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 Mededeling 
 

     

 *1792066* 
Onderwerp 

Update realisatie overslaghaven Flevokust  

 

Kern mededeling: 

Op 17 december 2014 hebben uw Staten het inpassingsplan overslaghaven Fle-

vokust vastgesteld en het investeringsbesluit genomen ter realisatie. Aan het 

investeringsbesluit is door uw Staten de voorwaarde verbonden dat vóór gunning 

van het werk aan een aannemer aan twee randvoorwaarden is voldaan:  

- zekerheid over de toegezegde Beter Benutten subsidie van € 7,4 miljoen 

- een juridisch bindend contract met een exploitant voor de overslagterminal.  

 

Wij hebben toegezegd uw Staten via een mededeling op de hoogte te houden van 

relevante ontwikkelingen in het dossier Flevokust. In deze mededeling wordt u 

geïnformeerd over de stand van zaken betreffende: 

 Inpassingsplan overslaghaven Flevokust: uitspraak van de Raad van State 

 Beter Benutten-subsidie 

 Contractvorming exploitant overslagterminal  

 Vergunningverlening 

 Aanbesteding 

 Vervolg  

 

Een aantal van bovenstaande zaken zijn reeds via persberichten wereldkundig 

gemaakt. 

 

Mededeling: 

Inpassingsplan overslaghaven Flevokust: uitspraak van de Raad van State 
Op 19 augustus 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het inpas-
singsplan overslaghaven Flevokust. Er zijn twee beroepen ingediend, die van de 
bewonersvereniging Golfpark en FlevoGolfResort en een van een biologische 
ondernemer. De bezwaren van de golfparkbewoners zijn als niet ontvankelijk 
verklaard, de bezwaren van de bio-ondernemers zijn ongegrond verklaard. Hier-
mee heeft de Raad van State het inpassingsplan overslaghaven Flevokust onher-
roepelijk verklaard. 

 

Beter Benutten-subsidie 
De multimodale overslaghaven Flevokust levert een belangrijke bijdrage aan de 
doelstelling van het programma Beter Benutten van het ministerie van IenM: het 
Beter Benutten van de weginfrastructuur. Door vrachtvervoer van de weg naar 
het water te verplaatsten, kan de bestaande weginfrastructuur beter benut 
worden. Flevokust ontvangt van het ministerie van IenM een Beter Benutten 
subsidie van € 7,4 miljoen excl. BTW.  
 
Op 24 augustus 2015 is een brief met het verzoek tot de uitbetaling van de eerste 
tranche van de Beter Benutten subsidie richting I&M gestuurd. Op 8 september 
2015 is door het ministerie van IenM schriftelijk bevestigd dat de uitbetaling van 
de eerste tranche Beter Benutten à € 1,85 miljoen (25% van de totale subsidie) in 
december 2015 middels de najaarsnota van het ministerie van BZK zal worden 
uitbetaald aan de provincie via een uitkering in het provinciefonds.  
Hiermee is zekerheid over de door het ministerie van IenM toegezegde Beter 
Benutten subsidie en is aan deze voorwaarde vanuit uw Staten vóór gunning van 
het werk aan de aannemer voldaan. 

 

Contractvorming exploitant overslagterminal  

De tweede randvoorwaarde in uw investeringsbesluit van 17 december 2014 om 
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tot gunning van de ontwikkeling van Flevokust over te gaan, is een juridisch bindende overeen-

komst met een terminal-exploitant voor de exploitatie van de overslagterminal.  

Op 24 november 2015 is er een hoofdlijnenovereenkomst getekend voor de realisatie en exploitatie 

van de overslaghaven tussen de provincie en de Theo Pouw Groep. Theo Pouw is het moederbedrijf 

van CTU (container Terminal Utrecht), de partij die de terminal zal exploiteren 

 

Op 16 september 2015 is de juridisch bindende overeenkomst tussen de Theo Pouw groep en de 

provincie ondertekend. Met deze mijlpaal is zeker gesteld dat er een exploitant is van de overslag-

haven en dat de pachtinkomsten voor de provincie zijn geborgd.  

 

Vergunningverlening 
Het vergunningentraject voor de aanleg van de multimodale overslaghaven is inmiddels gestart. Op 
15 augustus 2015 zijn vier ontwerpvergunningen ter inzage gelegd die nodig zijn  voor de realisatie 
van Flevokust. Het betreft de watervergunning, ontgrondingenvergunning en twee omgevingsver-
gunningen voor de bouw van de golfbreker en de terminal. Deze ontwerp vergunningen liggen ter 
inzage tot 24 september 2015. Na het verwerken van de zienswijzen zullen deze definitief worden 
vastgesteld door de bevoegd gezagen. De belangrijkste vergunningen voor de aanleg zijn daarmee 
in procedure. 
De ontgrondingenvergunning voor zandwinning onder de vaargeul zal separaat in procedure worden 
gebracht. Het vergunningentraject loopt volgens planning.  

 

Aanbesteding 

De provincie is 1 juli 2015 gestart met de Europese aanbestedingsprocedure voor de aanleg van 

Flevokust. Het hele werk wordt in één perceel aanbesteed. De aanbesteding omvat de bouw van de 

overslaghaven, de golfbreker en de vaargeul. Door deze activiteiten in één perceel op de markt te 

brengen, ontstaan er mogelijkheden voor synergie. Eind 2017 moet de haven operationeel zijn. 

 
De aanbesteding is gepubliceerd op de site www.aanbestedingskalender.nl. Geïnteresseerde bedrij-
ven konden zich tot 21 augustus 2015 aanmelden. In totaal hebben 13 aannemers(combinaties) zich 
gemeld voor de voorselectie. Zij voldoen alle aan de vooraf gestelde criteria en hebben voldoende 
ervaring met waterwerken en werken aan de primaire waterkering.    
Op 3 september 2015 heeft de loting plaatsgevonden om te komen tot vijf aannemers(combinaties) 
die daadwerkelijk een inschrijving mogen verzorgen. Dit zijn: Fa. gebroeders Van der Lee, Van den 
Biggelaar grond- en waterbouw, Van den Herik Sliedrecht, Colijn Aannemersbedrijf BV en Dutch 
Dredging. Er is voor loting gekozen omdat er weinig ruimte in de planning zit. Een selectie op basis 
van ‘ranking’ zou vrijwel zeker leiden tot bezwaar van de niet geselecteerde partijen, wat een 
vertraging van enkele maanden tot gevolg zou hebben (kort geding procedure). Met de vooraf 
gestelde criteria is zeker gesteld dat de aannemers die mee mochten doen aan de loting de exper-
tise en ervaring hebben om het werk uit te voeren. Loting geeft geen discussie en geen vertraging.    
 
Nu de selectie heeft plaatsgevonden, komt de aanbesteding in de inschrijffase. De aannemers 
kunnen tot half december hun offerte indienen. De inschrijving wordt door een beoordelingsteam 
van de provincie beoordeeld. De partij met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), zal 
de opdracht gegund krijgen. De EMVI-criteria waarop gescoord wordt zijn ‘plan van aanpak’ en de 
‘ecologische meerwaarde’.  
De provincie maakt begin februari 2016 de definitieve gunning bekend. Begin maart 2016 tekent de 
provincie het contract met de gekozen aannemer. Naar verwachting zal de aannemer vanaf april 
2016 starten met de aanleg van de haven. De haven moet uiterlijk eind 2017 operationeel zijn. 

 

Vervolg 

Via mededelingen, danwel beeldvormende sessies zal uw Staten op de hoogte worden gehouden van 

verdere relevante ontwikkelingen. Te zijner tijd kan er een werkbezoek voor uw Staten georgani-

seerd worden aan het werkterrein. 

http://www.aanbestedingskalender.nl/

