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Onderwerp 

Beantwoording vragen Provinciale Staten n.a.v. statenvoorstel Investeringskre-
diet steunpunt Trekkersveld III 
 
 
Doel van deze mededeling: 

Deze mededeling geeft antwoord op twee vragen van Provinciale Staten uit de 
opinieronde van 1 februari 2012, naar aanleiding van het Statenvoorstel voor 
opening van een investeringskrediet voor de vestiging van een nieuw provinciaal 
steunpunt op Trekkersveld III (HB 1255159). 
 

Toezegging/motie/amendement: 

In de opinieronde van 1 februari 2012 heeft portefeuillehouder Verbeek de vol-
gende twee toezeggingen gedaan in dit dossier: 
1) De portefeuillehouder zegt toe nog na te gaan of er sprake is van extra 

kosten voor de bedrijfsvoering als gevolg van de verhuizing van het steun-
punt. 

2) De portefeuillehouder zegt toe na te gaan of de risico’s als gevolg van het 
faseverschil tussen uitgaven (bouw en verhuizing van het steunpunt) en de 
inkomsten (overdracht van de grond aan het Operationeel Centrum Midden-
Nederland) voldoende zijn afgedekt. 

 
Inleiding: 

Met de Veiligheidsregio Flevoland is overeenstemming bereikt over de vestiging 
van het Operationeel Centrum Midden-Nederland (OCMNL) op de locatie van het 
huidige provinciale steunpunt Stichtsebrug en verplaatsing van het huidige steun-
punt naar een nieuwe locatie op industrieterrein Trekkersveld III te Zeewolde. 
Uitgangspunt hierbij is dat deze transactie kostenneutraal plaatsvindt.  
 
Ons college heeft op 13 december 2011 een aanbieding gedaan aan de Veilig-
heidsregio voor verkoop van het huidige steunpunt Stichtsebrug voor het bedrag 
van € 3,5 miljoen. Uit de onderliggende investeringskostenraming blijkt dat dit 
bedrag de hervestigingskosten volledig dekt. 
 
Om de realisatie van het nieuwe steunpunt op Trekkersveld III mogelijk te maken 
wordt met Statenvoorstel 1255159 aan uw Staten gevraagd een investeringskre-
diet beschikbaar te stellen van € 3,5 miljoen. Bij de behandeling van dit voorstel 
in de opinieronde van 1 februari zijn door leden van Provinciale Staten een 
aantal vragen gesteld die hebben geleid tot de hierboven aangehaalde toezeggin-
gen. 
      
Mededeling: 

De antwoorden naar aanleiding van beide toezeggingen luiden als volgt: 
 
1) Zijn er extra kosten voor de bedrijfsvoering als gevolg van de verhuizing van 

het steunpunt? 
- Stille lasten: De stille lastenproblematiek speelt ook voor de steunpunten. 

De investeringskosten voor het nieuwe steunpunt zullen dan ook niet worden 
afgeschreven. Voor de stille lastenproblematiek wordt een generieke 
oplossing gezocht die ook gaat gelden voor het nieuwe steunpunt.  

- Exploitatiekosten: De exploitatiekosten van het nieuwe steunpunt worden zo 
laag mogelijk gehouden door de onderhoudskosten voor de eerste 10 jaar aan 
te besteden tegelijk met de bouw van het nieuwe steunpunt. Als kader in de 
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aanbesteding wordt meegegeven dat de exploitatiekosten niet mogen stijgen ten opzichte van 
de huidige kosten. 

 
2) Zijn de risico’s als gevolg van het faseverschil tussen uitgaven (bouw en verhuizing van het 

steunpunt) en de inkomsten (overdracht van de grond aan het OCMNL) voldoende afgedekt? 
Uitgangspunt is dat de Veiligheidsregio de volledige bijdrage betaalt vóór aanvang van het werk. 
Inkomsten zijn dus niet gekoppeld aan het moment van overdracht van grond aan OCMNL. In de 
investeringskostenraming voor de hervestigingskosten (die volledig door de Veiligheidsregio worden 
vergoed) is rekening gehouden met kosteneffecten als gevolg van faseverschillen (een post van 2% 
“Prijsstijgingen tot einde werk” en een post van 5% “Winst en risico”). 
 
Het vervolg 

De Veiligheidsregio Flevoland wacht momenteel op een definitief besluit van de minister van Vei-
ligheid en Justitie ten aanzien van de toekomstige inrichting van de meldkamers van de Veiligheids-
regio’s. In de brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 20 februari 2012 met kenmerk 
2012-0000089863, getiteld ‘De meldkamer van de toekomst’, geeft de minister aan voornemens te 
zijn het aantal meldkamers terug te brengen van 25 naar 10. Het is op dit moment nog onduidelijk 
wanneer de minister een definitief besluit neemt. Wel is duidelijk dat de Veiligheidsregio pas kan 
instemmen met de aanbieding van ons college van 13 december 2011 als de minister een formeel 
besluit heeft genomen. Op dit moment kan dus nog geen inschatting worden gegeven van de ter-
mijn waarop de Veiligheidsregio zal instemmen met de aanbieding van de Provincie Flevoland.  
 
In de opinieronde van 1 februari 2012 is afgesproken dat het statenvoorstel voor de opening van het 
investeringskrediet in de besluitvormingsronde zal worden behandeld zodra de Veiligheidsregio 
schriftelijk heeft ingestemd met de aanbieding.  
 
Ter inzage in de leeskamer 

- Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw steunpunt Zeewolde (HB 1246968). Dit betreft een geheim 
document dat alleen onder toezicht van een medewerker van de griffie kan worden ingezien in 
de leeskamer. 

- Brief ‘De meldkamer van de toekomst’ van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal (kenmerk 2012-0000089863).  

 
Verdere informatie 

Niet van toepassing. 
 
  


