Memo

Beeldvorming
Registratienummer:

2957080

Datum

11 mei 2022
Afdeling

PS

Betreft

Besloten beeldvorming ontwikkeling Maritieme Servicehaven
Noordelijk Flevoland

Naam commissie

Beeldvormende commissie RND / Integrale commissie

Onderwerp

Besloten beeldvorming ontwikkeling Maritieme
Servicehaven Noordelijk Flevoland

Datum beeldvorming
Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming?
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde
hebben t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een
filmpje

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is
het doel?

Hoe wordt de beeldvormende ronde
vormgegeven?

Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over
vorm en type
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via
deze memo)

De ontwikkelingen met betrekking tot het
inpassingsplan bij de Raad van State en andere
ontwikkelingen in het project vanwege de lange
periode tussen het genomen besluit en de uitvoering.
Tijdens deze besloten beeldvorming worden de
Statenleden bijgepraat over de ontwikkeling van de
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland.
Elementen waarover geïnformeerd wordt zijn:
- Provinciaal Inpassingsplan / Raad van State
procedure
- Actualiseren businesscase en
investeringskrediet
- Contractvorming met Rijk en ondernemers
Reden voor de beslotenheid is dat alle
bovengenoemde elementen gevoelige informatie
bevatten, vanwege juridische procedure, nog te lopen
aanbestedingsprocedure en concurrentiegevoelige
informatie.
In de commissie zal bij de start van het onderwerp
worden voorgesteld om de deuren te sluiten en
publiek zal de zaal moeten verlaten. Als dit besloten is
door de commissie zal gestart worden met een korte
presentatie waarna de statenleden vragen kunnen
stellen. Aan het eind van de bespreking zal aan de
commissie gevraagd worden geheimhouding op te
leggen op hetgeen besproken is in de vergadering.

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn?

60 minuten

Wat is de historie van het onderwerp in de
Staten?

In 2017 heeft PS:
- Inpassingsplan voor de MSNF vastgesteld (19/7/2017)
- Investeringsbesluit voor MSNF genomen (19/7/2017)
In 2018 heeft PS:
- Aangepast investeringsbesluit MSNF (19/12/2018)
In 2019:

Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de
Procedurecommissie

Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of
toezeggingen.
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- PS geïnformeerd over vernietiging inpassingsplan door
Raad van State (11/12/2019)
In 2021:
- Vaststellen hernieuwd inpassingsplan (30/6/2021)
In 2022:
- PS geïnformeerd over beroep tegen hernieuwd
inpassingsplan (8/2/2022)

Welke informatie wordt voorafgaand aan de
beeldvorming, als bijlage van dit memo,
aangereikt?

Vanwege het geheime karakter van de informatie
wordt er vooraf niks beschikbaar gesteld.

Wie verzorgt de beeldvorming?

Portefeuillehouder en Programmamanager MSNF

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig?

Ja

Wat is het vervolg van deze beeldvorming?

Na deze besloten beeldvorming volgt:
- Indien nodig: besluitvorming over Inpassingsplan
- Actualiseren investeringskrediet

Kan de beeldvorming hierdoor korter?

Let op: functietitel ipv. Naam.

Geef een zo smart mogelijke planning.

Beeldvorming:
Oordeelsvorming:
Besluitvorming:

Naam bijlage:

31 augustus 2022 (of 28/9/22)
7 september 2022 (of 12/10/22)
14 september 2022 (of 26/10/22)
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