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Ter bespreking 
Afwijkende aanleverdeadlines voor agendering Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 
 
Voorliggend besluit 
Statenleden zal worden gevraagd om: 

- Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State een aangepast provinciaal 
inpassingsplan voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) vast te stellen 

- Het eerder vastgestelde investeringskredieten op te hogen als gevolg van 
marktontwikkelingen.   

 
Context 
Voor het kunnen realiseren van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland zijn een aantal 
zaken randvoorwaardelijk. Een onherroepelijk inpassingplan en voldoende investeringskrediet zijn 
zaken waarvoor een besluit van PS nodig. Het is gewenst om zo snel als mogelijk deze besluiten te 
nemen vanwege: 

- De maatschappelijke relevantie van de ontwikkeling van de MSNF 
- Toenemende rente, wat de businesscase nog verder onder druk zet 

 
Inpassingsplan 
Vanwege onzekerheid over het moment van uitspraak van de Raad van State over het inpassingsplan 
is van tevoren niet goed te plannen of – en zo ja welke – aanpassingen aan het inpassingsplan 
gedaan moeten worden en wat daarmee het moment is dat een aangepast inpassingsplan ter 
vaststelling aan PS kan worden aangeboden. Het laatste bericht van de Raad van State is dat zij er 
naar streven om uitspraak te doen in augustus. Indien de uitspraak van de Raad van State dit 
mogelijk maakt, dan richten we op agendering voor de commissie op 28 september (beeldvorming) 
en 12 oktober (oordeelsvorming). Besluitvorming zo snel mogelijk daarna. 
 
Investeringskrediet 
Voor het investeringskrediet geldt dat de aannemersmarkt op dit moment zo volatiel is dat er geen 
stabiele raming kan worden gemaakt, wat het risico op mislukken van de aanbesteding onevenredig 
groot maakt. Om uitvoeringsrisico voor de markt te beperken wordt aanvullend onderzoek 
uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in september bekend. Dat is zeer krap in relatie tot het 
aanleveren van stukken voor besluitvorming in PS eind oktober. Ook kan de situatie in september zo 
zijn dat de marktraming nog niet stabiel genoeg is (vanwege aanhoudende volatiliteit).  
Aan de andere kant hebben we te maken met veranderingen in de rente voor financieringen, wat 
impact heeft op de businesscase van de provincie. Daarmee is het zaak om zo snel als mogelijk een 
investeringsbesluit aan PS voor te kunnen leggen. Het is daarmee op voorhand niet goed te plannen 
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wanneer PS om besluitvorming kan worden gevraagd, terwijl dit – om risico’s te beperken - 
vervolgens wel zo snel mogelijk gewenst is. 
 
Hierbij is er het besef dat er Statenverkiezingen zijn in maart 2023. 
Dat betekent dat er op voorhand flexibiliteit gevraagd wordt in de agendering, aanlevertermijnen en 
behandeling van beide PS besluiten. 
 
In een besloten beeldvormende ronde op 6 juli 2022 zal de commissie RND geïnformeerd worden 
over de ontwikkelingen rondom de MSNF. 
 
Verzoek 
Om de aanleverdeadlines - indien deze niet gehaald kunnen worden - niet te hanteren. Dit zal 
voornamelijk gaan om de aanleverdeadlines voor de Procedurecommissie. Minimum termijn voordat 
de informatie bij de statenleden komt is 10 dagen voordat het ter bespreking komt.  
Eventuele schriftelijke consultering met de Procedurecommissie indien de stukken bekend zijn is 
mogelijk.  
 
Reden verzoek 
Er is veel onduidelijk in het agenderingsproces maar een snelle agendering is gewenst. Om de PC 
niet te overvallen wanneer het geval van een spoedagendering zich voordoet wordt hierbij het 
verzoek vooraf gedaan.  
 


