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1 Inhoudelijke beschrijving 
 

1.1 Momentopname 
Het project ‘Multi modale overslag Lelystad’ (Flevokust) heeft tot doel het realiseren van een 
multimodaal (nat)bedrijventerrein met insteekhaven en containerterminal aan de noordzijde 
van Lelystad. Het totale terrein omvat ca. 115 hectare bruto. Om de haven te realiseren en nat 
bedrijventerrein te kunnen ontwikkelen moet de primaire waterkerende dijk worden verlegd. 
 
Beoogd resultaat van Flevokust is een versterking van de economische structuur, het 
productiemilieu en het vestigingsklimaat, wat een positief effect heeft op de werkgelegenheid. 
Daarnaast draagt Flevokust bij aan het van de weg halen van vrachtauto’s, hetgeen resulteert 
in een betere bereikbaarheid van Flevoland en de Randstad en een vermindering van de CO2-
uitstoot tot gevolg heeft. 
 
Zowel het Rijk als het Havenbedrijf Amsterdam zien Flevokust als een goede locatie voor een 
ontbrekende schakel in een netwerk van achterlandhavens. Het bedrijfsleven heeft behoorlijke 
interesse in vestiging op Flevokust. Er is in de markt meer behoefte aan ‘natte 
bedrijventerreinen’ dan aan droge bedrijventerreinen. 
 
Flevokust wordt een multimodaal bedrijventerrein en is goed ontsloten over water (klasse V 
vaarweg), weg (A6) en op termijn spoor (mogelijk aansluiting op Hanzelijn) en lucht (nabijheid 
Lelystad Airport). 
 

1.2 Aanleiding 
De provincie Flevoland heeft van meet af aan buitendijkse multi-modale overslag gezien als een 
essentieel element in het vestigings- en productiemilieu van Flevoland. In het Omgevingsplan 
zijn zoeklocaties aangewezen bij Lelystad en Almere. 
 
Het versterken van de logistieke sector stond voorop met het oog op de bevordering van de 
werkgelegenheid. Met name het accommoderen van containeroverslag levert een belangrijke 
impuls voor de sector. Uit onderzoek van Regioplan bleek dat dit veel meer kans zou hebben bij 
de aanleg van een buitendijkse haven die grotere schepen kan accommoderen dan de sluizen en 
kanalen binnendijks toelaten. Value added Logistics is arbeidsintensief en zal zich sneller 
ontwikkelen bij een buitendijkse haven in combinatie met een nat bedrijventerrein. 
Ook op het gebied van verkeer en vervoer (verbetering bereikbaarheid, vermindering 
congestiedruk op de verbindingen naar de Randstad) en milieu (vermindering van schadelijke 
emissies met name CO2 en fijnstof door vrachtverkeer) is de ontwikkeling van Flevokust 
belangrijk. 
 
Er zijn in de loop der jaren verschillende initiatieven, geïnteresseerde partijen en ontwerpen 
opgekomen en ook weer van tafel verdwenen. Op dit moment ligt er een concreet en kansrijk 
ontwerp, waarvoor de gemeente Lelystad en het Havenbedrijf Amsterdam gezamenlijk een 
CV/BV constructie willen gaan oprichten voor de ‘Ontwikkelmaatschappij Flevokust’.  
 
Van Bentum Recycling Centrale (BRC; handelaar en producent van (secundaire) 
bouwgrondstoffen), is serieus geïnteresseerd in vestiging op Flevokust. BRC wil (een deel) van 
het terrein graag tot kadehoogte ophogen met secundaire bouwstoffen en ook zelf een 
aanzienlijk deel van het terrein in gebruik nemen voor opslag, bewerking en productie van 
verschillende (secundaire) bouwgrondstoffen.  
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1.3 Doelstelling 
De achterliggende doelstelling van Flevokust is het benutten van het economisch 
ontwikkelpotentieel van een multi-modale op- en overslaghaven bij Lelystad. 
 
De concrete doelstelling van het project Flevokust is het realiseren van een buitendijkse multi-
modale op en overslaghaven van uiteindelijk circa 115 hectare bruto. De exacte inrichting en 
fasering van ontwikkeling van het terrein is nog in studie. 
 
Het terrein van Flevokust zal voor een groot deel bestaan uit industrieterrein geschikt voor 
bedrijven tot en met milieucategorie 5. Dit deel is geschikt en bedoeld voor havengebonden en 
havengerelateerde activiteiten uit de zwaardere milieucategorieën met een behoefte aan een 
grote kavel. Daarnaast zal een kleiner deel bestemd worden voor transport en distributie (T&D), 
milieucategorie 2-3. Dit gedeelte is bedoeld voor bedrijven met veel goederen/containers die 
niet tot de industrie behoren, maar die wel in belangrijke mate gebruik gaan maken van de 
havenvoorziening. Het gaat dan bijvoorbeeld om intermodale logistieke dienstverleners. 
 
De kavels die beschikken over een eigen kade en/of de mogelijkheid hebben voor het aanleggen 
van een eigen kade zijn expliciet bedoeld voor de havengebonden activiteiten. Het gaat hierbij 
om bedrijven die activiteiten uitvoeren waarvoor een kade en diep vaarwater nodig zijn voor de 
afhandeling van fysieke goederenstromen, bijvoorbeeld productiebedrijven (veelal in de 
zwaardere milieucategorie) of bedrijven in de logistieke sector op het gebied van: 
• Recycling & verwerking; 
• Energieproductie (bio-energie centrale, biomassa, 2de generatie biobrandstoffen, productie 

windmolens); 
• Bouwmaterialen in bulk; 
• Op- en overslag van bulk- en stukgoederen; 
• Containers; 
• Bouwmaterialenproductie (bijvoorbeeld beton- en asfaltcentrales, betonproducenten); 
• Agribulk. 
 
De kavels op Flevokust die niet direct gelegen zijn aan de kade zijn bedoeld voor 
havengerelateerde bedrijvigheid. Het gaat dan om o.a. bedrijvigheid welke betrekking heeft op 
de afhandeling van goederenstromen die via de haven worden aangevoerd, afgevoerd of 
doorgevoerd, bijvoorbeeld verladers of transporteurs. Ook gaat het bijvoorbeeld om industriële 
activiteiten waarvan een belangrijk deel (in volume) van de goederen aan- of afgevoerd worden 
via de haven. 
 

1.4 Beoogd resultaat 
De realisatie van Flevokust heeft het volgende beoogde resultaat: 
 
Versterking vestigingsklimaat en economische structuur van Flevoland en Metropoolregio 
Amsterdam  
Met Flevokust voegt Lelystad een belangrijke multimodaal bedrijventerrein met 
binnenvaarthaven toe aan haar spectrum van locatietypen, dat aansluit bij de ontwikkeling van 
Lelsyatd naar een industrieel-logistiek centrum. Flevokust vormt een belangrijke en 
noodzakelijke aanvulling voor het vestigingsklimaat van Flevoland en Lelystad voor zowel 
nieuwe maar ook de zittende bedrijvigheid. 
De ontwikkeling van Flevokust is ook zeer gewenst in Metropoolregio Amsterdam (MRA) breed 
verband. In deze regio wordt tot 2040 een tekort van 130 ha aan vestigingsruimte voorzien voor 
de zwaardere industrie in de hogere milieucategorieën. In regio breed verband zijn hier 
afspraken over gemaakt (zie Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040), waarin Lelystad (maar 
ook Almere) een rol krijgt om een deel van dit tekort op te vullen. 
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Verdere integratie met Metropoolregio Amsterdam 
Mede vanwege de toenemende druk op de bereikbaarheid in de Randstad wordt samenwerking 
tussen zeehavens en knooppunten/overslagpunten in het achterland steeds belangrijker om 
competitief en effectief te blijven op het gebied van transport naar het achterland en om als 
vestigingslocatie een aantrekkelijk vestigingsklimaat te blijven bieden. Flevokust kan - vanwege 
de multi-modale ontsluiting (weg, water en mogelijk spoor) en de gunstige ligging van Flevokust 
aan de hoofdvaarroute VAL (Vaarweg IJsselmeer Lemmer) en nabij vaarwegroute VIJM (Vaarweg 
IJsselmeer Meppel) - een belangrijke rol vervullen voor het vervoer richting o.a. oost- en 
noordoost Nederland en verder naar het Duitse en Oost-Europese achterland.  
 
Bijdrage aan de werkgelegenheid 
Lelystad heeft gekozen voor een industrieel-logistiek profiel. De keuze van dit profiel sluit goed 
aan op de geografische ligging, de goede bereikbaarheid, de ruimtelijke mogelijkheden en de 
toekomstige ruimtelijk economische ontwikkelingen van Lelystad. De ontwikkeling van het 
terrein Flevokust past bij het versterken van dit profiel en kan nieuwe industriële en 
distributieve activiteiten en daarmee werkgelegenheid naar Lelystad toe trekken. In een later 
stadium wordt tevens een stijging van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening 
verwacht. 
 
Flevokust belangrijke schakel in Circle Lines concept 
Flevokust is een belangrijke schakel in het Circle Lines concept, een nieuw bedrijfsmodel vanuit 
Haven Amsterdam en partners en sluit aan bij het extended gate idee. 
Het Circle Lines systeem is een andere benadering dan het traditionele vervoersysteem. Circle 
Lines vormt samenwerkingsverbanden tussen alle partijen met een operationele taak in de 
logistieke keten, zoals containerterminals in zeehavens en achterland, barge operators en 
wegtransporteurs. Het voorziet in enkele aanleverpunten waar vrachtwagens uit het achterland 
hun containers kunnen afleveren op dagelijkse diensten per binnenvaart. Die diensten 
onderhouden de verbinding tussen de aanleverpunten en de havens Rotterdam, Amsterdam en 
de grote internationale distributiecentra op de luchthaven. 
De opname van Flevokust in het Circle Lines concept waarborgt aansluiting op een nationaal en 
West-Europees logistiek netwerk. Hiermee wordt de regio Lelystad nog directer verknoopt met 
de belangrijke West-Europese markt. 
 
Betere bereikbaarheid van Flevoland en Randstad met minder milieudruk 
De realisatie van Flevokust past binnen de duurzaamheidsambities op lokaal, provinciaal en 
nationaal niveau om vervoer over water te stimuleren en om de groei van het goederenvervoer 
zoveel mogelijk via de binnenvaart en spoor op te vangen. Het accommoderen van 
watergerelateerde bedrijven op bedrijventerreinen met binnenhavens en het ontwikkelen van 
multi modale knooppunten krijgt daarbij op nationaal niveau prioriteit. Het stimuleren van 
vervoer over water draagt bij aan ‘duurzame bereikbaarheid’; aan het verminderen van de 
congestie in de Randstad op het hoofdwegennet. Flevokust heeft in 2023 een vermindering van 
ruim 220.000 voertuigverliesuren per jaar tot gevolg. 
Het Beter Benutten van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem is een nationale 
prioriteit uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). 
 
Overigens treedt als gevolg van deze ‘modal shift’ ook een reductie van CO2- emissie op1: de 
CO2-emissie bij vervoer over water is per ton per kilometer meer dan 40% lager dan vervoer 
over de weg. 
 

1.5 Status 
De ontwikkeling van Flevokust bevindt zich momenteel in de initiatieffase. Gemeente Lelystad 
en het Havenbedrijf van Amsterdam hebben een eerste Ondernemingsplan Flevokust inclusief 
business case opgesteld.  
 

                                                 
1 Op landelijk niveau is er sprake van een reductie van voertuigverliesuren en een CO2-emissiereductie. Op 
lokale schaal zullen er extra voertuigkilometers en CO2-emissie optreden. 
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Eind mei heeft Gedeputeerde Staten een ‘benen op tafel sessie’ gehouden over de ontwikkeling 
rond Flevokust. Hier is het project in de breedte gepresenteerd en is er van gedachten 
gewisseld over provinciaal belang en argumenten om al dan niet (risicodragend) te participeren 
in Flevokust. 
Provinciale Staten zijn nog niet aangehaakt bij de ontwikkeling van Flevokust. 
 
Aangaande het toepassen van secundaire bouwstoffen om een deel van het terrein op 
kadehoogte te brengen (activiteit/belang BRC) wordt door de gemeente Lelystad een traject 
gestart om dit als een innovatief experiment onder de Crisis en Herstelwet aan te melden. 
Beoogd wordt hiermee een uitzondering/vrijstelling op het Besluit Bodemkwaliteit, onderdeel 
definitie van een ‘werk’ te krijgen. Eind augustus is hierover een eerste ambtelijk overleg. 1 
oktober is de deadline voor indiening van projecten voor de 6e tranche van de CHW.  
 
Vanuit het subsidieprogramma ‘Beter Benutten’ is er zicht op een subsidie voor de ontwikkeling 
van Flevokust van 9 M€. Gedeputeerde Staten heeft op 21 augustus 2012 een principebesluit 
genomen om waar nodig en voor zover mogelijk de initiatiefnemers financieel en beleidsmatig 
te ondersteunen in de realisatie van ‘Flevokust’ en nader te bepalen, in afwachting van een 
definitief projectplan, hoe deze ondersteuning er daadwerkelijk uit zal zien en welke positie de 
provincie ten opzichte van initiatiefnemers wil innemen. 
 
Eind 4e kwartaal 2012, begin eerste kwartaal 2013 wordt besluitvorming in de gemeenteraden 
van Lelystad en Amsterdam voorzien over de oprichting van het Ontwikkelbedrijf Flevokust en 
financiële participatie hierin. 

1.6 Afbakening 
Fysiek 
Het project Flevokust gaat om de aanleg van een insteekhaven en de ontwikkeling en uitgifte 
van het bijbehorende bedrijventerrein, inclusief de daarvoor benodigde infrastructuur 
(verleggen primaire waterkering, ontsluitingswegen, uitdiepen vaargeul). 
 
Organisatie en procedures 
De provincie vervult de volgende rollen binnen het project: 
- aanjager, regisseur, lobbyist: met name richting Rijk in subsidietrajecten en ; 
- (coördinerend) vergunningverlener: Flevokust is een grootschalige ontwikkeling, waarbij 

veel vergunningen nodig zijn en procedures doorlopen moeten worden. De provincie is zelf 
voor een aantal vergunningen het inhoudelijk bevoegd gezag. Daarnaast is het, bij dit soort 
complexe ontwikkelingen gebruikelijk, dat er een coördinerend bevoegd gezag is. Dit is een 
procedurele rol, waarbij het in dit geval logisch is dat de provincie deze rol op zich neemt. 
Provinciale Staten besluit formeel de coördinatieregeling in werking te stellen.   

- subsidieverstrekker (EFRO). 
 
Indien wordt besloten om met eigen middelen risicodragend te participeren in de ontwikkeling 
van Flevokust, wordt de rol verbreed met financier en medeontwikkelaar van Flevokust. 
 
Relaties met andere projecten 
De ontwikkeling van Flevokust heeft relaties met andere projecten. Hier vindt afstemming mee 
plaats, maar deze trajecten maken geen onderdeel uit van het project Flevokust.  
- OMALA/Lelystad Airport: de ontwikkeling van Flevokust lijkt er op korte termijn kansrijker 

uit te zien dan de ontwikkelingen bij OMALA. Mogelijk kan er geschoven worden met 
provinciale inzet tussen deze ontwikkelingen. 

- Blocq van Kuffeler: Drie private initiatiefnemers hebben bij de gemeente Almere het 
initiatief neergelegd om bij de Blocq van Kuffeler (Almere) een kleine buitendijkse op- en 
overslaghaven te realiseren. Deze heeft vooral een lokale functie voor bedrijventerrein de 
Vaart. Blocq van Kuffeler zou voor sommige partijen een concurrerend alternatief kunnen 
zijn met Flevokust. 

- Almere 2.0: de doorontwikkeling van Almere vraagt een zeer grote hoeveelheid 
bouwstoffen. Flevokust kan een belangrijk aanlandpunt zijn van deze bouwstoffen. 
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- De ontwikkeling van een mogelijk tweede haven bij Urk is een autonome ontwikkeling en 
staat los van de ontwikkeling van Flevokust. 

 

1.7 Randvoorwaarden en risico’s 
 
Randvoorwaarden: 
De volgende randvoorwaarden worden voor de ontwikkeling van Flevokust gesteld 
 
Rendementseis: De gemeente Lelystad en Haven Amsterdam ambiëren beide om Flevokust op 
een bedrijfseconomische verantwoorde wijze te ontwikkelen en exploiteren. Daarbij wordt een 
gezamenlijke rendementseis gesteld over het geïnvesteerde eigen vermogen exclusief 
grondinbreng van 7,5%. 
 
Toelatingsbeleid: Verder is het toelatingsbeleid voor vestiging van bedrijven van toepassing. In 
het “Vestigingsbeleid Flevokust” wordt beschreven welke bedrijven zich al dan niet kunnen 
vestigen op Flevokust. De ambitie is dat alleen kadegebonden, havengebonden dan wel 
havengerelateerde bedrijven zich op Flevokust vestigen. Er geldt een ondergrens van 1,0 ha 
met betrekking tot de kavelomvang per bedrijf. Daarnaast is het de ambitie dat bedrijven die 
zich willen vestigen op Flevokust een werkgelegenheid moeten meebrengen van gemiddeld 11 
voltijds arbeidsplaatsen per hectare gebied (inclusief afgeleide werkgelegenheid elders in de 
regio). 
 
Gebruik van kade door binnendijkse bedrijven: de bedrijven die niet direct aan de kade 
grenzen, de 2e en 3e linie bedrijven krijgen de mogelijkheid om de kade te gebruiken. Van de 
toekomstige exploitanten/gebruikers van die terreinen wordt een exploitatiebijdrage gevraagd 
voor het gebruik van de insteekhaven. 
 
Minimum overslag: een havengebonden bedrijf dat zich aan de kade wil vestigen moet een – 
nader te bepalen – minimum hoeveelheid overslag realiseren (uitgedrukt in tonnen per jaar). De 
havenfunctie van de terreinen blijft hiermee in stand. 
 
Risico’s: 
Financieel 
De business case is nog niet sluitend. Subsidies van Beter Benutten en EFRO zijn nog niet 
definitief. Momenteel wordt de business case financieel geoptimaliseerd. Faseren van de 
ontwikkeling van het terrein is een optie waarnaar wordt gekeken om de business case 
financieel gezond te krijgen en de risico’s hanteerbaar. 
 
Deelname van BRC is een belangrijke variabele in de business case. Het kunnen toepassen van 
secundaire bouwstoffen om een deel van het terrein op kadehoogte te brengen, is een 
belangrijk argument voor BRC om te participeren. Indien dit niet mogelijk is, haakt BRC 
waarschijnlijk af. De businesscase wordt dan lastiger sluitend te krijgen, dan wel de risico’s om 
de grond tijdig uit te geven worden aanmerkelijk hoger. 
 
Procedures en vergunningverlening 
Het toepassen van secundaire bouwstoffen, voor het op kadehoogte brengen van een deel van 
het terrein, kan worden gezien als het efficiënt en duurzaam toepassen van bouwstoffen. Het 
dient vanuit milieuoogpunt echter zeer zorgvuldig te gebeuren. Dit kan lange 
vergunningsprocedures (met bezwaar en beroep) met zich mee brengen. Er wordt ingezet om 
het toepassen van secundaire bouwstoffen voor het tot kadehoogte brengen van het terrein aan 
te merken als een innovatief experiment onder de Crisis en Herstelwet en daarmee enkele 
bepaling uit het Besluit Bodemkwaliteit buiten werking laten treden. Het is nog niet duidelijk of 
dit gaat lukken. Zelfs dan is er nog de mogelijkheid dat de rechter het toepassen van 
secundaire bouwstoffen niet toe zal staan. 
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Daarnaast zijn er voor de realisatie van Flevokust een groot aantal andere vergunning en 
procedures nodig (+/- 40), welke deels afhankelijk zijn van elkaar. 
 
Planning  
Voor de subsidie Beter Benutten is een voorwaarde dat er eind 2014 een operationale haven is. 
Dit is een (zeer) krappe planning. In het contract met het ministerie over Beter Benutten is het 
raadzaam om een aantal procedure voorbehouden te maken (vertraging door bezwaar en beroep 
bij vergunningverlening) op te nemen. 
Er dient in- en extern goed te worden afgestemd en gecommuniceerd om deze planning te 
halen. 
 
Imago/beeldvorming 
Het toepassen van secundaire bouwstoffen kan de beeldvorming rond Flevokust negatief 
beïnvloeden. In de communicatie dient er in ieder geval zeer zorgvuldig mee te worden 
omgegaan. 
 
Bestuurlijk draagvlak 
Voor realisatie van Flevokust is draagvlak van PS (en de Raad) nodig. Tijdige communicatie en 
besluitvorming over al dan niet financieel (risicodragend) participeren is nodig. Vanwege de 
tijdsdruk is het lastig om hierin een zorgvuldig proces te lopen.  

1.8 Uitgangspunten 
Provinciaal belang 
Het provinciaal belang van de ontwikkeling van Flevokust is uitgangspunt bij het handelen van 
de provincie. Zoals gezegd is het provinciaal belang: 
- versterking van het vestigingsklimaat en de economische structuur van Flevoland (en de 

metropoolregio Amsterdam) 
- Bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot logistiek knooppunt tussen de Randstad en 

noord Nederland 
- Bijdrage aan de werkgelegenheid 
- Betere bereikbaarheid van Flevoland (en de Randstad) met minder milieudruk. 
 
Ontwikkeling en exploitatie van Flevokust 
Aan de ontwikkeling en exploitatie van Flevokust liggen een aantal belangrijke uitgangspunten 
ten grondslag, die ook de basis vormen voor de gebiedsexploitatie. 
 
Omvang: De omvang van het uitgeefbare terrein is vastgesteld op 115 ha bruto. 
 
Grondprijzen. De natte kavels zullen exclusief kademuur worden aangeboden aan de kopers. De 
investeringen in de kadevoorziening is daarmee aan de bedrijven zelf.  
 
Beheer en onderhoud: De kosten van beheer en onderhoud van het terrein en de binnenhaven 
komen voor rekening van de publieke partijen. Wie  deze kosten voor zijn rekening neemt, is 
nog niet vastgesteld en maakt onderdeel uit van de toekomstige samenwerkingsovereenkomst. 
De kosten van bijvoorbeeld baggeren komen voor rekening van het vehikel, onderhoud 
kademuur voor ondernemers, openbare infrastructuur voor rekening van gemeente Lelystad. 
 
Vereniging van Eigenaren: Er wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht om in een latere 
fase parkmanagement van de gevestigde bedrijven te faciliteren. Een parkmanagementbijdrage 
is aan de orde op het moment dat bedrijven behoefte hebben aan parkmanagementdiensten. 
Gezien de gezamenlijke doelstellingen zal een Vereniging van Eigenaren de meest geschikte 
vorm zijn, waarbij het lidmaatschap niet vrijblijvend kan worden opgezegd. 
 
Uitgiftetempo: Het beoogde uitgiftetempo gaat uit van uitgifte van 20 hectare in jaar 1. In de 
hierop volgende 15 jaren wordt er uitgegaan van 5 hectare per jaar. Dit uitgifte tempo is erg 
hoog te noemen en daarmee een erg positief scenario. In de gevoeligheidsanalyse van de 
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business case is het minimaal aantal benodigde hectare berekend dat nodig is om een financieel 
rendabele Flevokust uitvoeringsorganisatie te houden. 
 
Voor de containerterminal wordt via een tender een exploitant gezocht. 
 
De kade is niet openbaar toegankelijk. De kade wordt met de natte kavels uitgegeven. Op- en 
overslag vindt plaats via de aan de kade gevestigde bedrijven. In de contracten met deze 
bedrijven wordt vastgelegd dat op- en overslag voor derden mogelijk is. 
 
Natuurcompensatie: Er wordt boscompensatie toegepast. 
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2 Proces 
2.1 Fasering en activiteiten per fase 
Bestuurlijk traject en besluitvorming 
Momenteel wordt de business case geoptimaliseerd en door de provincie geanalyseerd. Op basis 
hiervan wordt vervolgens aan GS een voorstel voorgelegd met welke middelen en op welke 
manier de provincie wil participeren in de ontwikkeling van Flevokust. 
 
Parallel hieraan wordt Provinciale Staten, via uitgebreide schriftelijke informatie, meegenomen 
in de ontwikkelingen rond Flevokust. In een opinieronde en besluitvormingsronde zal het 
voorgenomen besluit van GS worden ingebracht.  
 
Indien wordt besloten tot risicodragende financiële participatie in het ontwikkelbedrijf 
Flevokust, dan zal er ook besloten moeten worden in welke (juridische) constructie de provincie 
participeert. 
 
 
(Procedures ten behoeve van) fysieke realisatie 
De ontwikkeling van Flevokust is in een aantal fasen te onderscheiden: 
 
Fase A 
Om eind 2014 een operationele insteekhaven met containeroverslag te hebben (voorwaarde van 
programma Beter Benutten), dient er begin 2013 te worden gestart met de aanleg van het 
dijklichaam rondom de toekomstige insteekhaven. Deze moet namelijk inklinken om later als 
primaire waterkering te kunnen fungeren. Voor de aanleg van het zandlichaam (later dijk) 
wordt een postzegelbestemmingsplanprocedure doorlopen en zijn een beperkt aantal 
vergunningen nodig (o.a. ontgrondingenvergunning waarvoor provincie bevoegd gezag is). In 
deze fase wordt ook door de provincie informeel getoetst of het zandlichaam later als primaire 
waterkering kan fungeren. 
 
Voor fase A zal de provincie niet formeel als coördinerend bevoegd gezag optreden. Qua 
proceduretijd is het niet meer haalbaar om dit door PS te laten besluiten. Tevens heeft het 
voor de relatieve beperkte hoeveelheid procedures weinig meerwaarde. Deze fase zal in goede 
afstemming met de verschillende bevoegde gezagen worden doorlopen. 
 
Fase B 
Gedurende 2013 kan het zandlichaam zich zetten. Tevens wordt 2013 gebruikt voor de 
benodigde procedures en vergunningen (o.a. bestemmingsplan, MER, Omgevingsvergunning, 
ontgrondingenvergunning, Flora- en Faunawet, NB-wet, Natura 2000, etc.). 
 
Begin 2014 kan begonnen worden met de daadwerkelijk aanleg van de insteekhaven, kades en 
containerterminal. Medio 2014 wordt de huidige primaire waterkering doorgestoken. 
Na 2014 wordt het resterende bedrijventerrein gefaseerd uitgegeven en ontwikkeld. 
 
Voor fase B zal PS worden gevraagd om de provincie Flevoland voor de verschillende procedures 
en vergunningen coördinerend bevoegd gezag te laten zijn. 
 

2.2 Beoogde werkwijze 
Bij de ontwikkeling van Flevokust zijn een aantal aspecten van belang: 
- financiële haalbaarheid 

o optimalisatie van de business case 
o toekenning subsidies (Beter Benutten, EFRO) 
o deelname BRC als launching customer 

- vergunningentraject 
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- besluitvorming over participatie provincie Flevoland in ontwikkelbedrijf Flevokust 
 
Al deze aspecten hebben relaties met elkaar en zijn deels ook afhankelijk van elkaar. Zo is de 
financiële haalbaarheid onder andere afhankelijk van de hoogte van de subsidies en deelname 
van BRC in de ontwikkeling.  
Deelname van BRC is echter afhankelijk van of de vergunning voor het toepassen van secundaire 
bouwstoffen kan worden verleend (en stand houdt bij een eventuele gang naar de Raad van 
State). Hierover is op korte termijn geen zekerheid te verkrijgen. Voor 1 oktober zal er wel 
duidelijkheid zijn of er gebruik kan worden gemaakt van de status van innovatief experiment 
onder de CHW. 
 
Over de hoogte van de subsidies lijkt op kortere termijn duidelijkheid te kunnen zijn. Voor 
definitieve toekenning is de realisatiedatum van Flevokust echter van belang. Indien dit (te ver) 
na eind 2014 ligt, dan bestaat het risico dat (een deel van) de ontvangen subsidies moeten 
worden terugbetaald. Het vergunningentraject is hierin een onzeker factor. 
 
(Risicodragende) participatie van de provincie Flevoland is een belangrijk aspect in de 
financiële haalbaarheid van Flevokust. Besluitvorming over participatie en de hoogte van een 
eventuele inleg, is mogelijk afhankelijk van factoren als het wel of niet toepassen van 
secundaire bouwstoffen en de resterende onrendabele top. Deze informatie is nodig voor snelle 
besluitvorming hierover in GS en PS. 
 
Het ministerie, de gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam willen op hun beurt ook 
weten of – en zo ja, met hoeveel middelen – de provincie participeert in Flevokust, voordat zij 
financiële zaken voor besluitvorming voorleggen aan hun besturen. 
 
Er zal derhalve regelmatig op bestuurlijk en ambtelijk niveau overleg plaatsvinden over de 
verschillende aspecten van de ontwikkeling van Flevokust. 
 
Voorwaardelijke besluitvorming 
Al met al zijn er dus een groot aantal onzekerheden en afhankelijkheden, waarbij het gevaar 
dreigt dat er in de besluitvorming op elkaar gewacht wordt. Het voorstel is om met voorlopige 
en voorwaardelijke besluitvorming te werken. 
 
Gedeputeerde Staten heeft op 21 augustus 2012 een principebesluit genomen om waar nodig en 
voor zover mogelijk de initiatiefnemers financieel en beleidsmatig te ondersteunen in de 
realisatie van ‘Flevokust’ en nader te bepalen, in afwachting van een definitief projectplan, 
hoe deze ondersteuning er daadwerkelijk uit zal zien en welke positie de provincie ten opzichte 
van initiatiefnemers wil innemen. 
 
Op korte termijn zal PS – schriftelijk - worden geïnformeerd over de ontwikkelingen rond 
Flevokust. Nut, noodzaak, risico’s en procedures rondom de ontwikkeling van Flevokust zullen 
aan PS worden gepresenteerd. Tevens zal worden aangegeven dat er wordt nagedacht over 
(risicodragende) financiële participatie in Flevokust. 
 
Definitieve besluitvorming  
Eind 2012 is er hardere besluitvorming rond de financiële participatie van de provincie in 
Flevokust nodig. Op dat moment is er duidelijkheid nodig van BRC of zij mee wil ontwikkelen als 
launching customer en wat de hoogte is van het bedrag waarmee alle partijen in het 
ontwikkelbedrijf participeren. 
Hiervoor is een bestuurlijk overleg tussen gemeente Lelystad, Havenbedrijf en provincie 
Flevoland, voorafgaand aan besluitvorming in GS en PS nodig. 
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3 Beheersaspecten 
 

3.1 Organisatie 
 
Externe organisatie Flevokust 
Bij de uitvoering van het project Flevokust zijn de volgende organisaties betrokken: 
a. De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam zijn de initiatiefnemers van de ontwikkeling 

van Flevokust en zijn voornemens om samen een uitvoerings CV/BV oprichten. Zij geven sturing 
aan het proces en de realisatie van het project. 

b. Havenbedrijf Amsterdam gaat het havenbeheer en exploitatie uitvoeren. 
c. Provincie Flevoland ten behoeve van beleidsmatige regionale verankering. De provincie vervult 

de rol van aanjager, regisseur, lobbyist en (coördinerend) vergunningverlener. Indien wordt 
besloten om risicodragend te participeren in de ontwikkeling van Flevokust, ook als 
financier/mede-ontwikkelaar. 

d. Waterschap ten behoeve van waterveiligheid en de aanleg van een nieuwe primaire waterkering 
e. BRC (van Bentum): handelaar en producent van bouwstoffen. Wil (deel van) terrein ophogen 

met secundaire bouwstoffen en ook deel van terrein zelf in ontwikkeling nemen 
 

Daarbij is de volgende rolverdeling afgesproken: 
Gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam richten een rechtspersoon op voor de 
ontwikkeling en realisering van het multimodaal bedrijventerrein Flevokust. Indien de provincie 
Flevoland besluit om (risicodragend) te participeren in de ontwikkeling van Flevokust, dan zal 
de provincie ook tot de rechtspersoon toetreden. 
a. Bij de realisatie zal rekening worden gehouden met de geldende aanbestedingsnormen. 

Bovendien wordt expliciet ingegaan op het issue “staatssteun”. 
b. De aandeelhouders, zijn verantwoordelijk voor exploitatie en beheer van haven en uitgifte 

terreinen. 
c. Een nog nader te selecteren derde partij zal de exploitatie van de containerterminal (inclusief 

suprastructuur ) ter hand nemen. 
d. Gemeente Lelystad brengt de bij haar in eigendom zijnde gronden in het plangebied, alsmede 

haar ontwikkelingsexpertise, in de op te richten rechtspersoon in. 
e. Havenbedrijf Amsterdam brengt haar kennis in op het gebied van havenbeheer en exploitatie. 

De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam hebben een gezamenlijk projectteam, 
waarbinnen de gemeente Lelystad  de uitvoering organiseert, inclusief de verantwoording en 
afstemming richting het ministerie van IenM.  

De ontwikkeling en het beheer van Flevokust wordt in handen gegeven van de uitvoerings-
organisatie Flevokust. Er is gekozen om de uitvoeringsorganisatie in een CV/BV constructie vorm 
te geven. Hiervoor zijn  meerdere redenen. De samenwerkingsvorm van de CV/BV combineert 
de voordelen van een BV in aansprakelijkheid met de slagvaardigheid van een CV. 
 
Interne organisatie provincie Flevoland 
Portefeuillehouders Appelman en Lodders worden regelmatig door de programmamanager en de 
interne projectleider geïnformeerd en zijn actief betrokken bij het dossier Flevokust. Eens in 
de drie weken – en zo nodig op ad hoc basis - is er bestuurlijk overleg met de projectwethouder 
van de gemeente Lelystad (wethouder Fackeldey). 
 
Ambtelijk participeert de provincie in de projectgroep Flevokust (gemeente Lelystad, 
Havenbedrijf Amsterdam, BRC), het vergunningverleningsoverleg (gemeente Lelystad, RWS), het 
communicatieoverleg (gemeente Lelystad, Havenbedrijf Amsterdam, BRC) en in verschillende 
ad hoc overleggen over deelaspecten (o.a. waterkering). 
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Taakverdeling ambtelijk opdrachtnemer (programmamanager) en projectleider 
De taakverdeling tussen de ambtelijke opdrachtnemer (programmamanager) Flevokust en de 
projectleider is als volgt: 
 
Ambtelijk opdrachtnemer: 
1. Verantwoordelijk voor de integrale ambtelijke inbreng in project, waarbij diverse 

beleidsafdelingen vanuit hun specifieke kunde en verantwoordelijkheid bijdragen. 
2. Dagelijks aanspreekpunt voor bestuurders 
3. Eerste aanspreekpunt voor ambtelijk opdrachtgever 
4. Bereidt overleggen met gebiedsgedeputeerde en ambtelijk opdrachtgever voor 
5. Aansturen interne projectorganisatie 
6. Maken van en sturen op uitvoeringskeuzes 
7. Dagelijks vertegenwoordiger van provincie in externe strategische ambtelijke overleggen 
 
Projectleider 
1. Dagelijks interne coördinatie van projectorganisatie Flevokust (o.a. vergunningverlening, 

RO-procedures, subsidies, communicatie) 
2. Voorbereiden bestuurlijke advisering (voorbereiden bestuurlijke overleggen, GS en PS-

notities) 
3. (coördinatie van) inbreng in externe overleggen met o.a. gemeente, Havenbedrijf 

Amsterdam, RWS, ministeries, private partijen. 
4. Vertegenwoordiger van provincie in ambtelijke projectgroepen 
5. Ondersteunt programmamaanger 
 

3.2 Tijd 
De looptijd van het project is tot moment van realisatie van de haven (verwachting eind 2014). 
 
Voor de genoemde activiteiten wordt in totaal +/- 2.5 FTE aan interne capaciteit van de 
provincie Flevoland geraamd. 
 
Afdeling Concern Programma’s (0.7): 

• Programmamanager: 0.2 FTE 
• Projectleider: 0.4 FTE 
• Secretariële ondersteuning: 0.1 FTE 

 
Afdeling VTH (1.1): 

• Uitvoeren coördinatieregeling: 0.3 FTE 
• Vergunningverlening waarvoor provincie bevoegd gezag is: 0.8 FTE . 

 
Afdeling R&M (0.5): 

• Subsidie Beter Benutten (0.1 FTE) 
• MER: 0.1 FTE 
• Waterveiligheid: 0.1 FTE 
• Beleidsmatige aspecten milieu (bodem, geluid, luchtkwaliteit): 0.1 FTE 
• Toetsing natuur, archeologie: 0.05 FTE 
• Bestemmingsplan: 0.05 FTE 

 
PME (0.05): 

• EFRO subsidieverlening: 0.05 FTE) 
 
Overig (0.1): 

• Financiële en juridische expertise: 0.1 FTE 
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3.3 Geld 
Investeringsgeld 
De totale benodigde investering voor de ontwikkeling van Flevokust ligt rond de 114 miljoen 
euro. De investeringen kunnen deels gefaseerd met de volloop van het bedrijventerrein 
oplopen. Enkele investeringen, zoals de aanleg van de primaire waterkerende dijk rond de 
insteekhaven, de kades en (een deel van) de containerterminal zullen in één keer gerealiseerd 
moeten worden.  
De markt zal het grootste deel van de investeringen voor zijn rekening nemen. Er resteert 
echter een onrendabele top. Het Rijk, de gemeente Lelystad, het Havenbedrijf Amsterdam en 
de provincie Flevoland zouden gezamenlijk de onrendabele top voor hun rekening kunnen 
nemen.  
In eerste instantie wordt het Rijk gevraagd hierin te voorzien. Bij het ministerie van I&M zijn 
subsidies aangevraagd in het kader van het programma ‘Beter Benutten’ (12.6 M€) en 
‘Decentralisatie Uitkering Binnenhavens’ (DUB, ook bekend onder ‘Quick Wins - 6.5 M€). 
Na gesprekken met het ministerie lijkt het erop dat er maximaal 9 M€ uit Beter Benutten aan 
Flevokust kan worden toegekend. Het ministerie heeft laten weten, dat er geen stapeling van 
rijkssubsidies wenselijk/mogelijk is: Quick Wins 0 €). 
 
De gemeente Lelystad is voornemens om een EFRO subsidie aanvraag van +/- 2.5 M€ bij de 
provincie in te dienen (0.5M€ provinciale co-financiering op 2.0M€ EFRO).  
Na deze subsidies resteert er een onrendabele top van rond de 20 miljoen euro (s.v.z. begin 
september 2012). Deze kan worden gedicht door het terrein niet met zand maar met secundaire 
bouwstoffen op te hogen. Indien dit niet mogelijk is, of hiervoor niet gekozen wordt, dan zal 
door financiele bijdrage van verschillende partijen of inbreng in natura dit gat gedicht moeten 
worden. 
 
Het Havenbedrijf van Amsterdam en de gemeente Lelystad zijn voornemens gezamenlijk 5 M€ in 
het ontwikkelbedrijf Flevokust te steken.  
 
De provincie Flevoland moet zich nog uitspreken of en hoe zij financieel participeert in 
Flevokust. Dit is mede afhankelijk van hoe de business case eruit ziet. 
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Procesgeld 
De provincie Flevoland heeft naast inzet van eigen mensen ook procesgeld nodig voor inhuur van 
experts op o.a.: 

• vergunningverleningprocedures (inhuur advocaat) 
• second opinion op de business case 
• juridisch advies, indien wordt besloten tot participatie in het ontwikkelbedrijf Flevokust 
• onvoorzien 

 
In totaal wordt ingeschat dat hiermee voor 2012 € 10.000,- gemoeid is. Voor 2013 € 60.000,- en 
2014 wordt dit ingeschat op € 50.000,- per jaar. 
 

3.4 Kwaliteit 
De kwaliteit van het proces is van eminent belang bij de ontwikkeling van Flevokust. Door de 
verschillende belangen, procedures en de hoge tijdsdruk is er weinig ruimte voor vertraging in 
de communicatie, afstemming en het besluitvormingsproces.  
Dit vraagt om korte lijnen met de verantwoordelijke portefeuillehouders en om voldoende en 
tijdig beschikbare capaciteit van de lijnafdelingen. 

3.5 Informatie en communicatie 
 
Voor de hand liggende informatie-/communicatiemomenten doen zich voor: 
 
• Bij financiële besluitvorming van partijen (o.a. Beter Benutten subsidie, participaties, 

investeringsbesluiten)  
• Bij eventueel besluit van provincie tot participatie in Ontwikkelbedrijf Flevokust 
• Bij belangrijke vergunning en ruimtelijke procedures (bestemmingsplan, MER, 

milieuvergunningen) 
• Bij daadwerkelijke (start van) realisatie momenten: 

o Zandlichaam 
o Doorsteken van primaire waterkering 
o Aanleg haven en kade 
o Vestiging eerste bedrijf 

• Officiële opening Flevokust 
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De diverse rollen in de ambtelijke en bestuurlijke 
opdrachtgever/-nemerrelatie 

Projectgedeputeerde 
 
Algemeen 
 
1. Het geven van bestuurlijk-politieke leiding 
2. Helder maken en bewaken van politieke, aan het project gerelateerde doelen 
3. Keuzes maken, deze verdedigen en erop sturen 
4. Bestuurlijke afstemming binnen GS  
5. Boegbeeld van het project naar buiten, naar PS en in contacten met de media 
6. Beschikbaar voor ambtelijk opdrachtgever en –nemer: wekelijks overleg 

 
Specifiek 

 
1. Gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever 
2. Voorzitter Stuurgroep  
3. Voorzitter van de brede bestuurlijke bijeenkomsten 
4. Voorzitter portefeuillehouderoverleg  
5. Lid task force  

Ambtelijk opdrachtgever (lid DT) 
 
Algemeen 
 
1. Vertalen van politieke doelen in project- en procesdoelen 
2. Sturen op project/procesdoelen 
3. Vertegenwoordiger van het project naar buiten, op (hoger) ambtelijk niveau 
4. Eerste aanspreekpunt ambtelijk, intern en extern 
5. Eerste aanspreekpunt voor de gebiedsgedeputeerde 
6. Faciliteren en aansturen ambtelijk opdrachtnemer 
 
Specifiek 
 
1. Secretaris Stuurgroep 
2. Ambtelijk ondersteuner projectgedeputeerde in relevante gremia 
3. Wekelijks voortgangsoverleg met gebiedsgedeputeerde en met ambtelijk opdrachtnemer 

Ambtelijk opdrachtnemer (Programmamanager) 
 
Algemeen 
 
6. Aansturen projectorganisatie 
7. Vertalen van proces- en projectdoelen in acties en activiteiten 
8. Maken van en sturen op uitvoeringskeuzes 
9. Eerste aanspreekpunt voor ambtelijk opdrachtgever 
10. Bereidt overleggen met gebiedsgedeputeerde en ambtelijk opdrachtgever voor 
11. Ondersteunt ambtelijk opdrachtgever bij (extern) overleg over het project 
 
Specifiek 
 
1. Lid/voorzitter Kerngroep 
2. Voorzitter product- en voorbereidingsgroep 
3. Uitvoerend secretaris van de Stuurgroep  


