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Panoramaronde 2 

Onderwerp 
Multimodale overslaghaven Flevokust 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

De Staten te informeren over de ontwikkeling 
van de Multi-modale overslaghaven Flevokust. 
Hierbij komen aan bod: 

• Waarom Flevokust; wat is belang voor 
de regio en Flevoland 

• Wat zijn de effecten van Flevokust voor 
economie en duurzaamheid 

• Logistiek concept 
• Wie zijn initiatiefnemers en betrokken 

partijen 
• Hoe ziet de ontwikkeling van Flevokust 

eruit; de ontwikkelstrategie en planning 
• Businesscase, financiering en gevraagde 

provinciale bijdrage 
In de panoramaronde is er gelegenheid tot 

stellen van vragen over bovenstaande 
onderwerpen. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Kennisnemen van de voorziene ontwikkeling van 
de Multi-modale overslaghaven Flevokust, opdat 
er in de nog volgende opinie- en 
besluitvormingronde  gefundeerd en 
geïnformeerd over kan worden gesproken.   

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

De panoramaronde vindt plaats in verband met   
de geplande opinie- en besluitvormingsronde op 
6 en 27 februari 2013.    

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Op 29 november 2012 is er een besloten 
informatiesessie gehouden waarbij Raadsleden 
van de gemeente Lelystad en Statenleden van 
de provincie Flevoland zijn geïnformeerd over 
de ontwikkeling van Flevokust. Deze 
informatiesessie had een onofficieel karakter. 
De panoramaronde is het informatiemoment 
specifiek voor de Statenleden. 
Op 12 december 2012 is door PS conform 
besloten om procesgeld voor de ontwikkeling 
van Flevokust beschikbaar te stellen. 
     

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

In de geplande opinie- en besluitvormingsronde 
(6 en 27 februari 2013) zal aan Provinciale 
Staten worden gevraagd om te besluiten een 
lening met een achtergesteld karakter van  
€ 5.000.000,- aan de gemeente Lelystad 

beschikbaar te stellen. Deze lening is bedoeld  
ter versterking van de financieringsbasis van het 
project en ter beperking van de 
financieringskosten van de multimodale 
overslaghaven Flevokust.      

  


