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Panoramaronde 3      

Onderwerp 
Oplegmemo Flevokust 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Kennis te nemen van de veranderde rol die het 
college voornemens is te gaan oppakken ten 
aanzien van het dossier Flevokust.      

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

 Kennis te nemen van het proces dat het college 
voornemens is te doorlopen, mede ten aanzien 
van het informeren van Provinciale Staten. 

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

De rol en positie van de provincie in de 
ontwikkeling van Flevokust is het laatste 
halfjaar gewijzigd. De provincie focust op het 
provinciaal belang: economische 
structuurversterking. Dit vertaalt zich in 3 
elementen waar Provinciale Staten 
besluitvormend in zijn: 

• Kopen van grond voor 
containerterminal 
De provincie is verantwoordelijk voor 
contracteren exploitant van 
containerterminal (via koop- of 
erfpachtconstructie). 

• Financieringsarrangement voor de 
gemeente Lelystad 
De provincie financiert een publieke 
taak, welke door de gemeente wordt 
uitgevoerd. Via een 
financieringsarrangement vanuit de 
provincie, kan de gemeente de 
grondexploitatie sluitend krijgen. 

• Risicoafdekking van civiel-technische 
meerkosten omleggen primaire 
waterkering tot maximaal € 2 miljoen 
De gemeente besteedt de omlegging 
van de primaire waterkering aan. Hier 
zitten financiële risico’s aan vast. De 
gemeente heeft de provincie gevraagd 
50% van het risico voor meerkosten te 
dragen met een maximum voor de 
provincie van € 2 miljoen.  

 
Het is gezien de dynamiek en de deadlines voor 
realisatie van Flevokust van belang dat 
besluitvorming in Provinciale Staten zo kort 
mogelijk na besluitvorming in de gemeenteraad 
plaatsvindt. De besluitvorming in de 
gemeenteraad van Lelystad vindt op 17 
december 2013 plaats. 
 
 

Proces Het onderwerp Flevokust is reeds in een 
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Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

panorama- en opinieronde behandeld. 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

15 januari 2014: Oordeelsvorming 
29 januari 2014: Besluitvorming 
   

  


