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 Opinieronde 4. Vervolg van opinieronde 5 
juni 2013     

Onderwerp 
Participatie als vennoot in Flevokust CV 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

 Gezien is het aantal bespreekpunten, is tijdens 
de opinieronde van 5 juni jl. over voorliggend 
statenvoorstel volstaan met de bijdragen van de 
fracties in eerste termijn en het antwoord van 
gedeputeerde Appelman. Thans wordt de 
opinieronde voortgezet met de bijdragen in 
tweede termijn en het rondeadvies over het 
statenvoorstel.     

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

De beslispunten zijn: 
1.   De ontwikkeling van de multimodale 

overslaghaven Flevokust aan te merken als 
een economische structuurversterkende 
ontwikkeling die past binnen de provinciale 
beleidskaders 

2. In de opinieronde wensen en bedenkingen te 
uitten over het ontwerp besluit van GS om 
als stille vennoot deel te nemen in de op te 
richten commanditaire vennootschap 
‘Flevokust C.V’ en ter kennis te brengen aan 
GS; 

3. In te stemmen met de 7e 
begrotingswijziging 2013, inhoudende een 
bedrag van € 5.000.000,- aan de voorziening 
‘risico kapitaalverstrekking’ toe te voegen 
uit de reserve ‘vervangende projecten 
Zuiderzeelijn-gelden’ (onderdeel midden) 
ter afdekking van het risico dat het 
commanditaire kapitaal in Flevokust C.V. 
zijn waarde kan verliezen. 

4. De 7e begrotingswijziging ongedaan te 
maken indien deelname aan de Flevokust 
C.V. niet wordt gerealiseerd. In dat geval 
worden de Staten worden hiervan in kennis 
gesteld. 

5. Het ‘Ondernemingsplan deel 2: Business 
case’ geheim te verklaren en op 
bijbehorende wijze te behandelen. 

6. Het Statenvoorstel (HB 1430747) terug te 
trekken uit de besluitvormingsprocedure 

  
Wat is de context van het onderwerp / in 

welke context vindt behandeling plaats?  
 

 Op 18 december 2012 heeft het college van GS 
besloten over het toekennen van een ‘Lening 
met achtergesteld karakter aan de gemeente 
Lelystad voor ontwikkeling multimodale 
overslaghaven Flevokust’. Kort hierna kwam er 
vanuit de gemeente Lelystad nieuwe informatie 
met betrekking tot de businesscase, de positie 
van het recyclebedrijf, de benodigde/gevraagde  
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financiële bijdrage van de provincie en de 
positie van de rijksoverheid werd scherper 
gemarkeerd. Dit was ook reden om het 
oorspronkelijke Statenvoorstel aan te houden en 
uiteindelijk te vervangen door voorliggend 
Statenvoorstel. 
Feit blijft dat – onafhankelijk van de 
ontwikkelvariant - financiële participatie door 
de provincie Flevoland noodzakelijk is om de 
ontwikkeling van Flevokust mogelijk te maken.  
    

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

- 29/11/12: Informatiesessie over 
ontwikkeling Flevokust samen met 
gemeenteraad Lelystad 

- 16/1/13: panoramaronde ontwikkeling 
Flevokust 

- feb/13: schriftelijke mededelingen over 
proces Flevokust. Hierin is beargumenteerd 
dat er ontwikkelingen zijn, die invloed 
hebben op de (planning van besluitvorming 
over) de ‘beste’ participatievorm provincie 
Flevoland in de ontwikkeling van Flevokust 

- 3/4/13: bijpraatsessie gemeenteraad en 
Staten over secundaire bouwstoffen/AEC-
bodemassen  

- 15/5/13: panoramaronde over actuele      
ontwikkelingen en ter voorbereiding op 
besluitvormings inzake financiële 
participatie 

- 5/6/13: opinieronde over statenvoorstel  
Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

 Besluitvorming is voorzien op 3 juli 2013 indien 
hamerstuk of 4 september indien bespreekstuk.    

  


