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1. De 15 begrotingswijziging 2014 vast te stellen waarmee € 250.000 extra
procesgeld beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de ontwikkeling
van Flevokust en gedekt wordt door een onttrekking uit de reserve Omgevingsplan.
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Op 18 december hebben Provinciale Staten met een motie het college van
GS de opdracht gegeven alles in het werk te stellen om de realisatie van
Flevokust alsnog mogelijk te maken. Daartoe is het initiatief van de gemeente overgenomen door de provincie.
Normaal gesproken wordt een dergelijk project voorbereid met een bestuursopdracht waarin doelen, werkwijze, verantwoordelijkheden, alsmede
een raming voor capaciteit en kosten worden vastgelegd. Door het vereiste
tempo van de werkzaamheden is gestart zonder bestuursopdracht en wordt
in bestuurlijke sturing voorzien door regelmatige intensieve contacten tussen de hoofdrolspelers bij provincie en gemeente. Daardoor zijn de te maken kosten voor het proces niet vooraf voor de gehele projectperiode van
dekking voorzien, maar wordt dit fasegewijs bij de Staten neergelegd. In het
proces kan het immers voorkomen dat de provinciale rol weer wordt aangepast of het project wordt stopgezet.
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In het verleden heeft de provincie slechts marginaal bijgedragen in de proceskosten van Flevokust. De aanvankelijke initiatiefnemers, Lelystad en Haven Amsterdam, hebben het majeure deel van de kosten gedragen. De provincie heeft steeds op het standpunt gestaan dat niet met terugwerkende
kracht een beroep op de provincie kan worden gedaan op het moment dat
de provincie besloot toe te treden tot het samenwerkingsverband van initiatiefnemers. Alleen de proceskosten voor het eigen deel werden door de provincie gefinancierd. In de situatie waarin de provincie het initiatief tijdelijk
overneemt, ligt het in de rede dat de provincie ook verantwoordelijk is voor
de financiering van proceskosten in deze overgangsperiode. De programmabegroting 2014 voorziet slechts in een bedrag van € 50.000 voor procesgeld
Flevokust. In aanvulling daarop hebben Provinciale Staten reeds op 26 maart
2014 besloten aanvullende procesgelden à € 200.000 beschikbaar te stellen
voor het eerste kwartaal van 2014
In het eerste kwartaal van 2014 is een variantenstudie gedaan, waaruit blijkt
dat variant 4 - een buitendijkse overslagterminal met binnendijks (nat) bedrijventerrein - relatief gezien de minste hinder en overige milieueffecten
met zich meebrengt. Ook in de financieel economische afweging ontstaat
een dergelijk beeld. Inmiddels hebben GS deze conclusie overgenomen.
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In het tweede kwartaal wordt de voorkeursvariant verder onderzocht en uitgewerkt in een inpassingsplan/bestemmingsplan met bijbehorende milieueffectrapportage (MER) en businessplan. Hiervoor is extra procesgeld nodig.
In het derde en vierde kwartaal van 2014 zullen activiteiten uitgevoerd worden die grotendeels
als voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering gezien kunnen worden. De kosten daarvan
zullen bij de exploitatie van de gebiedsontwikkeling betrokken worden en zullen gedragen
worden door de ontwikkelende partij: de gemeente Lelystad of de provincie, of elk voor een
deel. Als de provincie besluit de buitendijkse haven te ontwikkelen, zal het tweede half jaar
van 2014 nog een bedrag van € 400.000 voor provinciale rekening nodig zijn. Op dat moment
zal worden onderzocht in hoeverre deze ontwikkelkosten ook daadwerkelijk aan de investering
kunnen worden toegerekend. Op dat moment zal worden onderzocht of deze ontwikkelkosten
(gedeeltelijk) aan de investering kunnen worden toegerekend.
3.

4.

Beoogd effect

Dekking van proceskosten voor 2e kwartaal 2014 voor de ontwikkeling van Flevokust.

Argumenten
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1.1.Uitvoering van de statenmotie was niet voorzien in de programmabegroting 2014
De uitvoering van de statenmotie is niet voorzien in de begroting voor Flevokust 2014. Er
moet extra inzet worden gepleegd. Dat gebeurt voor een deel doordat bestaande capaciteit
anders wordt ingezet, maar op een aantal terreinen schiet de interne expertise tekort.
Daarvoor moeten externe deskundigen worden ingehuurd.
1.2.De reserve Omgevingsplan is de geëigende eerste bron voor proceskosten voor projecten die
uit het Omgevingsplan voortvloeien
Binnen de reserve Omgevingsplan zijn middelen beschikbaar ten behoeve van externe deskundigheid die nodig is voor de realisatie van de speerpunten uit het Omgevingsplan (OPF),
waar MMOH Flevokust onderdeel van is. De reserve is bij de vaststelling van het Omgevingsplan ingesteld vanuit de gedachte dat daarmee de proceskosten van de gebiedsontwikkeling
die uit het plan voortvloeit kunnen worden gefinancierd. Reguliere capaciteit voor de toetsing van gemeentelijke plannen, die met de nieuwe WRO is vervallen, is destijds omgezet in
een jaarlijkse begrotingspost die de provinciale ontwikkelingsplanologie ondersteunt.
1.3.De bevoegdheid voor het onttrekken van middelen uit de reserve Omgevingsplan berust bij
Provinciale Staten
5.

Kanttekeningen

6.

Vervolgproces

7.

Advies uit de Commissie

8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 april 2014, nummer 1600892.
BESLUITEN:
1. De 15de begrotingswijziging 2014 vast te stellen waarmee € 250.000 extra procesgeld beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van Flevokust en gedekt wordt
door een onttrekking uit de reserve Omgevingsplan.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 16 april 2014.
griffier,

9.

voorzitter,

Bijlagen

10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Statenvoorstel

secretaris,

voorzitter,
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