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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
Geachte leden van de Provinciale Staten, 

Op 28 januari heeft de gemeenteraad van Lelystad in grote meerderheid een motie aangenomen over 
Flevokust. De raad heeft aan het college van burgemeester en wethouders verzocht om de motie ter 
kennis te brengen van het college van Gedeputeerde Staten en de leden van Provinciale Staten. Met 
deze brief doen wij u een kopie van de motie toekomen. 

In de motie spreekt de gemeenteraad uit voldoende aanknopingspunten in de motie van Provinciale 
Staten van 28 januari te zien om de komende maanden in goed overleg en zonder bestuurlijke 
drukmiddelen, zoals een inpassingsplan, met gebruikmaking van elementen uit de reeds bestaande 
documenten te werken aan alternatieven voor de ontwikkeling van een haven in Lelystad waarbij de 
beoogde doelstellingen ten aanzien van economische structuurversterking, werkgelegenheid en 
verplaatsing van vrachtverkeer van de weg naar het water behouden kunnen blijven. 

Het goed overleg tussen de provincie en de gemeente - maar ook met andere betrokken partijen - is 
inmiddels volop gaande. 

Hoogachtend, 
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Motie vreemd aan de orde van de dag. 

De Raad van Lelystad, in vergadering bijeen op 28 januari 2014; 

Ovsrvifegende 

* dat de raad op 17 december 2013 een voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders van Leiystad betreffende het in ontwikkeling nemen van het project Flevokust, 
zoals omsciireven in het aan de raad uitgebracht voorstel en de daarbij behorende bijlagen, 
niet heeft overgenomen; 

* dat dit voor Provinciale Staten van Fievoiand aanleiding is geweest in hun vergadering van 
18 december 2013 een motie aan te nemen; 

« dat het college van Gedeputeerde Staten daarin wordt opgeroepen : 

- in overteg te treden met alle partijen om te onderzoeken of er alternatieve 
mogelijkheden zijn; 

- de financiële middelen voor Flevokust te weten de ZZL-, de Beter Benutten- en de 
EFRO-gelden beschikbaar te houden; 



- de mogelijkheid van alleen een containerterminal te onderzoeken en in een plan uit 

te werken; 

- al haar creativiteit en bestuuriijke middelen zoals een Ïnpassingsplan te gebruiken 

om de ontwikkeling mogelijk te maken. 

Spreekt uit 

in deze motte voldoende aanknopingspunten te zien om de komende maanden in goed overleg en 
zonder bestuuriijke drukmiddelen, zoais een ïnpassingsplan, met gebruikmaking van elementen uit 
de reeds bestaande documenten te werken aan alternatieven voor de ontwiklceling van een haven in 
Lelystad waarbij de beoogde doelsteiiingen ten aanzien van economische structuurversterking, •; 
werkgelegenheid en verplaatsing van vrachtverkeer van de weg naar het water behouden kunneil 
worden 

Verzoekt 

Het college deze motie ter kennis te brengen van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten vsn 

Fievoiand; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de indieners. 
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