
 
 
 
Bijlage 4  
 
Voor- en nadelen van het geheel of gedeeltelijk overdragen van de procesgang van 
Flevokust (HB 1616349) 
 
Inleiding 
In het Statenvoorstel voor 2 juli 2014 (HB 1613011) wordt voorgesteld om te komen tot een ‘knip’ in de 
juridisch planologische procedure (scenario 2 in dit stuk). De provincie ontwikkelt daarbij het 
buitendijkse deel van Flevokust, terwijl de gemeente het binnendijkse deel op zich neemt. Met een 
dergelijke taakverdeling kan de provincie effectief invulling en sturing geven aan een groot provinciaal 
belang, de realisatie van een overslagterminal,  terwijl de gemeente verantwoordelijk blijft voor de 
realisatie en invulling van het industrieterrein. Beide onderdelen van Flevokust zijn cruciaal voor het 
uiteindelijke succes van dit project. Goede samenwerking tussen provincie en gemeente bij de 
ontwikkeling van beide onderdelen is daarbij van groot belang.  
 
Theoretisch zijn er verschillende scenario’s denkbaar, met verschillende taakverdelingen tussen 
provincie en gemeente, om te komen tot een integraal project. In deze bijlage zijn deze scenario’s op 
hoofdlijnen met elkaar vergeleken. 
   
Scenario’s 
1. Provincie maakt een inpassingsplan voor de volledige ontwikkeling: buitendijkse 

overslaghaven en binnendijks industrieterrein (met medewerking van de gemeente);  
2. Provincie maakt een inpassingsplan voor de buitendijkse ontwikkeling en de gemeente 

maakt een bestemmingsplan voor de binnendijkse ontwikkeling (de ‘knip’);  
3. Gemeente maakt een bestemmingsplan voor de volledige ontwikkeling: buitendijkse 

overslaghaven en binnendijks industrieterrein (met medewerking van de provincie).  
 

Ieder scenario heeft een aantal voor- en nadelen. Deze worden hieronder kort beschreven. 
 
Scenario 1  
Provincie maakt een inpassingsplan voor de volledige ontwikkeling (met medewerking van 
de gemeente) 
 
Voordelen 
Beleidsmatige sturing 
De provincie heeft de ontwikkeling van de overslaghaven met containerterminal en het binnendijkse 
industrieterrein volledig in eigen hand. Daarmee is de provincie zelf verantwoordelijk voor de realisatie 
van de ontwikkeling en de voortgang van het proces. De voortgang van het proces wordt verstevigd als 
de provincie een coördinatiebesluit neemt. Zo’n besluit moet worden genomen voordat de ontwerpen 
van de te coördineren besluiten ter visie worden gelegd.  
 
Politiek/bestuurlijk 
Vanuit pragmatische overwegingen is een ruime(re) invulling van het provinciale belang verdedigbaar. 
De ontwikkeling van de beide onderdelen van Flevokust kent immers een wederzijdse afhankelijkheid. 
 
Beeldvorming  
De politiek-bestuurlijke verhoudingen blijven (redelijk) goed, omdat er sprake is van samenwerking 
tussen provincie en gemeente.  
De keuze voor dit scenario betekent dat de provincie de regierol op zich neemt, wat goed is voor het 
provinciaal imago. Afbreukrisico is dat de provincie haar rol wel waar moet (kunnen) maken.  
Andere overheden en de markt krijgen door de samenwerking een overwegend positief beeld van een  
doorpakkende overheid.  
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Nadelen 
Financieel  
Het financiële risico ligt in dit scenario geheel bij de provincie. De provincie is verantwoordelijk voor 
een sluitende business case. Of er sprake is van een gemeentelijke bijdrage en hoe groot die is, blijft 
onduidelijk.  
Het exploitatieplan moet worden opgesteld voordat alle partijen bekend zijn en voor er contracten 
zijn. Als financiële bijdragen uit de ontwikkeling van het industrieterrein gewenst zijn, moet dat vooraf 
met de gemeente worden geregeld/afgesproken.   
 
Provinciale kosten:  
• de provinciale bijdrage in de ontwikkeling van Flevokust (check op staatssteun is daarbij nodig), 
• planvorming, 
• (plan)schadevergoedingen vanwege het inpassingsplan en/of uitvoering werkzaamheden. 
 
Politiek/bestuurlijk 
Het provinciaal bestuur draagt de gehele bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke 
impact van het project; de gemeente (en andere overheden) blijven in de luwte. De provincie kan 
worden verweten de lokale democratie ondergeschikt te maken aan het hogere doel van de regionale 
ontwikkeling. 
 
Scenario 1 zónder samenwerking 
In bovenstaand scenario wordt uitgegaan van samenwerking van de provincie met de gemeente.  
In het uiterste geval kan het zelfs zo zijn dat de provincie een inpassingsplan voor de volledige 
ontwikkeling maakt zónder medewerking van de gemeente. Dat is natuurlijk geen gewenst scenario. 
Onderstaand zijn voor de volledigheid wel de voor- en nadelen van dit scenario op een rij gezet.   
 
Voordeel  
Als de provincie geheel zelfstandig optreedt, dan kan de procedure sneller worden doorlopen, omdat 
niet onderhandeld hoeft te worden met de gemeente. Realisatie wordt aan de gemeente gevraagd en 
kan zo nodig worden opgedragen door middel van 'het vorderen van medewerking'. 
 
Nadeel   
Uitvoering 
Het overgaan tot het ‘vorderen van medewerking'  kan (zal) de bestuurlijke verhoudingen verstoren. 
 
Financieel 
De gemeente levert geen financiële, noch een inhoudelijke bijdrage aan het project. 
 
Beeldvorming  
De politiek-bestuurlijk verhouding verslechtert,  omdat  de gemeente bestuurlijk buiten spel staat. 
Vanwege de (naar verwachting) verstoorde relatie met de gemeente kan maatschappelijke onrust 
ontstaan. De provincie komt negatief in beeld als een doordrukkende overheid.   
 
Scenario 2 
Provincie maakt een inpassingsplan voor de buitendijkse ontwikkeling en de gemeente 
maakt een bestemmingsplan voor de binnendijkse ontwikkeling (de ‘knip’) 
 
Voordelen  
Financieel  
De voorbereidingskosten worden evenredig verdeeld tussen de Provincie en de gemeente. Er moeten 
twee exploitatieplannen worden opengesteld en afspraken worden gemaakt tussen provincie en 
gemeente.  
Het is niet op voorhand duidelijk wat de gemeentelijke bijdrage zal zijn en hoe bijvoorbeeld de kosten 
van de interne baan tussen het buitendijkse en het binnendijkse deel kunnen worden verdeeld. 
Hierdoor is ook onduidelijk hoeveel risico de gemeente draagt. De risico’s voor de provincie zijn 
weliswaar kleiner dan in scenario 1, maar het grootste deel van de risico’s ligt bij realisatie van het 
buitendijkse deel en blijft dus bij de provincie liggen. 
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Beleidsmatige sturing  
De beleidsmatige sturing en de voortgang van het proces is in scenario 2 evenwichtig verdeeld tussen 
provincie en gemeente. Opknippen in twee delen biedt de mogelijkheid om de beide onderdelen met 
een verschillende snelheid te ontwikkelen en zo goed aan te sluiten op de marktvraag. 
 
Politiek/bestuurlijk 
Provincie en gemeente staan in dit scenario elk voor hun eigen belangen. Gemeente kan zelf voorzien 
in eventuele actualisatie van verouderde plannen en witte vlekken. Samenwerking zorgt er voor dat 
beide onderdelen goed op elkaar worden afgestemd.  
 
Beeldvorming   
Het doorpakken is positief voor het provinciaal imago, maar kent wel een afbreukrisico: de provincie 
moet haar deel dan ook echt waar maken. Bij de (samenwerkende) overheden en de markt kan de 
beeldvorming eveneens tweeledig zijn. Enerzijds kan een positieve beeld van een doorpakkende 
overheid ontstaan. Maar ook het negatieve beeld van een doordrukkende overheid.  
Omwonenden worden in dit scenario enigszins gerustgesteld, doordat de provincie de regie behoudt, 
maar er kan bezorgdheid ontstaan over de gemeentelijke ontwikkeling van het binnendijkse 
industrieterrein.  
 
Nadelen 
Beleidsmatige sturing 
De gemeente kan in scenario 2 besluiten het binnendijkse deel (voorlopig) niet aan te leggen. Daarmee 
ontstaat een incompleet project, wat de functionaliteit en ontwikkelkansen van de overslaghaven en 
de containerterminal kan beperken.  
De gemeente kan ook (te) grote beperkingen opleggen aan bedrijven die zich op het binnendijkse 
industrieterrein willen vestigen, waardoor het binnendijkse industrieterrein minder aantrekkelijk wordt 
voor vestiging, het integrale karakter van het project onder druk komt te staan en ook de 
functionaliteit van het buitendijkse deel wordt beperkt. 
 
Scenario 3 
Gemeente maakt een bestemmingsplan voor de volledige ontwikkeling 
 
Hierbij wordt er van uitgegaan dat de provincie, conform de afspraken van eind 2013 bij variant 0, de 
financiële kant van de realisatie van de overslagterminal voor haar rekening neemt. De planologisch 
kant van de overslagterminal wordt door de gemeente verzorgd. Daarmee wordt de buitendijkse 
overslaghaven deels  door de provincie ontwikkeld en vermarkt. De provincie speelt in dit scenario 
geen rol in de binnendijkse ontwikkeling. 
 
Voordelen 
Financieel  
De proceskosten voor de provincie zijn lager dan in scenario 1 en 2 en hebben alleen betrekking op de 
realisatie van de containerterminal. Er hoeft maar één exploitatieplan te worden opgesteld met daarin 
een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.  
De bijdrage van en de risico’s  voor de provincie zijn in dit scenario significant lager.  
 
Nadelen 
Beleidsmatige sturing 
Er is weinig sturing vanuit de provincie mogelijk, zowel beleidsmatig als qua voortgang. Dit terwijl er 
wel een omvangrijk risico door de provincie gelopen wordt. De verantwoordelijkheid voor de sturing 
ligt hoofdzakelijk bij de gemeente. Dit nadeel kan deels worden ondervangen met een 
coördinatiebesluit.  
 
Politiek/bestuurlijk 
Het primaat voor besluitvorming  ligt in dit scenario bij de gemeente. De provincie is voor  de 
voortgang van het besluitvormingsproces volledig afhankelijk van de bestuurlijke en politieke 
afwegingen binnen de gemeente. Een mogelijke herhaling van negatieve besluitvorming in de 
gemeenteraad voor het totale project leidt ook tot imagoschade voor de provincie en brengt het totale 
project in een zeer lastig vaarwater. 
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Risico is dat er een plan ontstaat met (te) veel beperkingen voor een optimale bedrijfsontwikkeling. 
Daarmee neemt de aantrekkingskracht van Flevokust als vestigingsplaats voor ondernemers af. Dat kan 
leiden tot extra kosten (of minder opbrengsten) en tot een situatie waarin de gemeente aan de 
provincie vraagt bij te dragen in de (extra) kosten.  
 
 
Beeldvorming  
De beeldvorming is in scenario 3 sterk afhankelijk van de doortastendheid van de gemeente en van de 
manier waarop deze de verschillende belangen tegen elkaar afweegt. De kans op discussie over 
toelaatbaarheid van bedrijven zal bij de provincie minder snel komen, omdat de provincie niet snel in 
nadere lokale afwegingen wil treden en daarom eerder landelijke denkwijzen blijft volgen.  
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