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Geachte raadsleden. 

Zoals u weet, werkt de provincie, In nauwe samenwerking met de gemeente, Rijkswaterstaat en het 
waterschap Zuiderzeeland, aan de uitwerking van de voorkeursvariant voor Flevokust: een 
buitendijkse overslaghaven met containerterminal in combinatie met een binnendijks 'nat' 
industrieterrein. 

Op 27 maart j l . informeerden wij u over de keuze van Gedeputeerde Staten voor de voorkeurs
variant en hebben wij uw Raad een voorstel gedaan voor een daarbij aansluitende taakverdeling 
tussen provincie en gemeente. Daarop heeft de gemeente nog geen reactie kunnen geven vanwege 
de verkiezingen en coalitievorming. Op 16 april 2014 stemden Provinciale Staten unaniem in met de 
voorkeursvariant en de nadere uitwerking daarvan. 

Inmiddels zijn flinke stappen gezet in de uitwerking van de voorkeursvariant. Naar verwachting 
kunnen het Ontwerp-inpasslngsplan, de bijbehorende MER en de Antwoordnota op de zienswijzen 
rond de kennisgeving, begin juli door Provinciale Staten worden vastgesteld. 
Voordat dit gebeurt, willen wij uw Raad, conform de geldende regelgeving, graag in de gelegenheid 
stellen om gehoord te worden over het Inpassingsplan en de daarbij behorende geluidzone. 
Wij nodigen u daarom graag uit om ons op korte termijn een datumvoorstel te doen voor een 
bijeenkomst op het provinciehuis om gehoord te worden over de bovengenoemde stukken. 
Deze hoorbijeenkomst zou in leder geval moeten plaatsvinden voor de besluitvorming door 
Provinciale Staten op 2 juli 2014. 

Tijdens de hoorbijeenkomst kan de gemeenteraad Inhoudelijk reageren op het Inpassingsplanplan. 
Na afloop van de bijeenkomst zullen wij u vragen om een formele, schriftelijke reactie namens de 
gemeenteraad. Deze schriftelijke reactie ontvangen wij graag zo snel mogelijk, maar In ieder geval 
voor vaststelling van het uiteindelijke Inpassingsplan, naar verwachting eind 2014. Zo mogelijk en 
gewenst zullen uw opmerkingen nog worden meegenomen In het voorliggende ontwerpplan. 

Daarnaast zullen wij u op deze bijeenkomst Informeren over de gevolgen van het vaststellen van het 
Inpassingsplan door de provincie en een bestemmingsplan voor het binnendijkse 'natte' 
Industrieterrein door de gemeente. 
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Zodra een ontwerp-inpasslngsplan ter Inzage ligt, is de gemeenteraad niet meer bevoegd om voor 
het desbetreffende gebied zelf een alternatief bestemmingsplan vast te stellen. Na vaststelling Is 
een gemeenteraad 10 jaar van die bevoegdheid uitgesloten, tenzij bij het Inpassingsplan een andere 
termijn is opgenomen. In de Uitgangspuntennotitie die in februari 2014 ter Inzage heeft gelegen, is 
aangegeven dat wordt bezien die termijn zo kort mogelijk te houden. 

Om rust binnen de beroepstermijn te verzekeren wordt hiervoor uitgegaan van de periode totdat de 
vergunningen voor de realisatie van de terminal onherroepelijk zijn. Dit betekent dat uw Raad na 
het onherroepelijk worden van de vergunningen desgewenst voor onderdelen een aanpassing kan 
doen in de vorm van een bestemmingsplanherziening. Daarmee wordt de periode dat de gemeente
raad beperkt is in haar bevoegdheden zo kort mogelijk gehouden. 
Voor alle duidelijkheid: bovenstaande geldt niet voor het binnendijkse industrieterrein. Als 
Provinciale Staten besluiten de verantwoordelijkheid voor het binnendijkse deel bij de gemeente te 
leggen, is de raad bevoegd om voor het binnendijkse deel een door de gemeente opgesteld 
bestemmingsplan vast te stellen. 

Rol/taakverdeling provincie - gemeente 
Tijdens de voorgestelde hoorbijeenkomst willen wij ons graag beperken tot een gesprek over de 
Inhoud van het ontwerp-inpasslngsplan. In een separaat gesprek willen wij kort daarna graag met 
uw Raad van gedachten wisselen over de rol/taakverdeling tussen provincie en gemeente inzake 
Flevokust. Het is de bedoeling dat wij daarover voor de besluitvorming in Provinciale Staten van 
begin juli 2014 afspraken met elkaar maken. Over dit gesprek zullen wij u separaat Informeren. 

Ten slotte 
Wij vernemen het graag van u of uw Raad Instemt met het voorstel voor een hoorbijeenkomst en  
voor welke datum/tijd u dan een voorkeur heeft. Uw griffie kan daarover contact opnemen met het  
projectsecretariaat van Flevokust: Linda Ludekuse 0320 - 2655619 of l1nda.ludekuse@flevoland.nl. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaj:1s-r'' ) de voorzitter. 

.van der Wal 


