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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2079689* 
 
Onderwerp 
Versterken economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport Businesspark  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Om € 4.000.000 beschikbaar te stellen voor het versterken van het eco-

nomisch vestigingsklimaat rondom het Lelystad Airport Businesspark, 
waarbij: 

a. € 1.100.000 als gelabelde subsidie voor Ontwikkeling Maatschappij Air-
port Garden City C.V. wordt toegevoegd aan de begroting 2017 voor de 
aanleg van de benodigde energie-infrastructuur en dit te dekken uit de 
reserve Strategische projecten. 

b. € 2.900.000 vanuit de reserve Strategische projecten wordt toegevoegd 
aan de reserve Economisch programma en deze middelen te oormerken 
voor door Gedeputeerde Staten te verstrekken subsidie aan Zara Vast-
goed B.V. om zo het economisch vestigingsklimaat te versterken. 

c. De bovenstaande middelen via de 11e begrotingswijziging in de begro-
ting 2017 te verwerken. 

2. De door Gedeputeerde Staten aan (de leden) van Provinciale Staten opge-
legde geheimhouding op de als zodanig aangemerkte bijlagen, met regi-
stratienummers 2080627 en 2080771, bij dit Statenvoorstel te bekrachti-
gen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 
Het versterken van het economisch vestigingsklimaat binnen het Lelystad 
Airport Businesspark past binnen het programma 'Economie', programmaon-
derdeel 3.1 'Ondernemerschap en groei'. Het onderwerp draagt bij aan het 
doel om "Meer zichtbare (inter)nationale bedrijvigheid van Flevolandse on-
dernemers en hun produceten en meer vestigingen van internationale bedrij-
ven in Flevoland”. Daarnaast past dit onderwerp binnen het programma 'Ge-
biedsontwikkeling', programmaonderdeel 7.2 'Midden Flevoland'. Het gaat 
hierbij om “het stimuleren dat het bedrijfsleven zich gaat vestigen op Lely-
stad Airport Businesspark”.  

 
3. Eerdere behandeling  
U bent niet eerder op de hoogte gesteld inzake dit voorstel. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Provinciale Staten stellen op basis van de Provinciewet de begroting vast. 
Hiermee geven zij invulling aan hun kaderstellende rol. Tot het wijzigen van 
de vastgestelde begroting, indien niet gemandateerd aan Gedeputeerde Sta-
ten, kan enkel door Provinciale Staten worden besloten. Het voorstel tot wij-
zigen van begroting is, gelet op het voorstel, aan uw Staten voorbehouden. 
Daarnaast dienen uw Staten de, door Gedeputeerde Staten, opgelegde ge-
heimhouding op de als zodanig aangemerkte bijlagen te bekrachtigen.  
 
5. Verdere behandeling PS 
Na besluitvorming zullen Gedeputeerde Staten, na ontvangst van een ontvan-
kelijke aanvraag tot subsidie, de subsidies aan AGC en en Zara Vastgoed B.V. 
(Inditex) toekennen. Middels de besluitenlijst GS zullen uw Staten op de 
hoogte worden gesteld wanneer de € 2,9 miljoen aan subsidie is verleend. Via 
een mededeling wordt u op de hoogte gesteld waar deze subsidie aan wordt 
besteed. 
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6. Korte toelichting op voorstel 
Aanleiding voor dit voorstel is de aanstaande grote gronduitgifte binnen de grondexploitatie Le-
lystad Airport Businesspark van de verbonden partij Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden 
City C.V. (hierna AGC). AGC heeft een koopcontract ondertekend, waarbij een groot deel van 
de uit te geven grond onder voorwaarden is verkocht. Het voorstel is om € 4 miljoen beschik-
baar te stellen om zo het economisch vestigingsklimaat rondom het Lelystad Airport Business-
park te versterken. Hierbij wordt met name ingezet op het realiseren van de benodigde ener-
gie-infrastructuur en het toekennen van € 2,9 miljoen subsidie om zo het economisch vesti-
gingsklimaat te versterken. De realisatie van het koopcontract zorgt voor een versnelling van de 
uitgifte van de gronden AGC. 
 
7. Beoogd effect 
Met het beschikbaar stellen van de € 4 miljoen wordt beoogd dat het economisch vestigingskli-
maat rondom het Lelystad Airport Businesspark wordt verbeterd. € 1,1 miljoen zal worden inge-
zet voor het verbeteren van de bestaande energie-infrastructuur. De overige 2,9 miljoen zal in 
overleg met de subsidieaanvrager worden ingezet om het economisch vestigingsklimaat te ver-
beteren. 

 
8. Argumenten 

1.1 Het gesloten koopcontract is een unieke kans voor de gebiedsontwikkeling rondom de 
Luchthaven Lelystad en vraagt ook een extra inspanning van de provincie. 

  Het gesloten koopcontract is een unieke kans voor Flevoland. Het is ongekend dat bij een 
eerste uitgifte van grond in een gebied zo een grote afname van grond plaatsvindt en de 
uitgifte staat gelijk aan een geplande uitgifte over een looptijd van 7 jaar. Door de grote 
grondverkoop wordt het risico dat de provincie loopt met haar deelname in Omala aanzien-
lijk verlaagd. Op termijn zou dit er toe kunnen leiden dat de risicoreservering voor Omala 
kan worden verlaagd. 

 
1.2 De grote uitgifte van grond zorgt er voor dat er investeringen in de energie-infrastructuur 

binnen Lelystad Airport businesspark noodzakelijk zijn. 
 Het reguliere energienetwerk heeft onvoldoende capaciteit om een dusdanig grote uitgifte 

van grond te kunnen voorzien van de benodigde energie. Hierdoor dient er een specifieke 
hoge capaciteitskabel aangelegd te worden in het gebied. Om dit mogelijk te maken is het 
voorstel om een gelabelde subsidie van € 1,1 miljoen aan AGC te verstrekken, waarmee zij 
de energie-infrastructuur kunnen verbeteren. Naar verwachting zullen de kosten hiervoor 
met name in 2017 door AGC gemaakt worden. 

 
1.3 Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht maakt het mogelijk om een gelabelde subsidie toe 

te kennen. 
 Op grond van artikel 4:23 Awb kunnen Gedeputeerde Staten een eenmalige subsidie toeken-

nen aan AGC voor de aanleg van de benodigde energie-infrastructuur. Dit vereist wel dat in 
de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop deze maximaal aanspraak kan ma-
ken worden vermeld. Hieraan voldoet de provincie door € 1,1 miljoen toe te voegen aan de 
begroting 2017 voor AGC. Het voordeel van een gelabelde subsidie is dat er geen specifieke 
regeling opgesteld hoeft te worden voor deze incidentele subsidie. 

 
1.4 Ruimte creëren voor voortvarende besluitvorming door de provincie. 
 Door € 2,9 miljoen vanuit de reserve Strategische projecten over te hevelen naar de reserve 

Economisch Programma en te oormerken voor een subsidie aan Zara Vastgoed B.V. kan de 
provincie adequaat en snel kan reageren op de aanvraag vanuit de subsidieaanvrager. Deze 
middelen kunnen nog niet op de begroting worden opgenomen omdat het nog onduidelijk is 
wanneer de feitelijke besteding van deze middelen zal plaatsvinden. Met het opnemen van 
de middelen in de reserve Economisch Programma wordt het mogelijk om op een later tijd-
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stip dit bedrag als gelabelde subsidie in de begroting op te nemen. De onttrekkingen aan de 
reserve Economisch Programma is door Provinciale Staten gedelegeerd aan Gedeputeerde 
Staten. Dit stelt Gedeputeerde Staten in staat om de subsidieaanvraag binnen de gestelde 
termijnen af te kunnen wikkelen. 

 
1.5 Gedeputeerde Staten zien toe op een rechtmatige en doelmatige besteding. 
 In het kader van de subsidieverlening gaan Gedeputeerde Staten verplichtingen opnemen 

om ervoor te zorgen dat de subsidies op een rechtmatige en doelmatige manier worden be-
steed aan activiteiten waardoor het economisch vestigingsklimaat wordt versterkt. In sa-
menspraak met de aanvrager bepaalt de provincie de nadere invulling van de geoormerkte 
€ 2,9 miljoen. Ditzelfde zal met AGC gebeuren inzake de nadere invulling van de subsidie 
van € 1,1 miljoen. Hierbij wordt ook specifiek getoetst of beide bestedingen van de midde-
len ook voldoen aan de staatssteunregels.  

 
1.6 Wijziging van de begroting 2017 noodzakelijk. 
  Om de middelen ad. € 1,1 miljoen op de begroting 2017 op te nemen en de € 2,9 miljoen 

van de reserve Strategische projecten naar de reserve Economisch Programma over te heve-
len is een begrotingswijziging noodzakelijk. 

 

2.1 Provinciewet maakt het opleggen van geheimhouding van de bijlagen mogelijk. 
De Provinciewet maakt het - in respectievelijk artikel 55 lid 1 en artikel 25 lid 2 - mogelijk 
dat Gedeputeerde Staten zowel aan zichzelf als aan Provinciale Staten geheimhouding kan 
opleggen. Deze geheimhouding geldt ook voor de burgerleden omdat deze door het afleggen 
van de eed/gelofte dezelfde status hebben als Statenleden. Daarnaast schrijft de Provin-
ciewet voor dat geheimhouding alleen kan als sprake is van een uitzonderingsgrond van de 
Wet openbaarheid van bestuur.  

 
2.2 Het gaat in de bijlagen om informatie die vertrouwelijk aan de provincie is medegedeeld. 

In casu is de in artikel 10, eerste lid sub c Wob genoemde uitzonderingsgrond van toepas-
sing. Deze luidt als volgt: "Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achter-
wege voor zover dit: c. bedrijfs- of fabricagegevens betreft die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld". Dit is het geval omdat de 
bij deze nota en het Statenvoorstel informatie is opgenomen die afkomstig is uit het ver-
trouwelijke koopcontract. Dit brengt met zich mee dat ook de bijlagen voor Gedeputeerde 
Staten en Provinciale Staten vertrouwelijk moeten zijn, omdat anders vertrouwelijke infor-
matie openbaar wordt gemaakt. De geheimhouding op de bijlagen is gelet op de belangen 
voor onbepaalde tijd.  

 
 

  De argumenten en kanttekeningen die voortkomen uit het koopcontract, die in vertrouwe-
lijkheid aan de provincie is verstrekt, zijn opgenomen in de niet openbare bijlage bij dit 
voorstel. 

 
9. Kanttekeningen 

1.1 De besteding van de € 2,9 miljoen nog onduidelijk. 
  Het is nog onduidelijk waaraan de € 2,9 miljoen voor het versterken van het economisch 

vestigingsklimaat wordt besteed. 
 
1.2 De vrije ruimte binnen de reserve Strategische projecten loopt terug naar circa € 3 mil-

joen. 
  Na onttrekking van de voorgestelde € 4 miljoen uit de reserve Strategische projecten is de 

vrije ruimte binnen deze reserve circa € 3 miljoen. In dit verband wordt gewezen op de di-
verse PM posten die in de Perspectiefnota 2017-2021 zijn opgenomen. 
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10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

11e begrotingswijzing van 2017 behorende bij het Provinciale Staten voorstel  2080849  Bijgevoegd  

Koopcontract  2080627  Tot 21-06-2017 

Geheime bijlage met aanvullende argumenten en kanttekeningen voortkomend uit 

het koopcontract  

2080771  Tot 21-06-2017 
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