
Beantwoording Statenvragen bij PS-voorstel Versterken economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport Businesspark 
 
NR Partij Vraag Betrekking 

op? 
Openbaar / 
geheim 

Antwoord 

1 GroenLinks 
 
 
 
 
 
 
SP 
 

- Wat is de definitie van versterking economisch 
vestigingsklimaat? 

- Waarom past een subsidie aan Zara Vastgoed BV in de 
versterking van het economisch vestigingsklimaat? 

- Welke vereisten zijn er om deze subsidie als versterking 
economisch vestigingsklimaat te kunnen aanmerken? 

 
- Wat is de reden dat er subsidie wordt verstrekt en niet een 

(achtergestelde) lening? 
 
 
 

Openbaar Het economisch vestigingsklimaat geeft aan hoe 
aantrekkelijk het is om een vestiging te openen in 
een bepaalde stad, plaats of regio. Het economisch 
vestigingsklimaat wordt onder andere bepaald door 
factoren zoals infrastructuur, bereikbaarheid, 
opleidingsniveau van inwoners, regels van de 
overheden (belastingen, financiële compensaties, 
vergunningen), elektriciteit, telecommunicatie & 
data infrastructuur, leefbaarheid in het gebied en 
uitbreidingskansen voor bedrijven. De provincie 
werkt vanuit verschillende beleidsterreinen om het 
Flevolandse vestigingsklimaat te versterken. De 
keuze van een groot internationaal bedrijf, zoals 
Inditex, om zich te vestigen in Flevoland heeft een 
aanzuigende en versterkende werking voor het MKB 
in Flevoland. Rondom Inditex zal een ecosysteem 
ontstaan van toeleveranciers.  
 
Inditex heeft geen moeite om te voorzien in haar 
eigen kapitaalbehoefte en daardoor is een 
(achtergestelde) lening niet noodzakelijk. De subsidie 
ad. € 2,9 miljoen maakt onderdeel uit van de 
acquisitie om ervoor te zorgen dat Inditex zich in de 
provincie vestigt en daarmee ervoor zorgt dat er 
banen in de provincie worden gecreëerd en leidt 
daarnaast tot een hele grote eerste uitgifte van grond 
binnen het Lelystad Airport Businesspark.  
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2 PvdD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SP 
 

- Bij de beslispunten staat dat er sprake is van subsidie aan 
Zara vastgoed B.V. Betekent dit dat het alleen een 
distributiecentrum voor Inditex dochter Zara zal zijn? Bij 
Punt 5 van het statenvoorstel staat dat PS via een 
mededeling op de hoogte zullen worden gesteld waar de 
subsidie van 2,9 miljoen aan wordt besteed. Wat wordt 
daarmee bedoeld? Wat zijn de mogelijkheden? 

- Blijft subsidiering beperkt tot de genoemde bedragen, ook 
bij toekomstige uitbreiding? 

 
- Kan deze subsidie worden gezien als concurrentie 

vervalsing en zo ja, wat kunnen dan de consequenties 
zijn? Er wordt nog getoetst of de besteding van beide 
subsidiebedragen voldoen aan de staatssteunregels. 
Wanneer wordt daarover duidelijkheid verwacht? 

- Kunnen PS daar dan over worden geïnformeerd? 

Openbaar De subsidie wordt verstrekt binnen de geldende 
regels voor staatssteun. De provincie Flevoland staat 
op de Regionale steunkaart en mag, op basis van deze 
aanwijzing door Europa, verder gaan dan andere 
Nederlandse regio’s. Doordat de subsidie aan de 
staatssteunregels moet voldoen, is deze vorm van 
staatsteun geoorloofd. De feitelijke toets op 
staatssteun kan pas worden uitgevoerd als een 
definitieve subsidieaanvraag is ingediend. Hierbij 
wordt ook getoetst of de subsidie past binnen de 
provinciale doelstellingen. Via een Statenmededeling 
zullen wij uw Staten op de hoogte houden wanneer de 
subsidie door Gedeputeerde Staten wordt toegekend 
en hoe deze verlening van deze subsidie bijdraagt aan 
het realiseren van provinciale doelstellingen.  
 
Gedeputeerde Staten zijn niet voornemens om bij 
toekomstige uitbreidingen aanvullende subsidie te 
verlenen.  

3 GroenLinks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PVV 

- Kunnen in de toekomst andere bedrijven ook deze 
subsidie krijgen? Waarom wel of waarom niet? 

- Is er sprake van precedentwerking? Waarom wel of 
waarom niet? 

- Als kanttekening in het Statenvoorstel is te lezen dat het 
nog onduidelijk is waaraan de € 2,9 miljoen voor het 
versterken van het economisch vestigingsklimaat wordt 
besteed.  

a. Als dit nog onduidelijk is, waar is de hoogte van het 
bedrag dan op gebaseerd? 

b. Als nog niet duidelijk is waarvoor die €2,9 miljoen nodig 
is, waarom heeft GS dit bedrag dan toegezegd? En onder 
welke voorwaarden? 

 
- Waarom wordt de subsidie welke niet direct wordt 

uitgekeerd niet als PM post opgenomen in de begroting? 
- Waarom is nu 2,9 miljoen nodig als nog niet bekend is 

waar dit aan uitgegeven gaat worden? 
 

Openbaar Of in de toekomst andere bedrijven een subsidie 
krijgen om zich te vestigen in de provincie is 
afhankelijk van politieke / bestuurlijke afwegingen. 
Door beide subsidies als begrotingssubsidie te 
verstrekken is er geen subsidieregeling en zullen 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten per geval 
hierover moeten beslissen. Op basis van artikel 4:23 
lid 3 onder c van de Algemene wet bestuursrecht is 
het opnemen van de naam van de ontvanger en het 
subsidiebedrag verplicht om een begrotingssubsidie 
te kunnen verstrekken. 
 
Het risico op precedentwerking is klein. Er is geen 
sprake van een subsidieregeling en aan een eventueel 
beroep op het gelijkheidsbeginsel worden zeer hoge 
eisen gesteld.  
 
De subsidie van € 2,9 miljoen aan Zara vastgoed B.V. 
maakt onderdeel uit van de acquisitie om Inditex zich 
in Flevoland te laten vestigen. De subsidie wordt, in 
overleg met de provincie, door Inditex nader ingevuld 
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zodat er een ontvankelijke subsidieaanvraag 
ingediend kan worden. Deze subsidieaanvraag moet, 
naast dat moet worden voldaan aan de 
staatssteunregels, bijdragen aan de realisatie van 
provinciale doelstellingen.  

4 PvdD Volgens de opgave van Inditex voldoet nog niet de helft van de 
suppliers volledig aan hun Code of Conduct en in Azië slechts 
27%. Ondanks die Code of Conduct, komt Inditex 
herhaaldelijk slecht in het nieuws in verband met slechte 
productieomstandigheden waaronder kinderarbeid en 
uitbuiting van vluchtelingen. Op 21 sept. 2016, bij het 
bespreken van het Economisch programma, heeft de 
gedeputeerde gezegd dat het vanzelfsprekend is dat Flevoland 
geen bedrijven zal steunen die bijdragen aan kinderarbeid. 
Over een amendement waarin we wilden vastleggen dat 
bedrijven, waaraan steun wordt verleend, moeten voldoen aan 
maatschappelijk geaccepteerde normen, waaronder absoluut 
kinderarbeid vrij zijn, werd door verschillende partijen gezegd 
dat dat overbodig was, omdat dat al wettelijk geregeld is.  
- Kan GS garanderen en in de subsidievoorwaarden 

opnemen dat er in dit distributiecentrum geen producten 
komen die afkomstig zijn van suppliers waarbij sprake is 
van kinderarbeid (werknemers jonger dan16 jaar)?  

- Kan GS garanderen en in de subsidievoorwaarden 
opnemen dat er in dit distributiecentrum geen bont, 
angorawol of merinowol waarbij gebruik wordt gemaakt 
van mulesing zal komen?  

- Kan GS garanderen en in de subsidievoorwaarden 
opnemen dat er in dit distributiecentrum geen dons zal 
voorkomen afkomstig van levend plukken of van foie gras 
bedrijven?  

- Inditex heeft een verklaring ondertekend dat vanaf 2020 
alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus 
en alle productie-procedures van haar producten zullen 
worden geëlimineerd. Kan GS garanderen en in de 
subsidievoorwaarden opnemen dat er in dit 
distributiecentrum vanaf 2020 geen producten zullen 
voorkomen die gevaarlijke chemische stoffen bevatten of 
waarbij dat soort stoffen in het productieproces zijn 
gebruikt. 

Openbaar De genoemde cijfers zijn ons onbekend. Uit het 
jaarverslag 2015 van Inditex blijkt dat 88% van de 
fabrieken en toeleveranciers materieel voldoen aan 
de Code of Conduct. Ook blijkt uit het jaarverslag dat 
Inditex zich nadrukkelijk inzet – o.a. door een groot 
aantal audits (ca. 11.000 jaarlijks) en 
verbetertrajecten - om de ca. 8.000 fabrieken en 
toeleveranciers te laten voldoen aan de Code of 
Conduct. Zo voldoen bedrijven waarmee Inditex 
commerciële banden onderhoudt na 1 jaar 79% en na 
3 jaar 90% materieel aan de Code. Uit de Code en 
jaarverslag blijkt dat Inditex bij de toeleveranciers en 
fabrieken o.a. geen kinderarbeid accepteert en hierop 
actief controleert. Met de steun aan Inditex steunt de 
provincie derhalve geen bedrijf dat bijdraagt aan 
kinderarbeid. 
 
In de subsidiebeschikking kunnen GS verplichtingen 
opnemen waaraan de subsidieontvanger moet 
voldoen.  
Uitgangspunt daarbij is dat de verplichtingen direct 
of indirect verband houden met het doel waarvoor de 
subsidie wordt verstrekt. Voorschriften die negatieve 
gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van een 
bedrijf en niet direct samenhangen met het doel van 
de subsidie zullen door de rechter als ontoelaatbaar 
worden beschouwd. Tevens kunnen aan een 
eenmalige subsidie geen verplichtingen worden 
verbonden die een permanent karakter kennen. 
 
Gelet op het bovenstaande zullen Gedeputeerde 
Staten geen voorschriften verbinden aan de 
subsidiebeschikking die niet direct in relatie staan 
met het te dienen doel. 
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5 SP - Zijn er al activiteiten gestart t.b.v. het bouwrijp/verkoop-
klaar maken? Hierbij denken wij met name aan de aanleg 
van de benodigde energie-infrastructuur. 

Openbaar Ten aanzien van het bouwrijp/ verkoop klaar maken 
zijn de activiteiten reeds gestart. Zo is er reeds 
gesondeerd. Ten aanzien van de aanleg van de 
benodigde energie-infrastructuur zijn nog geen 
activiteiten gestart. 

6 GroenLinks 
 
 
 
 
 
 
 
 
PvdD  
 
 
 
 
PVV 
 
 
SP 

- Komt de energievoorziening waar de subsidie voor 
bestemd is ook ter beschikking van andere bedrijven die 
daar gevestigd zijn of zich zullen vestigen? Waarom 
maken de kosten voor een dergelijke voorziening niet deel 
uit van de grondexploitatie? 

- Initiatiefnemers van windparken of zonneweides moeten 
zelf de kosten van aansluiting op het elektriciteitsnet 
betalen. Waarom geld dit niet voor Zara Vastgoed BV? 

  
- Zal PS ook worden geïnformeerd waaraan de subsidie van 

1,1 miljoen aan AGC zal worden besteed? Kan GS 
bevestigen dat het zal gaan om niet-fossiele energie en dat 
geen sprake zak zijn van energie uit mestvergisting. 

 
- Is de uitbreiding van de infrastructuur niet primair een 

verantwoordelijkheid van NUON / Alliander? 
 
- Is het de bedoeling dat 1,1 mln. subsidie voor de 

benodigde energie-infrastructuur ook ten goede komt aan 
andere bedrijven of is deze voorziening alleen gericht op 
Zara Vastgoed BV? 

Openbaar De opdrachtgever / overheid is verantwoordelijk dat 
zij de grond bouwrijp (met energie-infrastructuur) 
oplevert. Deze energie-infrastructuur wordt door de 
netbeheerder aangesloten, maar de opdrachtgever / 
overheid betaalt daar de kosten van. Het maakt 
daarmee onderdeel uit van de grondprijs. In de 
primaire opzet van de grondexploitatie van Lelystad 
Airport Businesspark is geen rekening gehouden met 
een zodanig grote uitgifte in een keer, dat daarmee 
een hogere capaciteitskabel aangelegd moet worden. 
Om toch een concurrerende grondprijs te houden, is 
het voorstel om een subsidie aan Airport Garden City 
C.V. te verstrekken om deze kabel in het gebied aan te 
leggen. Op de hoge capaciteitskabel is enige 
restcapaciteit beschikbaar, die gebruikt kan worden 
in het gebied.  

7 PVV - Waarom kan bij doorgaan van deze transactie de risico 
reservering niet direct naar beneden? 

Openbaar Jaarlijks wordt de grondexploitatie van Omala 
geactualiseerd / herzien. De effecten van deze 
transactie kunnen pas verwerkt worden nadat de 
transactie definitief is afgerond. Uw Staten worden 
jaarlijks via de planning en control documenten op de 
hoogte gesteld van de ontwikkelingen hierin.  
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8 PvdD - Wat betekent de vestiging voor de verkeersstromen? 
Hoeveel vrachtverkeer zal er dagelijks door Flevoland 
bijkomen? Zullen de voertuigen van het bedrijf wat de 
MRB betreft meetellen voor Flevoland?  

Openbaar Bij de berekening voor de verkeerscijfers van het 
gebied, de verbindingsweg en de halve aansluiting is 
rekening gehouden met een maximale variant van de 
bedrijfsontwikkeling en de bijbehorende 
verkeersintensiteiten. De vestiging van Inditex valt 
binnen dit berekende gebied. Naar verwachting zal er 
sprake zijn van 100 vrachtwagens per dag. De 
provinciale opcenten via de MRB worden alleen 
geheven op personenauto’s en motoren. De belasting 
op vrachtwagens wordt op een andere manier 
geheven en komt niet ten goede aan de provincie. 
Voor personenauto’s en motoren geldt dat het adres, 
waarop de voertuigen staan geregistreerd, bepalend 
is voor welke provincie de opcenten heft.  

9 PvdD - Is er een natuurbeoordeling gemaakt? Wat zijn 
bijvoorbeeld de gevolgen van de locatie van de vestiging 
en de extra verkeersbewegingen voor de compensaties die 
gedaan moeten worden voor de verbindingsweg en halve 
aansluiting? Wij hadden al twijfels over het 
compensatiegebied wat GS optimaal noemde. (Nog geen 
antwoord gehad op onze technische vragen daarover van 
23 okt 2016.) Door de bedrijvigheid en het extra verkeer 
zal dat zeker niet meer als optimaal gebied te beschouwen 
zijn. Is GS bereid extra compensatie aan te bieden? 

Openbaar De bedrijfsbestemming van Inditex past binnen het 
door de gemeente vastgestelde bestemmingsplan. Bij 
het vaststellen van dit bestemmingsplan is 
beoordeeld of er gecompenseerd moet worden. Dit 
speelt niet bij de huidige vestiging van Inditex. Ten 
aanzien van de verbindingsweg, de halve aansluiting 
en het bestemmingsplan voor de luchthaven heeft de 
Raad van State de uitgangspunten van de 
compensatie al geaccordeerd en zijn deze 
onherroepelijk opgenomen in het inpassingsplan.  
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