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Toelichting mandatering GS gelabelde €2 miljoen MITC
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In de commissievergadering Economie van 16 januari 2019 is toesezesd schrifte-
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lijk toe te lichten waarom een mandaat aan Gedeputeerde Staten voor het
onttrekken en inzetten van € 2 miljoen voor het Mobiliteit en Infrastructuur Test
Centrum (MITC) in Marknesse noodzakelijk is. Onderstaand wordt u hier over
geïnformeerd.
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De ontwikkeling van de vier geschetste fasen van het MITC wordt integraal opgepakt. Het proces van de ontwikkeling van het MITC is complex. Er zijn meerdere
partijen met verschillende rollen bij betrokken. Gegeven de complexiteit van het
proces is het noodzakelijk dat Gedeputeerde Staten snel kan acteren in de onderhandelingen met zowel private als publieke partijen. Om effectief te kunnen
zijn in dit proces kan het nodig zijn dat Gedeputeerde Staten doorzettingskracht
moet tonen in het overleg met de betrokken partijen. Voor de fasen 3 en 4 wordt
bijvoorbeeld gedacht aan een PPS aanpak. In de onderhandelingen richting een
dergelijke aanpak moet Gedeputeerde Staten snel duidelijkheid kunnen geven.
Het voorgestelde besluit maakt deze benodigde aanpak mogelijk.
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Daarnaast wordt met dit besluit een krachtig signaal afgegeven richting regionale
partners en het Rijk. Richting gemeente Noordoostpolder schept dit vertrouwen.
Richting het Rijk wordt een krachtig signaal afgegeven over de inzet van de
provincie. We willen snel en daadkrachtig aan de slag.
Mocht blijken dat een reguliere besluitvorming over de provinciale bijdrage
mogelijk is, dan zal Gedeputeerde Staten hiervoor kiezen. Mocht blijken dat
optredende situatie aanleiding geven tot andere of nadere besluitvorming zal dat
expliciet aan uw Staten worden voorgelegd. Dit laat verder onverlet dat uw
Staten door Gedeputeerde staten actief en periodiek worden meegenomen in de
stappen van het ontwikkelproces MITC.
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