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Emmeloord, 25 februari 2020.

Onderwerp
Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC)

Advies raadscommissie
Alle fracties adviseren positief. De fractie van PvdA overweegt een amendement in te dienen.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. De startnotitie Smart Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (hierna: MITC) vaststellen;
2. Een voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar stellen ten behoeve van het voorbereiden 

op de komst van een MITC;
3. De 12e wijziging van de programmabegroting 2020 vaststellen.

Inleiding
Op 23 september 2019 heeft u middelen beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van de 
RegioDeal Noordelijk Flevoland. De RegioDeal en een intentieovereenkomst MITC zijn in december 
2019 getekend waarmee samenwerkingspartners stappen kunnen gaan zetten voor de (verdere) 
uitwerking van de verschillende opgaven. Een van de opgaven in de RegioDeal is de ontwikkeling en 
realisatie van een Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (kortweg: MITC). Deze ontwikkeling is (ook) 
een versterking van de zittende bedrijven zoals NLR en DNW.

Beleidsreferentie:
-> RegioDeal Noordelijk Flevoland, intentieovereenkomst MITC 
-» Perspectiefnota 2020-2023 
-» Raadsbesluit 23 september 2019
-» Coalitieakkoord 2018-2022, uitdaging 2: Werk maken van werk 
-» Coalitieakkoord 2018-2022, uitdaging 3: De kracht van innovatie benutten

Doelstelling
Investeren in brede welvaart, door economische structuurversterking.

Argumenten
1.1 De ontwikkeling van het MITC past in de RegioDeal

De ontwikkeling vloeit voort uit de doelstellingen en afspraken uit de Regiodeal.

1.2 Met de startnotitie bepaalt u de aanpak
Door deze startnotitie vast te stellen wordt u bij de start van dit project geïnformeerd en heeft u 
kennis van en invloed op welke stappen gezet gaan worden.

2.1 De ontwikkeling vraagt middelen en capaciteit
Om deze ontwikkeling met de samenwerkingspartners verder te brengen zijn er middelen en 

_____capaciteit nodig. Vooralsnog wordt uitgegaan van een voorbereidingskrediet van € 150.000.
Product Investering

Onderzoeken (haalbaarheid, ontwikkelrichting, governance) €20.000,-
Uitwerking/ ontwerp €20.000,-
Ruimtelijke procedure (onderzoeken) €20.000,-
Organisatie, marketing, communicatie, informatie €20.000,-
projectteam €70.000,-

Totaal kosten € 150.000,-*



Voorgesteld wordt om het voorbereidingskrediet te dekken uit de reserve Sociaal-Economische 
Ontwikkeling. Deze bestemmingsreserve wordt ook ingezet ter dekking van de benodigde 
gemeentelijke cofinanciering voor de RegioDeal Noordelijk Flevoland (zie raadsbesluit van 23 
september 2019).
De andere partijen (RDW, NLR, DNW, provincie) helpen ook mee aan de uitwerking van de 
verschillende opgaven. Afgesproken is dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.

Kanttekeningen
1.1 Ontwikkelingen kunnen vertragen

Een goedgekeurde businesscase van het RDW moet leiden tot de verplaatsing van het RDW 
en als eerste fase de ontwikkeling van het MITC. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van 
Lelystad Airport. Het is in het belang van de regio om te ondersteunen bij dit proces om dit 
tijdig te kunnen afronden.

Bij het vertraagd ontwikkelen van het MITC worden de financieringstermijnen van de regiodeal 
mogelijk niet gehaald. Wanneer hier sprake van is, maken betrokken partijen nadere 
afspraken.

Planning/Uitvoering:
Na het vaststellen van de startnotitie volgt de uitvoering. Hiervoor wordt verwezen naar de startnotitie. 
De gemeenteraad wordt op gezette momenten in het proces betrokken.

Bijlagen
1. Startnotitie MITC

Portefeuillehouder
Stellers

: de heer W. C. Haagsma
: heer N.M. van der Ende; 0527 63 34 78; n.vanderende@noordoostpolder.nl
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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2020, no. 20.0000297; 

gelet op de artikelen 189 en 192 Gemeentewet;

BESLUIT:

1. De startnotitie Smart Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (hierna: MITC) vast te 
stellen;

2. Een voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het 
voorbereiden op de komst van een MITC;

3. De 12e wijziging van de programmabegroting 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 29 juni 2020. j
De griffier, __ . de voorzitter,
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2020 No. 20.0000

____________ PROGRAMMA_______________
Nr. Omschrijving

In deze begrotingswijziging zijn de financiële 
consequenties verwerkt voortvloeiende uit 
het
raadsvoorstel inzake voorbereidingskrediet 
MITC.

LASTEN

3 Economische ontwikkeling

Mutaties reserves 

TOTAAL

BATEN

Mutaties reserves

VERHOGING VERLAGING

150.000

150.000 0

150.000 0

0

150.000

0

150.000 0

NIEUWE
RAMING

5.422.837

TOTAAL
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2020 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

12e wijziging van de programmabegroting 2020.

Ter kennisneming ingezonden

op 03 juli 2020

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.


