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Geachte mevrouw, heer, 

Op 13 maart j l . hebben wij met genoegen een zeer ruime delegatie van uw Staten voor 
een werkbezoek aan Noordelijk Flevoland mogen ontvangen. 
Met uw griffie spraken wij de hoofdlijnen van dit werkbezoek vast te leggen. Zo zijn alle 
statenleden in de gelegenheid kennis te nemen van de thema's die aan de orde zijn 
geweest. Bovendien dient het als geheugensteun wanneer het betreffende thema in de 
nabije toekomst ter sprake komt. 

Schokland: Natuurontwikkeling als win-win-win-kans 
Binnen de gemeentegrenzen liggen enkele waardevolle natuurgebieden. Een aantal 
daarvan is zelfs van internationaal belang (Natura 2000-gebieden). Dit geldt bijvoorbeeld 
voor het Ketelmeer. Schokland is, samen met enkele andere binnendijkse 
natuurgebieden, onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze gebieden 
hebben een grote waarde voor planten en dieren. Aan de zuidzijde van Schokland ligt 
een kans om het EHS-gebied Schokland te verbinden met het Natura 2000-gebied 
Ketelmeer. Door dit te doen, ontwikkelen we niet alleen de natuur, maar kunnen we ook 
een oplossing vinden voor de problematiek van bodemdaling en het behoud van 
archeologische waarden rond het eiland. Daarnaast biedt natuurontwikkeling een kans 
voor uitbreiding van de recreatiemogelijkheden. 
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Om het bovenstaande te kunnen realiseren, zijn we enerzijds op zoek naar ruimte om 
zittende agrariërs te verplaatsen. 
Anderzijds willen we graag samen met de provincie de mogelijkheden verkennen om 
deze natuurontwikkeling vorm te geven. Wij denken dat dit idee goed past in de wens 
van Gedeputeerde Staten om een programma nieuwe natuur te ontwikkelen op andere 
locaties in Flevoland. 

Nagele: Een ontwikkelperspectief voor Flevolands cultureel erfgoed 
Meer dan vijft ig jaar later staat Nagele aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk in 
haar geschiedenis. Nagele is geen landarbeidersdorp meer. Het dorp heeft te maken met 
een lichte daling van de bevolking. Het woning- en voorzieningenaanbod sluit 
onvoldoende aan bij de vraag van de hedendaagse samenleving. Voorzieningen staan 
leeg en op sommige plekken maakt het dorp een verloederde indruk. Tegelijkertijd is het 
besef aanwezig dat Nagele bijzonder is en wordt er hard gewerkt aan de toekomst van 
het dorp. Zo is Nagele in de Visie Erfgoed en Ruimte "Kiezen voor karakter" (VER) 
aangewezen als nationaal wederopbouwgebied (1940-1965). 

In navolging van het onderzoeks- en ontwerplab voor Nagele wordt met het 
uitvoeringslab Nagele door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), gemeente, 
Mercatus, bewoners gestimuleerd om iteratief vorm en inhoud gegeven om het herstel en 
behoud van cultuurhistorische kwaliteiten van het dorp en om Nagele leefbaar en vitaal 
te houden. Hiervoor is een ontwikkelperspectief opgesteld. 

AGELE 
van denken 
naar doen! 



Doelstelling is om: 
• (delen) van het originele groenstructuurplan van Nagele te herstellen te 

vernieuwen; 
de woonhoven te restaureren/renoveren; 
de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van Nagele te borgen; 
voorzieningen te concentreren en vernieuwen; 
Nagele leefbaar en vitaal te houden; 
de waardevolle betekenis van Nagele uit te dragen. 

Wij willen graag dat de provincie Flevoland het belang en herstel van dit Flevolands 
cultureel erfgoed ondersteunt en onderschrijft. Enerzijds door een actieve bijdrage te 
leveren bij de uitvoering van het uitvoeringslab, anderzijds ook als co-financier van 
initiatieven die uit dit proces voortvloeien. 

Creatieve ondernemers gezocht: Bezoekerscentrum Windpark Noordoostpolder 
versterkt de economie in Noordelijk Flevoland 
In de Noordoostpolder wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van het grootste 
windpark van Nederland. Het Windpark bestaat uit 86 windmolens, die gezamenlijk 1,4 
miljard kWh produceren. Voldoende om dagelijks ruim 400.000 huishoudens van 
elektriciteit te voorzien. 

De gemeente Noordoostpolder in samenwerking met de gemeente Urk, vraagt 
ondernemers te komen met voorstellen voor de exploitatie van een bezoekers- en 
informatiecentrum bij het te realiseren windpark Noordoostpolder. Het beste voorstel 
wordt beloond met een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van €50.000,- voor een 
periode van 10 jaar. Deze bijdrage wordt bekostigd uit de gebiedsgebonden bijdrage, die 
is overeengekomen met de provincie Flevoland en energiebedrijf RWE. 

Doelen van een infobezoekerscentrum voor de beide gemeenten zijn: 
1. Het geven van informatie over de totstandkoming van het windpark, over 
windenergie en het aangeven van het belang van duurzame energie voor de gebruikers; 
2. Het versterken van het imago van Noordelijk Flevoland als duurzaam en technisch 
innovatief gebied binnen Nederland en Europa; 
3. Het versterken van het toeristisch/recreatief product door het trekken van 
bezoekers en het genereren van inkomsten. 

Maritiem Urk 
De inbreng van Urk was vooral gericht op de maritieme doorontwikkeling van Urk. 
Enerzijds de ontwikkelingen in de binnenhaven en anderzijds de reeds lang gekoesterde 
wens om te komen tot de realisering van een buitendijkse haven. 



Aandacht werd besteed aan de herinrichting van de bestaande havens. Waar voorheen 
veel vissersschepen een plek hadden in alle havens daar is nu een strikte scheiding 
tussen de recreatie- en de beroepsvaart. 
In de recreatieve havens zijn in de achterliggende jaren diverse drijvende steigers 
gerealiseerd voor recreatieve ligplaatsen. De wens is om dit nog verder uit te breiden, 
waar mogelijk in historisch perspectief. 

Het plan "De Parel Oppoetsen" is daarvoor de onderlegger. Met de realisering van een 
historisch plankier langs de strekdam, bebouwing van een landtong bij het strand, de 
upgrading van de Westhaven en de realisering van een gloednieuwe Botterschuur geven 
de haven een behoorlijke impuls. Het genereert nieuwe toeristische perspectieven. Een 
ander punt is de herontwikkeling van de Werf Metz. Deze werf is beeldbepalend voor het 
havengebied. De gemeente heeft de werf aangekocht en wilde deze weer in bedrijf zien 
te krijgen. Daartoe zijn wel enige investeringen noodzakelijk op en rond de werf. De hulp 
van de Provincie zou hierbij welkom zijn. 

Voor wat betreft het beroepsmatige deel van de haven is er behoefte aan uitbreiding van 
de steigercapaciteit. De werkhaven mag zich de laatste jaren verheugen in een grote 
belangstelling van schepen. Met name in de weekenden en vakantieweken is het zeer 
druk in de haven. Extra steigercapaciteit is daarbij van harte welkom om de 
havengebruikers zo goed mogelijk te faciliteren. Een bijzonder punt is de verlenging van 
de kade bij het havenkantoor. Daar liggen mogelijkheden voor het aantrekken van een 
nieuwe markt in de vorm van de cruiseschepen. 

Vanwege de druk op de bestaande haven en de behoefte bij ondernemers om door te 
kunnen groeien is er reeds jaren de wens om te komen tot de aanleg van een nieuwe 
buitendijkse haven bij Urk. Een zevental ondernemers heeft daartoe het initiatief 
opgepakt en hebben plannen ontwikkeld voor de realisering. De gemeente Urk wil samen 
met de gebiedspartners dit initiatief omarmen en waar mogelijk tot realisering komen. 
De locatie is bekend. Echter er zijn nog vele procedures en vergunningstrajecten te 
doorlopen. De steun van en de samenwerking met de Provincie zijn daarbij van cruciaal 
belang. 



In de namiddag werd een bezoek gebracht aan Balk Shipyard en naar een schip in 
aanbouw van Hartman Shipping. Bij beide bezoeken werd duidelijk dat de schepen in de 
haven van Urk steeds groter worden en dat de beschikbare ruimte knelt. Zowel fysiek als 
voor de ondernemers. 

Ten slotte 
Wij wensen u veel succes bij de uitoefening van uw taken en willen u nogmaals bedanken 
voor uw aandacht aan ons mooie gebied Noordelijk Flevoland. Wij blijven graag met u in 
contact over ons gebied. 

Met vriendelijke groet, 
namens de colleges va 

Aucke van der 
burgemeest 

en wethouders van Urk en Noordoostpolder, 
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