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Onderwerp 

Verkenning buitendijkse haven Urk 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de verkenningsfase van het Initiatief Bui
tendijkse haven Urk, waarbij de overheden gezamenlijk op trekken om te komen 
tot een totaal overzicht van de kansrijkheid van het particulier initiatief 

Toezegging/motie/amendement: 

Motie nr. 6 uit de vergadering van Provinciale Staten d.d. 30 mei 2012, betref
fende economie en bereikbaarheid - buitendijkse haven Urk 

Inleiding: 

In het Omgevingsplan 2006 is Noordelijk Flevoland als speerpunt aangewezen. In 
de uitwerking van het speerpunt wordt met name ingezet op het versterken van 
het Innovatief potentieel en ondernemerschap en op het versterken en uitbrei
den van de vrijetijds economie In de Noordoostpolder en Urk. Door het realiseren 
van een buitendijkse bij Urk wordt aan deze doelstelling bijgedragen. Niet alleen 
ontstaat er de mogelijkheid voor het behouden, verbreden en verdiepen van de 
werkgelegenheid in Noordelijk Flevoland en in het bijzonder op Urk. Ook wordt, 
door het verplaatsen van bedrijven uit de bestaande haven van Urk, uitbreiding 
van de recreatieve capaciteit mogelijk. 

Er ligt een concreet plan voor van de initiatiefnemer, consortium Flevo Port. Het 
initiatief beoogd een maritieme werkhaven aan de Zuidermeerdijk ten zuiden 
van Urk, met een kade van 1000 m, 130 m uit dijk, een havenbekken van 250 m 
breedte, twee haveningangen, ontwerpdiepte van 7 m en een toegangsweg met 
twee opgangen. Deze haven kan schepen met een waterverplaatsing tot 5000 
ton, klasse V (tot 135 m lengte) aan. 

De provincie Flevoland is de afgelopen periode actief in gesprek geweest met de 
initiatiefnemers en de gemeente Urk over de plannen. Op basis hiervan is een 
bestuursopdracht Verkenning buitendijkse haven Urk opgesteld. 
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Mededeling: 

Gedeputeerde Staten hebben de bestuursopdracht Verkenning buitendijkse haven 
Urk vastgesteld, met als doelstelling om antwoord te krijgen op de kanrijkheid 
van het project en de drie deelvragen (of de plannen van Flevo Port voor een 
buitendijkse haven bij Urk haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn) en dit te 
doen in bestuurlijke afstemming en samenwerking tussen de relevante over-
heidspartijen. Om zo gecoördineerd de vraagstelling te beantwoorden en aan het 
consortium Flevo Port aan te geven onder welke voorwaarden zij van de overheid 
verder kunnen met hun initiatief voor een buitendijkse haven bij Urk. 

Van de vier te onderscheiden ontwikkelingsfasen verkeert dit initiatief in de 
verkenningsfase: Een consortium van ondernemers heeft een initiatief uitgedacht 
(start). De overheden zijn nu aan zet om informatie te verzamelen om de kans-
rijkheid van het initiatief te onderzoeken (verkenning) en met deze informatie in 
overleg met de initiatiefnemers te bezien of en zo ja hoe dit initiatief verder 
gebracht kan worden naar de volgende fase (planontwikkeling). 
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Het vervolg 
De planfase en uitvoeringsfase maken geen onderdeel uit van deze bestuursopdracht. Door het 
vaststellen van deze bestuursopdracht wordt nog geen besluit genomen over het wel of niet uitvoe
ren van of participeren in de financiering van dit initiatief. Hiervoor zal, op basis van de resultaten 
van de verkenning, opnieuw besluitvorming nodig zijn. 

Ter inzage in de leeskamer 
n.v.t. 

Verdere informatie 
De verkenning buitendijkse haven Urk is onderdeel van het programma Noordelijk Flevoland. 
Op dit moment wordt op drie locaties in Flevoland de mogelijkheden voor buitendijkse havenont
wikkeling actief onderzocht. Naast een buitendijkse haven bij Urk betreft het een multimodale 
overslaghaven bij Lelystad en een buitendijkse haven bij Almere Pampus. 
Gezien de verschillende stadia van de initiatieven en de verschillende karakters (Lelystad multimo
dale overslag, Urk maritieme servicehaven en Almere nog onderdeel van verkenning, waarschijnlijk 
overslag met lokale bestemming) van de haven kunnen de initiatieven naast elkaar verkend wor
den. 


