
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Besluitvorming ZZL-project "De Parel van Flevoland" en stand van zaken m.b.t. 
de uitvoering van het programma ZZL-NF. 

Doel van deze mededeling: 

Met deze mededeling worden Provinciale Staten nader geïnformeerd over de 
besluitvorming m.b.t. de ZZL-aanvraag "De Parel van Flevoland" van de gemeen
te Urk en de voortgang van het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk 
Flevoland (ZZL-NF). 

Toezegging/motie/amendement: 

N . V . t . 

Inleiding: 

Achtereenvolgens komen In de mededeling de volgende zaken aan de orde: 
1. besluitvorming ZZL-aanvraag gemeente Urk "De Parel van Flevoland"; 
2. stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het Programma ZuiderZeeLijngel

den Noordelijk Flevoland (ZZL-NF). 
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Mededeling: 

Ad 1 De Parel van Flevoland 
GS van Flevoland hebben d.d. 17 december 2013 het besluit genomen een bijdra
ge van € 2.500.000 uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland 
te verstrekken voor de uitvoering van het project "De Parel van Flevoland". De 
totale projectihvesteringen bedragen € 4.922.391. 

Het project stelt zich ten doel de toeristisch/recreatieve attractiewaarde van de 
haven en het oude dorp te verhogen. Het project omvat het herstel van de In het 
verleden gesloopte historische steiger langs de westelijke havendam. Verder 
vragen de sanitaire voorzieningen om verbetering en integratie met de nog te 
realiseren bebouwing In de haven. Hierbij gaat het om een strandpaviljoen en 
toeristeninformatiepunt c.q. havenkantoor. Daarnaast dient het oude centrum 
aantrekkelijker gemaakt te worden door het verhogen van de beleving en uitstra
ling van de karakteristieke structuur en bebouwing van het oude dorp. Dit wordt 
bereikt door het verminderen van de hoeveelheid geparkeerde auto's en het 
bewegwijzeren van routes van en naar belangrijke bezienswaardigheden. De 
plaatsing van publicatieborden bij binnenkomst van Urk vormt hiervan een on
derdeel. Tenslotte omvat het plan het realiseren van een restaurant en verblijfs
accommodatie door een private partij. 

De private financiering inzake de realisatie van het restaurant en de verblijfsac
commodatie, Is als een inspanningsverplichting van de gemeente door middel van 
een intentieverklaring verantwoord. Om het risico van het uitblijven van - vol
doende - private financiering te beperken is een aantal aanvullende afspraken 
opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst met gemeente Urk. 
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Het project draagt bij aan de navolgende indicatoren: 
- toename dagtoerisme (per jaar) 
- aantal extra overnachtingen (per jaar) 
- extra bestedingen (per jaar) 
- extra werkgelegenheid (direct, fte) 
- extra werkgelegenheid (indirect, fte) 
- tijdelijke werkgelegenheid (In arbeidsjaren 

23.650 
9.481 
€ 2.801.000 
30,92 
12,10 
27,6 

Het project heeft een doorlooptijd van 1 januari 2013 t /m 31 december 2016. 

Ad 2. Stand van zaken programma ZZL-NF 
Naast de 'Parel van Flevoland' zijn er verschillende andere projectideeën in voorbereiding. 
De Stuurgroep ZZL heeft Ingestemd met 3 projectideeën: e-Optima, Masterplan Duurzame Visserij 
en Sensorbased Farming, waarvoor respectievelijk een aanvraag in behandeling is, een aanvraag 
wordt voorbereid en een haalbaarheidsstudie loopt. 
Een ander projectinitiatief in de sfeer van de Agrofood is in een vergevorderd stadium van voorbe
reiding. Verder loopt er een verkenning naar de Buitendijkse haven Urk. 
Met deze projecten in de pijplijn loopt de fasering van de vastlegging van ZZL-middelen naar wens. 
Zeker als we rekening houden met het feit dat de ZZL-middelen van het Rijk geleidelijk tijdens het 
programma beschikbaar worden gesteld èn de Investering In de N50 Ens Emmeloord eveneens uit de 
compensatiegelden ZZL worden gefinancierd. 

Het vervolg 
U wordt over de voortgang van het project De Parel geïnformeeerd in de volgende 
(half)jaarrapportages ZZL. 

Ter inzage in de leeskamer 
Niet van toepassing 

Verdere informatie 
Het persbericht is als bijlage toegevoegd. 
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Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben een bijdrage van maximaal 2,5 miljoen euro 
aan de gemeente Urk toegekend voor de uitvoering van het project "De Parel van Flevoland'. Het doel 
van dit project is de haven en het oude dorp in Urk toeristisch, recreatief aantrekkelijker te maken en 
de leefbaarheid te vergroten. De bijdrage wordt verstrekt vanuit het programma Zuiderzeelijngelden, 
dat is ontwikkeld om de economie van Noordelijk Flevoland een impuls te geven. 

Economische impuls 
Gedeputeerde economie Jan-Nico Appelman heeft een hoge verwachting van het economisch effect van de 
'Parel van Flevoland'. "Urk is een uniek stukje Flevoland dat veel toeristen en recreanten trekt. Door te 
investeren in toeristische voorzieningen en de kwaliteit van de omgeving wordt het nog aantrekkelijker om 
naar Urk te komen. Bovendien levert deze investering een toename van de directe werkgelegenheid op met 
circa 30 fte's. Louwe Post, wethouder op Urk kijkt uit naar de realisatie van het project: "Ik ben blij dat we 
met behulp van de subsidie uit het ZZL-programma kunnen werken aan het zo kenmerkende karakter en de 
cultuurhistorische waarden van Urk, in het belang van recreatie, toerisme en leefbaarheid. De historische 
steiger is van belang vanwege de extra ligplaatsen in de haven. De versterking van de basisinfrastructuur 
biedt kansen voor een economische impuls voor Urk." 

Diverse verbeteringen 
De 'Parel van Flevoland' omvat diverse onderdelen. Zo wordt de in het verleden gesloopte historische 
steiger langs de westelijke havendam teruggebracht en komen er betere voorzieningen voor strand en 
haven. Ook het oude dorpscentrum ondergaat belangrijke veranderingen. Door het aantal parkeerplaatsen 
voor auto's te verminderen wordt de karakteristieke structuur en bebouwing van het oude dorp voor 
toeristen beter beleefbaar. Tegelijkertijd worden er maatregelen genomen voor een betere duiding van de 
belangrijkste bezienswaardigheden in het vissersdorp en komen er publicatieborden langs de invalswegen 
van het dorp. Het oude dorp en haven wordt toeristisch recreatief aantrekkelijker en gelijktijdig verbetert 
ook de leefbaarheid. 

Restaurant en verblijf 
Het plan omvat tevens de realisatie van een restaurant met verblijfsaccommodatie door derden. Daardoor 
gaat de lang gekoesterde wens van meer overnachtingsmogelijkheden op Urk in vervulling. Wie hier invulling 
aan gaat geven en op welke manier is nog niet duidelijk. 

Zuiderzeelijngelden 
De provincie Flevoland heeft samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder het programma 
Zuiderzeehjngelden Noordelijk Flevoland opgezet. De aanleiding was dat het rijk geld beschikbaar heeft 
gesteld aan de provincie Flevoland ter compensatie van de niet aangelegde spoorweg Zuiderzeelijn. De 
opdracht daarbij was om het geld in te zetten om een economische impuls in Noordelijk Flevoland te 
realiseren. Ingediende projectinitiatieven worden dan ook beoordeeld op hun vermogen om een relevante 
versterking van de economie in Noordelijk Flevoland teweeg te brengen. De focus ligt hierbij op het creëren 
van banen, het verhogen van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, een toename van de 
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innovatiekracht en een beter vestigingsklimaat voor bedrijven in Noordelijk Flevoland. Het project 'De Parel 
van Flevoland' is na Compoworld het tweede project dat een bijdrage uit de Zuiderzeelijngelden ontvangt. 

Noot voor de redactie 
Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Urk en de provincie Flevoland. Voor meer informatie: 
Provincie Flevoland: mevrouw J. de Jong, tel. nr. 0320-0320-265549 of 06-52582808 
Gemeente Urk: mevrouw S.Mahn-van Breugel, tel. nr.0527-689837 of 0610914191 


