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Onderwerp 

Voortgang Maritieme Servicehaven Urk 
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de voortgang van het proces om 
te komen tot de realisatie van de Maritieme Servicehaven bij Urk. 
 
Toezegging/motie/amendement: 

Op 17 september 2014 is u tijdens de Commissievergadering Economie & Bereik-
baarheid toegezegd om de mondelinge mededeling over de voortgang van het 
proces om te komen tot een voortvarende realisatie van de Maritieme Serviceha-
ven bij Urk, schriftelijk toe te zenden. 
 
Inleiding: 

In mei 2012 hebben Provinciale Staten motie nr. 6 uit de vergadering van Provin-
ciale Staten d.d. 30 mei 2012 (geregistreerd onder 1336169) aangenomen waarin 
Gedeputeerde Staten zijn verzocht om maximale medewerking te verlenen bij de 
ruimtelijke inpassing ten behoeve van de Maritieme Servicehaven bij Urk en zo 
mogelijk een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een sluitende busi-
ness case via de zogenaamde Zuiderzeegelden. 
Daartoe heeft de provincie, in samenwerking met gemeenten Urk en Noordoost-
polder, afgelopen jaar uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaar-
heid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de ontwikkeling van een Maritieme 
Servicehaven bij Urk. Recent is de eindrapportage afgerond. 
 
Mededeling: 

Na kennis genomen te hebben van de uitgebrachte eindrapportage, concluderen 
de gemeentebesturen van Noordoostpolder, Urk en de Provincie Flevoland dat: 
 
1. de verkenning wordt beoordeeld als een waardevolle bouwsteen in het pro-

ces naar realisatie van de Maritieme Servicehaven bij Urk; 
 
2. een nieuwe Maritieme Servicehaven bij Urk van regionale betekenis kan zijn 

voor de economie in Noordelijk Flevoland; 
 
3. het initiatief van het consortium (onder een aantal voorwaarden) haalbaar, 

betaalbaar, uitvoerbaar en kansrijk is; 
 
4. na overleg met het consortium (vooralsnog) gekozen wordt voor de L-variant 

met een omvang van ongeveer 10 hectare; 
 
5. voor de realisering van deze variant geen ontheffing van de Besluit Algemene 

Regels Ruimtelijk Ordening (Barro*) nodig is. Met de rijksoverheid is afge-
sproken dat de regio het project zo vormgeeft dat het past binnen de Rijks-
regelgeving;  

 
*  Het Barro voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat 

regels die de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelij-
ke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. Naar aanlei-
ding van het Nationaal Waterplan en de nationale Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR) is in het Barro bepaald dat gemeenten aan het IJsselmeer maximaal 5 ha buitendijk-
se landaanwinning mogen realiseren. Doel daarvan is om de waterbergende functie van het 
IJsselmeer te borgen.  

 Registratienummer 

1651949 
Datum 

22 september 2014 
Auteur 

drs. E.E. van de Water 
Afdeling/Bureau 

CP 
----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbaarheid 

Passief openbaar 
----------------------------------- 
Portefeuillehouder 

Appelman, J.N.J. 
----------------------------------- 
Ter kennisname aan PS en 
burgerleden 

 

  

 



Mededeling 
 
Bladnummer 
2 
Documentnummer 
1651949 

 
6. de overheden gezamenlijk de rol moeten pakken om het project mogelijk te maken en starten 

daarom op korte termijn met het proces van planologisch juridisch kader in de vorm van een in-
tergemeentelijk bestemmingsplan, met onderliggende MER; 

 
7. de overheden daartoe de krachten bundelen in een projectorganisatie om daarmee het privaat 

initiatief vanuit het concessiemodel zo goed mogelijk te faciliteren; 
 
8. de provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder en Urk in principe bereid zijn om een 

substantiële bijdrage in te brengen vanuit de Zuiderzeelijngelden, waarbij uitgangspunt moet 
zijn dat aan de haven gelieerde functies c.q. activiteiten ook hun economische bijdrage leveren 
aan Noordoostpolder; 

 
9. door trajecten zo veel mogelijk parallel te schakelen tijdwinst in de procedure wordt geboekt. 

Er wordt gebruik gemaakt van inmiddels opgebouwde provinciale expertise planontwikkeling 
buitendijkse haven; 

 
10. de provincie in de fase van planvorming als trekker van het proces optreedt. De overheden 

gaan in overleg met consortium over de verdere rol- en taakverdeling; 
 
11. het gemeentebestuur van Dronten per brief heeft aangegeven niet mee te participeren in de 

volgende fase van het proces van de Maritieme Servicehaven bij Urk. Uit eerdere briefwisselin-
gen is gebleken dat men bereid is om planologisch mee te werken aan de realisatie van de L-
variant; 

 
12. de Provincie Flevoland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder zich op basis van een op te 

stellen raming, beramen op een eventuele inzet van capaciteit (menskracht en financiën); 
 
13. de opgave die nu voorligt het verzilveren van de verworven kennis en het opgebouwde vertrou-

wen is, door een vliegende start van dit project en een voortvarende realisatie.  
 
 
Kanttekeningen:  

Ten aanzien van de haalbaarheid worden de volgende belangrijke kanttekeningen geplaatst.  
 
• In de verkennende fase van het project zijn er nog diverse onzekerheden omtrent de business-

case die om nadere optimalisatie vragen maar volgens de voorverkenning in principe sluitend 
kan worden gemaakt. Het sluiten van de businesscase, het afdichten van het restrisico en de 
uitvoering van het plan berust primair bij het consortium. De overheden moeten dan zowel het 
planologisch proces faciliteren en mogelijk voorwaardenscheppende maatregelen (co-) finan-
cieren. Verder is medewerking nodig van grondeigenaren (het Rijk en Waterschap Zuiderzee-
land) voor verwerving en het gebruiks- dan wel eigendomsrecht. 

 
• Binnen de verkenning is onderkend dat er ten aanzien van het ruimtelijkspoor geen substantiële 

hindernissen zijn in planologisch juridische zin, maar wel een aantal serieuze aandachtpunten 
rond de te doorlopen procedure. Een volledige procedure zal zeker vier jaar in beslag nemen. 
De procedure kan aanmerkelijk sneller als alle betrokken partijen in gezamenlijkheid met een 
positieve instelling meewerken. Daarbij speelt de discussie rond de Barro. Het rijk geeft de re-
gio ruimte om tot een oplossing te komen. Formele overeenstemming met het rijk over de in-
terpretatie van de wetstekst in een definitieve afspraak is daarbij nodig. Een grenscorrectie 
met bijbehorende procedure kan daarbij nodig zijn. 
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Het vervolg 

Gemeenten Urk en Noordoospolder hebben aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om 
genoemde trekkersrol in de planvorming op zich te nemen om te komen tot een intergemeentelijk 
bestemmingsplan en vergunbaar ontwerp. Het college is bereid deze rol op zich te nemen, gezien 
het belang van de havenontwikkeling voor de versterking van de sociaal - economische structuur 
van Noordelijk Flevoland en gezien het belang dat Provinciale Staten eerder stipuleerde bij motie 
nr. 6 uit de vergadering van Provinciale Staten d.d. 30 mei 2012 ( geregistreerd onder 1336169).  
Gedurende dit proces worden Provinciale Staten geïnformeerd. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

Eindrapport verkenning Buitendijkse Maritieme Servicehaven bij Urk (eDocs #1656117) 
 
Verdere informatie 

Eindrapport verkenning Buitendijkse Maritieme Servicehaven bij Urk (eDocs #1656117) 
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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING 

Binnen de gemeente Urk wordt al meerdere jaren gesproken over de mogelijkheid van een buitendijkse 

maritieme servicehaven. Een van de redenen hiervoor is dat de beperkte kaderuimte van de bestaande 

werkhaven van Urk als belemmering wordt ervaren om aan de marktvraag van steeds grotere jachten en 

werkschepen te kunnen blijven voldoen. De foto van de bestaande haven van Urk op de voorkant van dit 

rapport, genomen in november 2013, is hiervan een goede illustratie. 

 

De directe aanleiding voor deze verkenning wordt gevormd door het initiatief van zeven maritieme 

bedrijven die zich hebben verenigd onder de naam Flevo Port. Deze zeven bedrijven zijn: Balk Shipyard, 

Hartman Marine Group, Hebo Maritiem Service, Hoekman Shipbuilding, Duc Diving, Barge Terminal Urk 

en De Flux Scheepsbetimmering. In november 2012 heeft Flevo Port aan de provincie Flevoland hun plan 

gepresenteerd voor een buitendijkse haven vlakbij Urk, op het grensgebied van de gemeenten Noordoost-

polder, Dronten en Urk. Flevo Port is voornemens de buitendijkse haven zelfstandig te ontwikkelen en op 

te treden als eindgebruiker van het buitendijkse bedrijventerrein. De provincie Flevoland en de gemeenten 

Urk en Noordoostpolder hebben in overleg met de gemeente Dronten besloten tot het uitvoeren van deze 

verkenning en hebben hiertoe een taskforce opgericht.  

1.2 PLAN FLEVO PORT 

De gewenste locatie van de buitendijkse maritieme servicehaven is gebaseerd op een onderzoek van Flevo 

Port naar de stabiliteit van de bodem. Hieruit blijkt dat op de gewenste locatie een relatief stabiele 

ondergrond aanwezig is in vergelijking met de veel voorkomende veengrond rond het oorspronkelijke 

eiland Urk. Onderstaand plaatje geeft een impressie van de locatie en de buitendijkse haven, met rechts de 

bebouwing van Urk en op de achtergrond de bestaande haven van Urk. 

 

Figuur 1  Impressie buitendijkse haven en locatie ten opzichte van Urk 

Bron: presentatie Flevo Port 20-11-2012 
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Het consortium Flevo Port hanteerde bij de start van de verkenning onderstaande uitgangspunten voor 

haar plan van een buitendijkse maritieme servicehaven bij Urk. In deze rapportage wordt in paragraaf 2.4 

(planoptimalisatie) aangegeven op welke onderdelen naar aanleiding van de verkenning uitgangspunten 

zijn gewijzigd. 

 

De oorspronkelijke ruimtelijke uitgangspunten van het plan van Flevo Port waren: 

 Een maritieme werkhaven van 1000 meter lang, 130 meter uit de dijk 

 13 hectare buitendijks bedrijventerrein, met 1100 meter kadelengte. 

 Breedte havenbekken is 250 meter. 

 Twee haveningangen. 

 Voor schepen met waterverplaatsingen tot 5000 ton, klasse V (tot 135 meter lengte). 

 Ontwerpdiepte 7 meter. 

 Toegangsweg met twee opgangen. 

 Ontsluiting combineren met weginfrastructuur, ten behoeve van de nieuwe windmolens op de 

IJsselmeerdijk. 

 De buitendijkse haven biedt de mogelijkheid tot ontwikkeling van een binnendijks maritiem 

industrieterrein. 

 De buitendijkse haven biedt betere logistieke ontsluiting van bedrijven in Urk en Noodoostpolder. 

 

De uitgangspunten van de business case van Flevo Port zijn: 

 Unieke locatie aan diep water, centraal in IJsselmeer, op kruispunt van drie vaargeulen (Lemmer, 

Kampen, Amsterdam) en met Noord-Oost Nederland als achterland. 

 Nabij visserijdorp Urk met een historisch gegroeid, maritiem bedrijvencluster voor scheepsvaart. 

 De buitendijkse haven is van strategisch economisch belang, want: 

- Geeft een economische impuls voor Noord-Flevoland en trekt gewenste bedrijvigheid; 

- Lost capaciteitsproblemen van de bestaande werkhaven van Urk op; 

- Maakt cultuurtechnische en toeristische herontwikkeling van de bestaande haven van Urk 

mogelijk. 

 Flevo Port heeft de intentie om zelfstandig de maritieme werkhaven te realiseren van 130.000 m² 

buitendijks terrein met 1100 meter kade. 

 De initiatiefnemers van Flevo Port zijn tevens afnemer van het buitendijks bedrijventerrein, daarnaast 

zijn er derde partijen in beeld als afnemer. 

 

Flevo Port wil tijdens de verkenning met de relevante overheden in overleg treden ten behoeve van: 

 Het verbeteren van de business case rekening houdend met: alle stakeholders, het benutten van 

mogelijks subsidies en andere projecten. 

 Het verkrijgen van grond/water voor realisatie van de buitendijkse haven. 

 Faciliteren in het verkrijgen van vergunningen en subsidies en een goede ontsluiting voor de 

buitendijkse haven. 

 De mogelijkheid van een openbare werkkade bij de buitendijkse haven van circa 450 meter lang. 

 Mogelijke gezamenlijke realisatie van een nieuw binnendijks maritiem industrieterrein ter versterking 

van havenfunctie en logistieke voorziening anderzijds. Dit is geen voorwaarde voor de buitendijkse 

haven. 

1.3 OPDRACHT EN DOEL 

De provincie Flevoland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder hebben gezamenlijk besloten tot het 

uitvoeren van deze verkenning. Er is een externe adviseur aangesteld als verkenner, met de provincie 

Flevoland als opdrachtgever. De opdracht is verdeeld in drie fasen. De eerste drie maanden is besteed aan 
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het opstarten van de verkenning en het schrijven van een Plan van Aanpak. Na vaststelling van het Plan 

van Aanpak in september 2013 is de verkenning gestart, waarbij in december 2013 een voortgangs-

rapportage is uitgebracht. De periode januari t/m maart 2014 is gebruikt voor het verzamelen van de 

ontbrekende informatie voor afronding van de verkenning.  

 

Doel van de verkenning is om antwoord te geven op de vragen of het plan van Flevo Port voor een 

buitendijkse maritieme servicehaven bij Urk haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is. En als het antwoord op 

deze vragen positief is, welke randvoorwaarden en condities gelden hierbij? 

 

Voor de verkenning is een taskforce opgericht waarin de direct betrokken overheden bestuurlijk 

vertegenwoordigd zijn: de gemeenten Urk en Noordoostpolder, het waterschap Zuiderzeeland, 

Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland. De gemeente Dronten heeft een bijdrage geleverd aan de 

werkgroepen Barro en grenscorrecties en is vanaf februari 2014 aangeschoven bij het taskforce overleg. 

Flevo Port is niet vertegenwoordigd in de taskforce maar staat wel in directe verbinding met de externe 

verkenner. Flevo Port is in januari 2014 aangeschoven bij de werkgroep publieke business case voor 

overleg over de knoppen van de business case en de optimale samenwerkingsvorm.  

1.4 SCOPE 

De scope van de verkenning wordt gevormd door het plan van Flevo Port voor een buitendijkse 

maritieme servicehaven op de gewenste locatie (zie 1.2) en het tijdspad tot de realisatiefase. De focus van 

Flevo Port ligt momenteel op het mogelijk maken van de buitendijkse haven. Daarom biedt deze 

verkenning geen volledig inzicht in aspecten van de realisatie- en exploitatiefase.  Deze zullen bij een 

vervolg van het initiatief nader in beeld moeten worden gebracht. 

 

Belangrijk element van de scope is dat het initiatief gericht is op een maritieme servicehaven en niet op een 

haven voor logistieke overlag. Hoewel Barge Terminal zich binnen het initiatief richt op de overslag van 

vis, is zij gericht op de bestaande vervoersstromen van vis als gevolg van de Urker visafslag en de 

visverwerkingsindustrie bij Urk. Deze vervoersstromen vinden nu plaats via de weg. 

 

Het beantwoorden van de drie vragen van de verkenning (haalbaar, betaalbaar, uitvoerbaar) is alleen van 

toepassing op de buitendijkse haven en niet op de mogelijkheid van een binnendijks maritiem 

industrieterrein. Het binnendijks industrieterrein is in de verkenning wel benoemd als mogelijke tweede 

fase in de ontwikkelingsstrategie van de business case en de planologie. 

1.5 PROCES VERKENNING  

In het Plan van Aanpak zijn twintig onderwerpen benoemd die tijdens de verkenning aan bod moesten 

komen. Per onderwerp zijn verschillende vragen benoemd die in vier ambtelijke werkgroepen zijn 

verkend en beantwoord: Barro, publieke business case, grenscorrecties en publieke planvorming en 

procedures. De samenstelling van de werkgroepen is opgenomen in Bijlage A van dit hoofdrapport. 
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Figuur 2  Werkgroepen en onderwerpen van de verkenning 

 

De verkenner heeft de samenwerking tijdens het proces ervaren als zeer goed. Zowel tussen de zes 

overheden onderling als tussen de overheden en Flevo Port. Het enige aandachtspunt hierbij is de 

wisselende aan- en afwezigheid van de gemeente Dronten gedurende het verkenningsproces. Bij verdere 

uitwerking van de plannen en de planologie zullen de drie gemeenten en de provincie Flevoland hierover 

heldere afspraken moeten maken. 

 

Alle onderwerpen zijn op een constructieve en open manier met elkaar besproken en verdiept. De 

financiële gegevens van de business case zijn door Flevo Port gedeeld met de werkgroep Publieke 

Business Case met de afspraak van geheimhouding. Dat is de reden dat de drie opgestelde memo’s met 

financiële doorsnijdingen (grondexploitatieberekeningen) geen onderdeel vormen van de eindrapportage 

maar wel in bezit zijn bij deze werkgroepleden en bij Flevo Port.  

1.6 LEESWIJZER 

Voor u ligt het eindrapport van de verkenning. Dit document geeft zo beknopt mogelijk een antwoord op 

de vragen of het plan Flevo Port voor een buitendijkse maritieme servicehaven bij Urk haalbaar, 

betaalbaar en uitvoerbaar is. En zo ja, onder welke voorwaarden en condities. Het eindrapport is als volgt 

opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2 gaat in op de haalbaarheid naar aanleiding van het besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (Barro), de noodzaak voor grenscorrecties die daaruit volgt, verschillende planoptimalisaties 

die de verkenning heeft opgeleverd en mogelijke scenario’s voor grenscorrecties. 

 Hoofdstuk 3 behandelt de betaalbaarheid door in te gaan op de financiële doorsnijdingen 

(grondexploitatieberekeningen) van twee geoptimaliseerde planvarianten en de knoppen die zicht 

bieden op een sluitende business case. Daarnaast wordt in gegaan op de financiële risico’s. 

WG BARRO

ONDERWERPEN

2. 5ha buitendijks

WG Publieke BC

ONDERWERPEN

1. Publieke werkkade

3. Samenwerking BC

4. inzet ZZL gelden

5. Subsidiescan

WG Grenscorrecties

ONDERWERPEN

6. Grenscorrectie land + water

7. Grenscorrectie water

WG Publieke planvorming en 
procedures

ONDERWERPEN

8. Grondeigendom derden

9. Profiel haven

10. Ontsluitingsroute

11. Ontwikkelstrategie binnendijks

12. Nautische veiligheid

13. Overstromingsrisico

14. Natura 2000 & MER

15. Primaire kering

16. Plannen, ontheffingen en 
procedures

17. Peilbeheer en waterkwaliteit

18. Legger ZZL aanpassen

19. Afspraken operationeel beheer

20.Beheergrenzen waterwet

Samenwerkingsvormen

Exploitatie en beheer

IO / SOK

Contractvormen
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 In hoofdstuk 4 wordt gerapporteerd over de uitvoerbaarheid van het plan door in te gaan op de 

benodigde plandocumenten, planprocedures en vergunningen, inclusief optimalisatie en risico’s. 

Tevens wordt op basis van de verkenning advies gegeven over de optimale samenwerkingsvorm 

tussen Flevo Port en overheden.  

 In hoofdstuk 5 worden de conclusies en vervolgstappen samengevat. 

 

Het volledige overzicht van alle uitkomsten van de verkenning is opgenomen in de aparte bijlagen 1 en 2.  

Bijlage 1 bevat de antwoorden op alle vragen uit het Plan van Aanpak, gegroepeerd conform de twintig 

onderwerpen en de vier ambtelijke werkgroepen. In de antwoorden wordt soms verwezen naar 

achterliggende documenten zoals beleidstukken, brieven of verslagen. Al deze achterliggende 

documenten zijn opgenomen in bijlage 2. Bijlage 1 en 2 vormen samen een ideaal, op onderwerp 

gegroepeerd naslagwerk voor de verdere planuitwerking door Flevo Port en de verschillende overheden. 
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2 Haalbaar 

Dit hoofdstuk trekt conclusies over de haalbaarheid van het initiatief naar aanleiding van het besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de noodzaak voor grenscorrectie die daaruit volgt en de 

verschillende planoptimalisaties die de verkenning heeft opgeleverd. Tot slot worden de vier scenario’s 

voor mogelijke grenscorrecties en de bijbehorende zoekgebieden voor waterruil toegelicht. 

2.1 BESLUIT ALGEMENE REGELS RUIMTELIJKE ORDENING (BARRO) 

Onderstaand plaatje van het oorspronkelijke plan van Flevo Port illustreert dat de gewenste locatie van de 

buitendijkse, maritieme servicehaven zich bevindt op het grensgebied van de drie gemeenten: Urk, 

Noordoostpolder en Dronten. Het bedrijventerrein en een deel van de optionele, publieke werkkade (geel) 

liggen binnen de Noordoostpolder. De golfbreker, het havenbekken en een deel van de optionele, publiek 

werkkade vallen binnen de gemeente Dronten. Een klein deel van de golfbreker valt binnen de gemeente 

Urk. Uit deze en de volgende paragraaf zal blijken dat de ligging van het plan op het grensgebied van de 

drie gemeenten zowel kansen als bedreigingen voor de haalbaarheid betekent. 

 
Figuur 3  Afbeelding oorspronkelijke plan Flevo Port inclusief gemeentegrenzen 

 

Naar aanleiding van het Nationaal Waterplan en de nationale Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) is in artikel 2.12.2, lid 2f van het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro) bepaald dat 
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gemeenten aan het IJsselmeer maximaal 5 hectare buitendijkse landaanwinning is toegestaan. Doel 

daarvan is om de waterbergende functie van het IJsselmeer te borgen. 

 

Het gaat om bindende wetgeving vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het plan 

van Flevo Port, zoals afgebeeld op de vorige pagina, beslaat circa 14,5 hectare buitendijks bedrijventerrein, 

inclusief optionele publieke werkkade en exclusief golfbreker en havenbekken. Zonder optionele publieke 

werkkade beslaat het buitendijks bedrijventerrein van Flevo Port circa 13 hectare. Op basis van de Barro-

regelgeving is dit plan dus niet haalbaar. 

 

Daarom is tijdens de eerste maanden van de verkenning in de werkgroep Barro onderzocht of een 

ontheffing voor meer dan 5 hectare buitendijkse ontwikkelruimte mogelijk is in het kader van artikel 3.2 

Barro en welke argumenten daarbij gebruikt kunnen worden (zie bijlage 2, document 4). Daarbij waren in 

oktober 2013 drie scenario’s in beeld: 

1. Een ontheffing is mogelijk voor 10 hectare buitendijkse hectaren als de gemeenten Urk en 

Noordoostpolder allebei hun 5 hectare buitendijkse ontwikkelruimte inbrengen voor een aangepast 

plan. Dit scenario “2x5” is logisch, omdat de gemeente Dronten in oktober 2013 in de werkgroep 

Barro aangaf dat zij geen buitendijkse hectaren beschikbaar heeft voor het plan. 

2. Een ontheffing is mogelijk voor 15 hectare buitendijkse hectaren zodat het plan kan worden 

uitgevoerd. 

3. Een ontheffing is niet mogelijk. 

 

De verkenner heeft samen met de bij de verkenning betrokken ambtenaren van Rijkswaterstaat hierover 

meerdere gesprekken gevoerd met de verantwoordelijk ambtenaar bij het Directoraat-Generaal Ruimte en 

Water (DGRW, Ministerie van Infrastructuur en Milieu) in Den Haag. Deze ambtenaar heeft tussentijds 

tevens ruggenspraak gehad met juristen van de DGRW. De conclusie op basis van de ambtelijke 

gesprekken is dat de route van een ontheffingsverzoek niet haalbaar is omdat: 

 De redenen voor het verlenen van een ontheffing moeten opwegen tegen het nationale belang van 

waterbergend vermogen van het IJsselmeer zoals het rijk dat in de Barro-wetgeving heeft willen 

regelen. Dit is niet verenigbaar met het feit dat de buitendijkse, maritieme servicehaven door de 

provincie Flevoland wordt aangemerkt als een lokaal initiatief met regionale economische effecten. Het 

is dan ook niet opgenomen in het Omgevingsplan. Daarnaast dient het ook geen nationale belangen. 

 Behalve inhoudelijke aspecten spelen ook zaken als het voorkomen van precedentwerking en 

bestuurlijke beeldvorming, die de Minister meeweegt bij de afweging van een ontheffingsverzoek.  

 Kiezen voor de route van een Barro-ontheffingsaanvraag zorgt voor veel procedurele onzekerheid 

rond het plan waar met name de initiatiefnemers van Flevo Port en de gemeente Urk niet op zitten te 

wachten. 

 

De gesprekken met DGRW hebben echter ook kansen opgeleverd die de haalbaarheid op dit onderdeel 

kunnen vergroten. Deze worden in de paragraven 2.2 en 2.3 toegelicht en zijn bevestigd in een brief van 

DGRW d.d. 11-03-2014 (zie bijlage 2, document 5). 

2.2 GEEN ONTHEFFING NODIG VOOR “2X5 HA”, WEL EEN GRENSCORRECTIE 

Uit bovengenoemde brief van DGRW komt de volgende passage: 

De bepalingen van titel 2.12 van het Barro staan niet in de weg dat twee gemeenten op hun grensgebied de toegestane 

5 hectare buitendijkse ontwikkelruimte bij elkaar brengen ten behoeve van de ontwikkeling van een gezamenlijk plan. 

Omdat een dergelijk plan het grondgebied van meerdere gemeenten beslaat, kan op deze wijze een ontwikkeling van 

meer dan 5 hectare mogelijk worden gemaakt die voldoet aan de bepalingen van het Barro. Dat is het geval indien de 

buitendijkse ontwikkeling per gemeente binnen de op grond van het Barro maximaal toegestane buitendijkse 
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ontwikkelruimte blijft. Deze ontwikkelingen dienen aan te sluiten op bestaande bebouwing (artikel 2.12.2, tweede lid, 

onderdeel f, sub 2°, Barro). Daarmee wordt gedoeld op zowel fysieke aansluiting, ook op bestaande infrastructuur, als 

aansluiting qua inpasbaarheid en maatvoering. Niet is vereist dat de ontwikkeling aansluit op de bestaande 

bebouwing van iedere betrokken gemeente afzonderlijk. 

 

Dit betekent dat ook artikel 2.12.2 lid 4 “Voor toepassing van het tweede lid geldt de gemeentelijke indeling op 

22 december 2009” niet in de weg staat dat twee gemeenten op hun grensgebied de toegestane 5 hectare 

buitendijkse ontwikkelruimte bij elkaar brengen, ten behoeve van de ontwikkeling van een gezamenlijk 

plan. Hierdoor is het eerste scenario “2x5” bovenaan op de vorige bladzijde mogelijk zonder ontheffings-

besluit. Mits wordt voldaan aan de bepalingen van het Barro en dat is volgens de brief het geval indien de 

buitendijkse ontwikkeling per gemeente binnen de op grond van Barro maximaal toegestane ontwikkel-

ruimte blijft. Op basis van figuur 3 is dan voor vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor de 

buitendijkse, maritieme servicehaven een grenscorrectie nodig tussen de gemeenten Noordoostpolder en 

Urk. Dit zodat de gemeente Urk in staat is om haar buitendijkse ontwikkelruimte in te brengen binnen 

haar grondgebied. Een praktisch argument is dat de bodemstabiliteit langs de kust binnen het huidige 

grondgebied van Urk over het algemeen van dien aard is, dat het zeer bewerkelijk en kostbaar is om er een 

buitendijkse maritieme servicehaven op te realiseren. 

 

Om te voldoen aan de Barro-bepaling dat aangesloten moet worden op bestaande bebouwing zijn 

afspraken gemaakt voor de intergemeentelijke structuurvisie ten aanzien van de ruimtelijke 

onderbouwing van het initiatief en een ruimtelijke reservering voor een binnendijks maritiem 

bedrijventerrein (zie bijlage 1, bevinding 2g). 

 

Op basis van de twee planvarianten uit de planoptimalisatie (paragraaf 2.4) zijn met de werkgroep 

grenscorrecties mogelijke scenario’s verkend voor grenscorrecties. Tevens zijn zoekgebieden voor 

waterruil in beeld gebracht. Dit is opgenomen in paragraaf 2.5. 

2.3 WIJZE VAN METEN BARRO HECTARES 

De wijze van meten van de Barro-hectares is niet expliciet vastgelegd. Met name het beginpunt vanaf de 

dijk waar de Barro-hectares gemeten worden is van belang voor de planuitwerking. Daarom is tijdens de 

verkenning door de betrokken ambtenaren van het Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat het 

voorstel uitgewerkt om de Barro-hectares te meten vanaf de grens kernzone van de primaire waterkering. 

Dit is in onderstaande figuur het gebied aangeduid als “Barro terrein”. DGRW heeft deze wijze van meten 

onderschreven in haar brief (bijlage 2, document 5).  

  
Figuur 4 Wijze van meten Barro-hectares 

Bron: Waterschap Zuiderzeeland en MH Poly 
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Deze wijze van meten betekent concreet dat een strook van circa 15 meter, vanaf de grens kernzone 

richting de dijk, uitgegeven kan worden als bedrijventerrein en niet meetelt met de Barro-hectares. Er 

gelden in de kernzone bouwrestricties maar er valt onder andere te denken aan ruimte voor de 

buitendijkse verkeersontsluiting, parkeren en opslag van materialen in de open lucht. Hiervoor moet 

binnen de binnenbeschermingszone wel nog ontheffing worden verleend op basis van het keur. 

2.4 PLANOPTIMALISATIE 

Tijdens de verkenning zijn in een proces van rekenen en tekenen verschillende planoptimalisaties 

gevonden en doorgevoerd die afwijken van het oorspronkelijke plan van Flevo Port uit paragraaf 1.2.  

In deze paragraaf worden de belangrijkste optimalisaties kort beschreven op basis van het eindresultaat: 

de L-variant en de U-variant 10 hectare. 

 
Figuur 5 L-variant 10 hectare   U-variant 10 hectare 

Bron: MH Poly 

 

Flevo Port heeft medio 2013 vier eindexamenkandidaten waterbouw van de Hogeschool van Amsterdam 

betrokken bij de optimalisatie van hun plan. De studenten hebben circa 20 verschillende varianten van een 

buitendijkse haven, inclusief bijbehorende golfbrekers verkent en met elkaar vergeleken. Daarbij hebben 

de studenten richtprijzen opgevraagd bij aannemers om een globale inschatting van de kosten te kunnen 

geven. Uitkomst van de variantenstudie was de conclusie dat bovenstaande U-variant van alle varianten 

de meest optimale verhouding heeft tussen (relatief) veel kadelengte en (relatief) lage kosten. 

 

In combinatie met de conclusies over de gevolgen van de Barro-regelgeving (paragrafen 2.1 en 2.2) zijn 

eind 2013 twee varianten ontstaan die, conform de wijze van meten van Barro hectaren, beide vragen om 

de inbreng van 10 hectare buitendijkse ontwikkelruimte. In werkelijkheid is het uitgeefbaar buitendijks 

bedrijventerrein in beide varianten groter dan 10 hectare (zie paragraaf 2.3). Door de relatief lange 

verbinding met de dijk bevat bovenstaande L-variant in totaal circa 11,5 hectare uitgeefbaar terrein.  

De compactere U-variant beslaat circa 10,8 hectare uitgeefbaar terrein. In geval van de L-variant scheelt 

dat “slechts” 1,5 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein zoals dat was opgenomen in het oorspronkelijke plan 

van Flevo Port. Belangrijke nadelen van de U-variant zijn dat relatief veel ruimte nodig is voor ontsluiting 

op het bedrijventerrein en dat sommige kavels beperkte toegang tot kade hebben. Groot voordeel van de 

U-variant is het compacte ontwerp met relatief veel kadelengte. Mede op basis hiervan heeft Flevo Port 

eind 2013 aan de verkenner aangegeven dat deze 10 hectare varianten voor hun interessante opties zijn die 

binnen de verkenning nader onderzocht moesten worden. 
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Omdat de U-variant een nieuw ontwerp betekende, is hierover met de betrokken ambtenaren van de 

verkenning en vertegenwoordigers van Flevo Port een werksessie georganiseerd op 23 januari 2014.  

De planoptimalisaties die dit opleverde zijn ook van toepassing op de L-variant 10 hectare. Daarnaast 

worden hierna enkele andere planoptimalisaties benoemd. 

2.4.1 OPTIMALISEREN ONTSLUITINGSROUTE 

De ontsluitingsroute is geoptimaliseerd door uit te gaan van één overgang over de dijk in combinatie met 

een tweede calamiteitenroute via de bestaande buitendijkse onderhoudsweg langs de dijk. Bij verdere 

planuitwerking is de hellingshoek en de fundering van de ontsluitingsroute over de dijk een 

aandachtspunt in verband met zwaar verkeer. Er is gekozen voor van een ontsluitingsroute “langs de 

dijk” en een aansluiting op de bestaande rotonde ter hoogte van de Urker visafslag. Deze ontsluitingsroute 

is gebaseerd op het opwaarderen van een deel van de bestaande binnendijkse onderhoudsweg langs de 

dijk die momenteel door de Windkoepel NOP geschikt wordt gemaakt ten behoeve van het aan te leggen 

windpark. Het gaat dan om het deel tussen de aansluiting op bovenstaande rotonde tot de buitendijkse 

maritieme servicehaven. Op kaartjes van figuur 5 is deze ontsluitingsroute met rood aangegeven. De 

meest optimale aansluiting op en noodzakelijke aanpassingen van de bestaande rotonde dienen nader te 

worden uitgewerkt. 

2.4.2 AFZIEN VAN WENS PUBLIEKE WERKKADE 

Tijdens de werksessie op 23 januari is naar aanleiding van de aanzet voor de business case voor een 

publieke werkkade (zie bijlage 2, document 9) bij de maritieme servicehaven, stilgestaan bij nut en 

noodzaak daarvan. De conclusie van de werksessie was dat, in plaats van een aparte publieke werkkade, 

de gemeente Urk en Flevo Port proberen om op hooflijnen afspraken te maken over publiek 

(dubbel)gebruik van de buitendijkse werkhaven. Na de werksessie heeft de gemeente Urk hierover 

meerdere gesprekken gevoerd met Flevo Port en de gemeente Noordoostpolder. Daarnaast zijn ook 

ontwikkelingen in de bestaande haven van Urk en het toekomstperspectief op het havenbedrijf van Urk 

betrokken. Alles tegen elkaar afwegend komt de gemeente Urk tot de conclusie dat zij afziet van de wens 

om te komen tot een publieke werkkade in de nieuw te ontwikkelen: “Maritieme Servicehaven Flevo 

Port”. Deze afweging is gemaakt in een collegebesluit ( zie bijlage 2, document 10).  

2.4.3 OVERIGE OPTIMALISATIES 

Een andere planoptimalisatie is ingegeven door recente ontwikkelingen in het dossier voor de verbreding 

en verdieping van de zeesluis Kornwerderzand. Naar aanleiding van een nieuwe maatschappelijke 

kostenbatenanalyse uit 2013 lijkt er regionaal draagvlak te zijn ontstaan voor het verbreden en verdiepen 

van deze zeesluis in combinatie met onderhoudswerkzaamheden aan de Afsluitdijk. De Minister neemt 

naar verwachting in het najaar van 2014 een definitief besluit. De ontwerpdiepte die nu in beeld is voor 

aanpassing van zowel de sluis als de vaargeul aan de IJsselmeerzijde (tot de Ketelbrug) is 5 meter.  

Op basis hiervan heeft Flevo Port aangegeven de ontwerpdiepte van haar maritieme servicehaven aan te 

passen van 7 meter naar 5 meter diep. 

 

Binnen de U-variant is sprake van één haveningang in plaats van twee. In beide varianten zijn de 

afmetingen van het havenbekken en de golfbreker(s) anders dan in het oorspronkelijke plan van Flevo 

Port. Met name de compacte U-variant zijn de afmetingen van het havenbekken en de golfbreker 

aanmerkelijk kleiner. 
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Alle optimalisaties uit paragraaf 2.4 zijn verwerkt in de financiële berekeningen ten behoeve van 

hoofdstuk 3 (betaalbaar). 

2.5 GRENSCORRECTIES EN ZOEKGEBIEDEN WATERRUIL 

De introductie van de U-variant zorgt ervoor dat ook grenscorrecties met de gemeente Dronten in beeld 

komen indien een ontheffingsaanvraag van de Barro regelgeving voorkomen moet worden. De twee 

uiteinden van de U-variant vallen immers met circa 3,2 hectare op het grondgebied van de gemeente 

Dronten.  

 

Per brief van 27 februari 2014 (bijlage 2, document 2) geeft de gemeente Dronten aan circa 2 à 3 

buitendijkse hectaren beschikbaar te hebben zonder dat hierbij rekening is gehouden met mogelijke 

ontwikkelingen op IJsseloog. De gemeente Dronten gaat in de brief uit van de inbreng van  

5 buitendijkse hectare door zowel Urk als Noordoostpolder om de buitendijkse, maritieme servicehaven  

te realiseren. Er worden in de brief geen uitspraken gedaan over de mogelijkheid van de gemeente 

Dronten om haar buitendijkse hectaren (deels) in te brengen. In dezelfde brief geeft de gemeente Dronten 

aan dat zij van mening zijn dat: …een mogelijke herindelingsalternatief via een grensruil om de Barro regelgeving 

te “omzeilen” geen zuiver motief herbergt voor gemeentelijke herindeling. Om die reden wil de gemeente Dronten 

geen deelgenoot zijn van een dergelijke procedurele aanpak. Wij stellen dan ook voor dat de betrokken gemeente Urk, 

Noordoostpolder en Dronten, samen met de provincie Flevoland, bestuurlijk initiatief nemen om te bereiken dat de 

beschikbare 5ha “waterruimte” voor nieuwe bebouwing van Urk aangewend mag worden om het havenplan te 

realiseren.  Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de haalbaarheid van de scenario’s grenscorrecties van 

de U-variant en scenario 2 van de L-variant die hierna worden geschetst. 

 

Begin 2014 is overleg over mogelijke grenscorrecties tussen de drie gemeenten opgestart in de werkgroep 

grenscorrecties. Scope van de werkgroep was een buitendijkse grenscorrectie met als doel dat de gemeente 

Urk en de gemeente Noordoostpolder beiden 5 hectare buitendijkse ontwikkelruimte kunnen inbrengen 

voor het plan van Flevo Port. Uitgangspunt hierbij is waterruil tussen de drie gemeenten met gesloten 

beurs. In overleg met de werkgroep zijn voor beide planvarianten twee scenario’s opgesteld die op de 

volgende pagina zijn afgebeeld en worden toegelicht. Voor grotere afbeeldingen van de scenario’s wordt 

verwezen naar bijlage 2, document 37. Op de plaatjes van de scenario’s is gearceerd aangegeven hoeveel 

oppervlakte van de ene gemeente naar de andere gemeente gaat. In de zwarte kaders is per scenario 

aangegeven welke gemeente hoeveel Barro-hectares inbrengt. 
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2.5.1 SCENARIO’S GRENSCORRECTIE L-VARIANT 

  
Figuur 6 Scenario 1 grenscorrecties L-variant  Scenario 2 grenscorrecties L-variant 

Bron: MH Poly en gemeente Urk 

 

Bij scenario 1 van de L-variant is een grenscorrectie nodig tussen de gemeenten Noordoostpolder en Urk. 

De gemeente Dronten heeft in dit scenario een rol in de noodzakelijke publiekrechtelijke procedures en 

taken als gevolg van de golfbrekers en het havenbekken die deels op hun grondgebied vallen. 

2.5.2 SCENARIO’S GRENSCORRECTIE U-VARIANT 

  

Figuur 7 Scenario 1 grenscorrecties U-variant  Scenario 2 grenscorrecties U-variant 

Bron: MH Poly en gemeente Urk 

 

Scenario 1 van de U-variant wijkt af van de scope uit de werkgroep grenscorrecties in die zin dat hierbij de 

gemeente Dronten circa 1,6 Barro-hectare inbrengt zodat één pootje van de U op het grondgebied van 

Dronten kan vallen. 
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2.5.3 KAARTEN ZOEKGEBIEDEN WATERRUIL 

Uitgangspunt bij de grenscorrecties is waterruil met gesloten beurs. Om dit principe te verkennen zijn 

twee kaarten met zoekgebieden voor waterruil opgesteld (zie ook bijlage 2, document 37). De eerste kaart 

bevat de zoekgebieden voor waterruil van de gemeente Urk naar de gemeenten Dronten en 

Noordoostpolder. De tweede kaart bevat met rood aangegeven een zoekgebied voor waterruil van de 

gemeente Noordoostpolder naar Dronten. 

 
Figuur 8 Zoekgebieden mogelijke waterruil van Urk naar Noordoostpolder en Dronten 

Bron: Gemeente Urk 

 

 

Figuur 9 Zoekgebied mogelijke waterruil van Noordoostpolder naar Dronten 

Bron: Gemeente Noordoostpolder 
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2.6 CONCLUSIE HAALBAAR 

Op basis van de voorgaande paragrafen wordt geconcludeerd dat er sprake is van een haalbaar initiatief 

indien: 

 de gemeenten Urk en Noordoostpolder beide bereid zijn om hun 5 hectare buitendijkse 

ontwikkelruimte in te zetten voor de buitendijkse maritieme servicehaven van Flevo Port; 

 een ontheffingsaanvraag van de Barro-regelgeving wordt voorkomen door te kiezen voor de L-variant 

of de U-variant van 10 hectare; 

 op basis van de variantenkeus overeenstemming wordt bereikt over de  noodzakelijke grenscorrecties 

tussen de gemeenten Urk, Noordoostpolder en (in geval van de U-variant) Dronten; 

 waarbij de opgestelde scenario’s voor grenscorrecties en de zoekgebieden voor waterruil dienen als 

vertrekpunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Eindrapport verkenning  
buitendijkse maritieme servicehaven  

bij Urk 

 
077954232:0.1 - Definitief ARCADIS 

 
17 

     

3 Betaalbaar 

Tijdens de verkenning zijn door ARCADIS verschillende financiële doorsnijdingen (grondexploitatie-

berekeningen) gemaakt op basis van de investeringsprognose van Flevo Port en civieltechnische 

berekeningen van MH Poly. Doel hiervan is om met alle betrokken partijen te komen tot een transparante 

weergave van alle kosten en opbrengsten van de business case. De financiële berekeningen en uitkomsten 

zelf zijn opgenomen in een vertrouwelijke memo. Op basis hiervan geeft dit hoofdstuk aan onder welke 

voorwaarden er zicht is op een sluitende business case. Hierbij wordt ook in gegaan op de financiële 

risico’s en mogelijke subsidies. 

3.1 FINANCIELE DOORSNIJDING 

Om zicht te krijgen op de betaalbaarheid van het initiatief is een transparante financiële analyse 

noodzakelijk. Hiermee ontstaat zicht op alle kosten en opbrengsten uit de business case van Flevo Port en 

kunnen gesprekken met overheden worden gevoerd over mogelijke samenwerkingsvormen en eventuele 

publieke bijdrage aan een buitendijkse maritieme servicehaven bij Urk. 

 

Gezien de initiatieffase en de scope van de verkenning is voor de financiële analyse gekozen voor een 

grondexploitatieberekening.  Met de grondexploitatie wordt het produceren van bouwrijpe grond beoogd. 

Gronden worden verworven, bouw- en woonrijp gemaakt en vervolgens verkocht aan een derde partij, in 

dit geval de ondernemers van Flevo Port. Omdat overheden bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen 

vaak werken met een grondexploitatieberekening is dit gekozen als instrument om een eerste gezamenlijk 

beeld te vormen van alle kosten en opbrengsten van het initiatief.  

 

De uitkomsten van de planoptimalisaties zijn verwerkt in de L-variant en de U-variant 10 hectare (figuur 5 

op bladzijde 12). Op basis hiervan heeft MH Poly in opdracht van Flevo Port een geactualiseerde 

civieltechnische kostenraming opgesteld. Deze is door ARCADIS verwerkt in een grondexploitatie-

berekening. De verschillen tussen de twee varianten worden goed geïllustreerd door de vergelijking van 

het ruimtegebruik op de volgende bladzijde. 
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  L-variant   U-variant  

  Opp.  % Opp. % 

Netto plangebied 595.268 m² 100% 301.387 m² 100% 

Uitgeefbare bedrijfskavels (droog)  113.983 m² 19% 100.915 m² 33% 

Uitgeefbare strook water (nat) 20.000 m² 3% 26.900 m² 9% 

Ontsluitingsweg haventerrein (incl. keerlus) 12.517 m² 2% 13.660 m² 5% 

Gebiedsontsluitingsweg (incl. rotonde D'weg) 4.131 m² 1% 4.131 m² 1% 

Golfbreker 57.000 m² 10% 30.900 m² 10% 

Havenbekken 387.637 m² 65% 124.881 m² 41% 

     

Overig     

Kadelengte 1.100 m  1.325 m  

Lengte golfbreker 1.900 m  681 m  

Figuur 10 Tabel vergelijking ruimtegebruik L-variant en U-variant 

 

Uit de financiële berekeningen wordt duidelijk dat beiden varianten nog een aanzienlijk tekort laten zien. 

De U-variant laat een gunstiger resultaat zien ten opzichte van de L-variant. Dit heeft een aantal oorzaken. 

De U-variant heeft een compacter ontwerp, waardoor het havenbekken kleiner is. Er hoeft dus minder 

grond te worden verworven, wat leidt tot lagere verwervingskosten. Door het compactere ontwerp is ook 

een kortere golfbreker nodig, wat leidt tot lagere kosten. De U-variant bevat meer kadelengte wat weer 

leidt tot hogere kosten voor een kade muur. Aangezien de planontwikkelingskosten als percentage zijn 

genomen over de civieltechnische kosten, vallen de planontwikkelingskosten in de U-variant lager uit. De 

L-variant is gunstiger ten opzichte van de U-variant wat betreft uitgeefbare kavels. Dit leidt tot hogere 

grondopbrengsten. 

 

In de volgende paragraaf wordt beschreven welke knoppen tijdens de verkenning in beeld zijn gebracht 

om zicht te krijgen op een sluitende business case. 

3.2 KNOPPEN VOOR SLUITEN BUSINESS CASE 

In deze verkennende fase van het project zijn er nog diverse onzekerheden. Middels een gevoeligheids-

analyse zijn deze onzekerheden en de gevolgen voor het resultaat van de grondexploitatie benoemd. Deze 

onzekerheden kunnen beschouwd worden als knoppen om de business case te sluiten. Er zijn diverse 

knoppen benoemd die nader onderzocht of uitgewerkt dienen te worden en die kunnen leiden tot een 

sluitende business case. Wanneer alle knoppen hieronder worden verzilverd kan gesproken worden van 

een sluitende business case; de resultaten van zowel de L-variant als de U-variant zijn dan positief. 

Aandachtspunt hierbij is in hoeverre het reel is dat alle knoppen verzilverd kunnen worden, zonder dat de 

financiële risico’s plaats vinden. 

3.2.1 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN 

In de grondexploitatieberekening naar aanleiding van kengetallen van de gemeente Noordoostpolder 

gerekend met een percentage planontwikkelingskosten van 25%. Een globaal ingevulde plankostenscan1 

                                                                 

1 Met de grondexploitatiewet en de kostensoortenlijst (artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening) heeft de 

wetgever beoogd dat de planontwikkelingskosten kostendekkend in de grondexploitatie opgenomen moet worden. 

Hiertoe is de zogenoemde plankostenscan ontwikkeld. Met deze scan kunnen op basis van kenmerken van een 

ruimtelijk project activiteiten en producten benoemd worden. Vervolgens worden hiervoor kosten bepaald. 
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leverde een percentage van 16% op. Om inzicht te krijgen in deze knop heeft ARCADIS een interne 

expertsessie gehouden waarbij een quickscan planontwikkelingskosten is uitgevoerd. Bij de expertsessie 

waren naast de verkenner en de planeconoom experts van ARCADIS aanwezig op het gebied van 

bestemmingsplannen, structuurvisies, MER-procedures en een kostendeskundige waterbouwkundige 

constructies.  

 

Een genoemde optimalisatiekans is het in de tijd naar voren halen en waar mogelijk combineren van alle 

noodzakelijke onderzoeken zoals geluid, lucht, bodemonderzoeken. Behalve mogelijke besparingen door 

het combineren van de noodzakelijke onderzoeken, ontstaat door het naar voren halen van de 

onderzoeken ook voortijdig zicht op mogelijke risico’s. Hierdoor kunnen deze risico’s beter worden 

beheerst.  

 

Tijdens de expertsessie zijn de uitkomsten van de ingevulde plankostenscan tegen het licht gehouden, 

gewijzigd en aangevuld op basis van de huidige inzichten van het initiatief van Flevo Port. Uitkomst 

hiervan is een aangepaste plankostenscan (zie bijlage 2, document 7) die leidt tot de conclusie dat het 

verlagen van de plankosten van 25% naar respectievelijk 20% (L-variant) en 21% (U-variant) op dit 

moment haalbaar lijkt. Benadrukt wordt dat dit een eerste quickscan betreft op basis van de huidige 

inzichten. Dit dient na de verkenning eerst nader onderzocht en uitgewerkt te worden en is gerelateerd 

aan de onderhandelingen tussen de gemeenten en Flevo Port over een anterieure overeenkomst. 

3.2.2 AANVULLENDE GRONDOPBRENGST U-VARIANT VANWEGE EXTRA KADELENGTE 

De grondprijs is in de basisgrondexploitatie gerelateerd aan de hoeveelheid m² uitgeefbaar terrein.  

De U-variant heeft minder uitgeefbaar terrein dan de L-variant. De U-variant heeft echter wel meer 

kadelengte. Aangezien deze extra kosten wel in de grondexploitatie zijn opgenomen, is de aanvullende 

grondopbrengst berekend indien de extra kadelengte van de U-variant ook aan de opbrengstenzijde wordt 

meegenomen. Deze knop is alleen relevant indien gekozen wordt voor de U-variant. 

3.2.3 CIVIELTECHNISCHE KOSTEN 10% LAGER 

De gehanteerde civieltechnische kosten zouden 10% lager kunnen uitvallen door bijvoorbeeld 

aanbestedingsvoordelen of resterende ontwerpoptimalisaties (onder andere zandprijs, innovaties 

materialisering). Flevo Port dient de mogelijkheden en kostenbesparingen hiervan nader te onderzoeken. 

3.2.4 OPTIMALISATIE GOLFBREKER 

De materiaal opbouw van de golfbreker kan geoptimaliseerd worden om de kosten te reduceren.  

Het is bijvoorbeeld mogelijk een kern van betonpuin te realiseren zonder fijne fractie. Flevo Port dient de 

mogelijkheden en kostenbesparingen hiervan nader te onderzoeken. 

3.2.5 ZUIDERZEELIJN GELDEN EERDER INBRENGEN IN DE GRONDEXPLOITATIE 

In de uitgevoerde grondexploitatieberekening is nog geen rekening gehouden met opbrengsten uit 

subsidies en bijdragen. De gemeente Urk heeft middels een collegebesluit besloten om het maximale 

bedrag van 2,5 miljoen Euro uit de Zuiderzeelijn-gelden te oormerken voor de buitendijkse maritieme 

servicehaven (bijlage 2, document 15). De gemeente Noordoostpolder heeft eind 2013 aangegeven positief 

te staan tegenover dezelfde maximale bijdrage uit Zuiderzeelijngelden als blijkt dat het initiatief haalbaar, 

betaalbaar en uitvoerbaar is.  
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Daarom is bij deze knop het financiële effect berekend wanneer een subsidiebijdrage van in totaal € 5 

miljoen in de grondexploitatie wordt ingebracht bij start van de realisatie. Het gaat hier om de maximale 

bijdrage uit de Zuiderzeelijngelden van zowel de gemeente Noordoostpolder als de gemeente Urk. Bij een 

vroegtijdige inbreng wordt in de grondexploitatie optimaal geprofiteerd qua rentekosten. 

3.2.6 AANVULLENDE BIJDRAGEN/ SUBSIDIE BINNENHALEN 

Door middel van een lobby vanuit de overheden en Flevo Port bij het Rijk en/of de Europese Unie kan 

mogelijk een aanvullende bijdrage/ subsidie worden verkregen (zie 3.5). Voor deze knop is de doelstelling 

gehanteerd om een aanvullende bijdrage van € 1 miljoen te organiseren die in de grondexploitatie-

berekening is ingebracht bij de start van de realisatie.  

3.2.7 GROND VAN HAVENBEKKEN EN GOLFBREKER WORDT NIET VERWORVEN 

Enkele dagen voor oplevering van het concept eindrapport van de verkenning is duidelijk geworden dat 

het waterdeel waar het havenbekken en de golfbreker(s) geprojecteerd zijn, in eigendom zal blijven van 

Rijkswaterstaat. Tevens blijft dit gebied voor wat betreft de waterkwaliteit en waterkwantiteit een 

beheerverantwoordelijkheid van RWS. Dit omdat deze onderdelen in directe verbinding staan met het 

IJsselmeer. Voor het gebruik van het water en de golfbreker als buitendijkse haven wordt door 

Rijkswaterstaat of RVOB geen aparte gebruiksvergoeding als zodanig gevraagd. Dat betekent dat in de 

grondexploitatieberekening van de verkenning onterecht is gerekend met verwervingskosten voor het 

havenbekken en het deel waar de golfbrekers geprojecteerd zijn. Beide onderdelen blijven immers in 

eigendom en waterbeheer bij Rijkswaterstaat. Daarom is middels deze knop in beeld gebracht wat door dit 

nieuwe inzicht aan verwervingskosten wordt uitgespaard voor de L-variant en de U-variant 10 hectare. 

Belangrijk aandachtspunt is wel dat de exploitant van de haven (Flevo Port) met Rijkswaterstaat nog 

zakelijke afspraken moet maken over beheer, nautisch beheer en onderhoud van het havenbekken, de 

golfbreker en de toegangsgeul vanaf de vaargeul. Hierbij is een van de mogelijkheden dat de 

initiatiefnemer bovengenoemde beheer- en onderhoudskosten afkoopt bij Rijkswaterstaat. Deze beheer- en 

onderhoudskosten zijn nog geen onderdeel van de grondexploitatieberekeningen maar zijn wel benoemd 

in paragraaf 3.4 

3.2.8 VERDIENMOGELIJKHEDEN IN BEHEERFASE 

De scope van de verkenning richt zich op het mogelijk maken van een buitendijkse maritieme 

servicehaven tot de realisatiefase. Er zijn echter ook verdienmodellen denkbaar in de beheerfase die een 

gunstig effect kunnen hebben op de business case van Flevo Port. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan collectief 

investeren in of inkopen van duurzame energie, energiebesparende maatregelen en koppelen van 

afval/rest/energiestromen tussen bedrijven onderling of met andere bedrijven. Dit vraagt om nader 

onderzoek bij verdere planuitwerking door Flevo Port. 

3.2.9 GRONDPRIJS 

In de grondexploitatieberekening is op verzoek van de gemeenten gerekend met een gronduitgifteprijs 

van € 180,- per m². Dit resulteert in een onrendabele top in de business case vanwege de relatief hoge 

investeringen die bij een buitendijkse bedrijventerrein moeten worden gedaan voor met name de 

golfbreker, de landaanwinning, de kade en een ontsluitingsroute over de dijk. Na het optimaliseren van de 

business case, onder andere met behulp van de hierboven genoemde knoppen, blijft bij een resterende 

tekort de vraag in hoeverre Flevo Port bereid is deze onrendabele top te dekken door het betalen van een 
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hogere grondprijs. Deze afweging kan alleen Flevo Port maken omdat dit is gerelateerd aan de inkomsten 

over meerdere jaren die zij verwachten voor de bedrijven op de buitendijkse maritieme servicehaven.  

 

3.3 SLUITEN BUSINESS CASE 

Naar aanleiding van de grondexploitatieberekening en de knoppen voor het sluiten  van de business case 

is Flevo Port van mening dat: 

1. Flevo Port is van mening dat er zicht is op een sluitende business case. Dat betekent niet dat deze op dit moment 

sluitend is maar dat er voldoende ruimte ligt voor verdere optimalisatie en onderhandelingen tussen partijen om 

het restrisico af te dekken.  

2. Flevo Port is van mening dat de L-variant een beter ontwerp is, beter uitgeefbare kavels, meer 

manoeuvreerruimte voor schepen, minder infrastructuur op het terrein, maar deze is tegelijkertijd duurder 

vanwege een groter havenbekken en golfbreker. Als het niet lukt om deze case sluitend te krijgen dan is Flevo 

Port bereid om voor de U-variant te gaan. 

Bron: e-mail woordvoerder Flevo Port 7 maart 2014 

 

Om een keus te kunnen maken tussen de twee varianten is het belangrijk dat Flevo Port en de gemeenten 

eerst onderzoeken of de business case van de L-variant 10 hectare sluitend te krijgen is omdat dit volgens 

de initiatiefnemer een beter plan is. Indien dit niet lukt, zou getracht moeten worden om de business case 

van de U-variant 10 hectare te sluiten omdat Flevo Port bereid is daar dan voor te gaan. 

 

Voor het sluiten van de business case met behulp van de genoemde knoppen is het noodzakelijk dat: 

 Besluitvorming dan wel formele bevestiging komt van overheden over enkele knoppen; 

 Flevo Port nader onderzoek doet naar andere knoppen; 

 Flevo Port op basis van nader onderzoek over de planontwikkelingskosten onderhandeld met de 

overheden. 

In de tabel hieronder is dit uitgesplitst.  

 

Vervolgstappen knoppen voor sluiten business case 

Besluitvorming /  

formele bevestiging 

 Inzet maximale ZZL bijdrage bij start realisatie door Urk, NOP 

en Provincie. 

 Geen verwerving waterbekken en golfbreker van RVOB 

 

Nader onderzoek Flevo Port  Civieltechnische kosten 10% lager  

 Optimaliseren golfbreker 

 Subsidielobby starten (samen met overheden) 

 Afwegen hogere grondprijs betalen t.b.v. dichten onrendabele 

top. 

 Extra kadelengte betrekken (bij keus U-variant) 

 Verdienmogelijkheden in beheerfase 

 

Onderhandelingen  

Flevo Port - gemeenten 

 Planontwikkelingskosten van 25% naar 20/ 21%                    

(op basis van nader onderzoek en onderhandelingen 

anterieure overeenkomst) 

 

Figuur 11 Vervolgstappen knoppen voor sluiten business case 
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Uit hoofdstuk 4 zal blijken dat er sprake is van een concessiemodel waarbij Flevo Port voornemens is om 

een volledig private maritieme servicehaven te realiseren en als eindgebruiker te exploiteren. Hieruit volgt 

dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het sluiten van de business case en het afdichten van het 

restrisico bij Flevo Port rust. Om dit te kunnen doen zijn niet alleen bovenstaande knoppen uit de 

grondexploitatieberekening relevant. Aanvullend zal Flevo Port berekeningen moeten opstellen van de 

bouw- en de beheerexploitatie. Optimalisaties van de bouw- en beheerexploitatie kunnen bijdragen in het 

sluiten van de business case. 

3.4 FINANCIËLE RISICO’S 

Er is sprake van meerdere onzekerheden in het project die een risico vormen voor het uiteindelijke 

financiële resultaat van de business case: 

 Kosten voor de onrendabele top op de nutsvoorzieningen. Deze investeringen worden door de 

nutsbedrijven gedaan en via de aansluitkosten aan de bedrijven in rekening gebracht. Bij veel nieuwe 

bedrijventerrein ontwikkelingen moeten nutsbedrijven veel voorinvesteringen doen en komen de 

opbrengsten (na uitgifte van de kavels) pas veel later. Dit leidt vaak tot een onrendabele top. Vaak 

willen nutsbedrijven de onrendabele top gefinancierd zien uit de grondexploitatie. Aangezien het 

aantal afnemende bedrijven bekend is, is de verwachting dat de onrendabele top op nutsvoorzieningen 

in dit geval beperkt zal zijn.  

 Voor verwervingskosten is nu uitgegaan van expert judgement van het RVOB. RVOB geeft aan de prijs 

in ieder geval in de toekomst door een extern deskundige(n) moet worden getaxeerd omdat de prijs 

zeer locatie afhankelijk is en ook de exploitatiemogelijkheden en inrichtingskosten een grote rol spelen 

in de uiteindelijke bepaling van de verkoopprijs. 

 Ten behoeve van de binnendijkse ontsluiting op de Domineesweg moet grond van agrariërs 

verworven worden. Nu is het oppervlak voor de weg en de rotonde aangehouden. Wanneer de 

agrariër met een reststrook blijft zitten, moet mogelijk een groter deel van het perceel verworven 

worden.  

 Ter hoogte van het talud van de binnendijkse ontsluitingsweg kruist deze de bestaande 

onderhoudsweg voor de windmolens. Mogelijk moet ten behoeve van het talud de bestaande 

onderhoudsweg deels worden omgelegd. Deze kosten zijn nog niet opgenomen.  

 Rentepercentages zijn afhankelijk van het te kiezen financieringsmodel. De totale rentekosten zijn 

afhankelijk van wanneer eventuele subsidies en bijdragen worden ontvangen. Hoe eerder deze 

worden ontvangen, hoe lager de rentekosten. 

 Maatregelen ten behoeve van natuurcompensatie. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen. Uit nader 

onderzoek moet blijken welke natuurwaarden het gebied kent en of (en welke) mitigerende 

maatregelen genomen moeten worden.  

 De business case is afhankelijk van subsidies en bijdragen en nader te maken financiële afspraken 

tussen Flevo Port en de overheden. 

 Bodembescherming moet mogelijk toegepast worden tegen ontgronding die de stabiliteit van de 

kadeconstructie in gevaar brengt. Dit lijkt vooralsnog niet aan de orde maar is wel een aandachtspunt. 

 Kosten voor opschonen terrein, zoals het verplaatsen van bestaande kabels en leidingen zijn niet 

meegenomen. 

 Mogelijk kan vanuit een fonds bovenwijkse voorzieningen een bijdrage worden ontvangen voor aanleg 

van de rotonde in de Domineesweg, indien hiermee een ander verkeerskundig probleem op Urk wordt 

opgelost. Dit een positief risico. 
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 In het deltaprogramma wordt gesproken over een flexibel peilbeheer voor het IJsselmeer in de 

toekomst. Op basis van de concept Deltabeslissing is de verwachting dat de zomer en winterpeilen in 

het kader van flexibel peilbeheer verder uit elkaar komen te liggen. Zie bijlage 1, onder 17 nummer en 

bijlage 2, document 35. De gevolgen hiervan voor het ontwerp van de haven is nu nog niet inzichtelijk 

gemaakt en de Deltabeslissing is nog niet definitief.  

 In de civieltechnische berekeningen van MH Poly is het uitgangspunt gehanteerd dat de haven 

voldoende op diepte ligt (circa 4,6 meter) en dat er niet gebaggerd hoeft te worden. Er is in de 

berekeningen daarom nog geen rekening gehouden met baggerkosten voor het havenbekken en de 

haventoegang (aansluiting op de vaargeul). Met Rijkswaterstaat moeten nog afspraken worden 

gemaakt over de onderhouds- en beheerkosten van de havenbekken, de golfbreker en de aansluiting 

op de vaargeul.  

 De post onvoorzien in de voorliggende grondexploitatie bedraagt momenteel circa 1 miljoen euro. 

Gezien de initiatieffase van de planvorming en de hoge mate van onzekerheden die dit met zich 

meebrengt, is deze risicoreservering niet heel ruim. 

 

Het is noodzakelijk om bovenstaande financiële risico’s middels een risicoanalyse nader te onderzoeken, 

te kwantificeren en beheersmaatregelen vast te leggen in een beheersplan. Zowel risicoanalyse als 

beheersplan dienen tijdens het vervolgtraject voor het sluiten van de business case actueel gehouden te 

worden. 

3.5 SUBSIDIES 

Deze paragraaf bevat een overzicht van de subsidiemogelijkheden die bij (kunnen) dragen aan een 

sluitende business case. De doelstelling van knop nummer 10 is om door een op te starten subsidielobby 

uiteindelijk 1 miljoen euro extra subsidiebijdragen te organiseren. Dat is bovenop de maximale ZZL 

bijdrage van in totaal 5 miljoen euro die nu in beeld is. 

3.5.1 ZUIDERZEELIJNGELDEN 

Zoals reeds aangegeven in paragraaf 3.1 is er zicht op een subsidiebijdrage vanuit de Zuiderzeelijn gelden. 

De eerste inschatting van Flevo Port is dat de buitendijkse maritieme servicehaven bij haar eigen bedrijven 

zal zorgen voor een verdubbeling van het aantal FTE’s. Voor maritieme bedrijven met een vestiging in Urk 

die geen onderdeel zijn van Flevo Port is de geschatte stijging van FTE’s circa 25%. In totaal gaat het om 

circa 370 nieuwe banen voor de maritieme sector (zie bijlage 2, document 4). Op basis van dergelijke 

werkgelegenheidseffecten kan worden onderbouwd dat het initiatief een bijdrage levert aan de 

economische structuurversterking van Noordelijk Flevoland. Hiermee sluit de maritieme servicehaven 

goed aan bij de doelen van de Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland. Bij verdere uitwerking moet 

onderzocht worden voor welke onderdelen van het initiatief de subsidie kan worden ingezet waarbij 

getoetst wordt aan het voorkomen van staatssteun. 

 

De gemeente Dronten heeft per brief aangegeven (bijlage 2, document 2) dat een dergelijke financiële 

voorziening zoals de Zuiderzeelijngelden voor haar niet beschikbaar is. 

3.5.2 SUBSIDIESCAN 

In opdracht van de gemeente Urk is een quickscan naar subsidiemogelijkheden uitgevoerd door bureau 

Hezelburcht. (bijlage 2, document 16). De belangrijkste conclusies van deze quickscan zijn:  

De regeling gebonden subsidiemogelijkheden voor realisatie van de buitendijkse haven zijn op dit moment beperkt. 

Redenen hiervoor: 
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 De bouw van een haven is enigszins vergelijkbaar met de realisatie van een bedrijventerrein. Dergelijke 

faciliteiten zijn op dit moment niet meer subsidiabel testellen via de subsidieregelingen. EU en rijk hebben dit 

lager geprioriteerd. 

 De bouw van de haven is te regulier en onvoldoende onderscheidend. 

 Het subsidielandschap richt zich zeer sterk op innovatie. Faciliteiten om innovatieve kunnen genereren (zoals 

bijvoorbeeld deze haven) zijn in de nieuwe programma’s niet meer subsidiabel. Er gaat wel meer geld naar de 

innovatie ‘an sich’. Voor dit project komen deze subsidies (waaronder EFRO, Horizon 2020, MIT, TKI-water) 

dan pas in beeld op het moment dat de haven in gebruik is en op het moment dat aldaar door de bedrijven in 

innovatie wordt geïnvesteerd. In de vorige EFRO ronde 2007-2014, waren faciliteiten nog wel subsidiabel, in de 

nieuwe ronde dus niet meer. 

Bron: subsidiescan bureau Hezelburcht 

 

Subsidies in de exploitatiefase en in het kader van innovatieprogramma’s zijn volgens de quickscan 

kansrijk. Ook wordt geadviseerd na te denken over mogelijke budgetfinanciering vanuit de provincies 

Flevoland en Overijssel en om een lobbyaanpak voor te bereiden.  

3.5.3 EUROPESE SUBSIDIE 

TEN-T biedt vooralsnog geen mogelijkheden omdat Urk niet is opgenomen op de TEN-T kaart van 

binnenhavens. Daarnaast worden binnen het huidige TENT-T programma maritieme servicehavens niet 

erkend als onderdeel van het havennetwerk. De gemeente Urk is daarom van plan om samen met Flevo 

Port een lobby op te zetten, gericht op de eerstvolgende actualisatie van het TEN-T programma in 2016. 

Dit voornemen is vastgelegd in een collegebesluit (zie bijlage 2, document 17). Het doel is om na 

actualisatie van het TEN-T programma als Urk opgenomen te zijn op de kaart van het "core-netwerk" of 

het "comprehensive-netwerk" zodat op basis hiervan subsidie kan worden aangevraagd. 

3.5.4 SUBSIDIELOBBY SERVICEHAVEN 

Gedurende de verkenning valt op dat het concept van een maritieme servicehaven onbekend is bij veel 

overheden en andere gesprekspartners. Het is noodzakelijk om in communicatie het verschil tussen een 

logistieke overslaghaven en een maritieme servicehaven te blijven benadrukken. Onderdeel van een 

subsidielobby zou moeten zijn om het concept van een maritieme servicehaven voor het voetlicht te 

brengen bij de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu in Den Haag. Daarvoor is 

het noodzakelijk om het belang van een maritieme servicehaven centraal in het IJsselmeer te onderbouwen 

vanuit de behoefte van het bedrijfsleven. En om hiervoor steun te zoek bij partijen zoals de Nederlandse 

Vereniging van Binnenhavens (NVB), het regio havencluster Zwolle – Meppel – Kampen, de toekomstige 

exploitanten van de overslaghaven Flevo Kust en de Cruise Terminal Amsterdam.  

3.5.5 OVERIGE SUBSIDIEKANSEN 

Een andere insteek voor subsidies is om in te steken op innovatie, kennisvalorisatie, economische 

clustervorming en machinebouw als de link tussen de agro-industrie en maritieme bedrijvigheid. Hiermee 

kan een directe relatie worden gelegd tussen de dominante economieën van Noordoostpolder en Urk. 

 

Barge Terminal (onderdeel van Flevo Port) ziet kansen voor het organiseren van dikkere vervoersstromen 

door bestaande vervoersstromen van vis over de weg te verplaatsen naar het water via de buitendijkse 

haven. Door de Urker visafslag en de bijbehorende visverwerkingsindustrie is Urk een internationale 

draaischijf voor vis. Circa 45% van de Nederlandse wildvang van vis wordt verhandeld op de visafslag 

van Urk. Daarnaast schat Barge Terminal in dat jaarlijks ongeveer eenzelfde hoeveelheid diepgevroren vis 
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van en naar Urk over de weg vervoerd wordt. Beiden zijn bestaande vervoersstromen van vis over de 

weg.  

 

Op basis van het bovenstaande is ingeschat dat, door realisatie van de buitendijkse haven met een loswal 

voor vis van Barge Terminal, op jaarbasis in de orde grootte van 3000 bestaande vrachtwagen bewegingen 

vervangen kunnen worden door vervoer over water (zie bijlage 2, document 4). Dit biedt misschien 

kansen voor duurzaamheidssubsidies. 

 

3.6 CONCLUSIE BETAALBAAR 

Ten aanzien van de betaalbaarheid van een maritieme servicehaven bij Urk wordt geconcludeerd dat: 

 Op basis van de grondexploitatieberekening beide varianten nog een aanzienlijk tekort laten zien, 

waarbij de U-variant een gunstiger resultaat laat zien; 

 Voor het sluiten van de business case het noodzakelijk is om alle knoppen uit paragraaf 3.2 te 

verzilveren door de vervolgstappen conform figuur 11 in gang te zetten. 

 Flevo Port ook optimalisaties van de bouw-en beheerexploitatie zal betrekken bij het sluiten van de 

business case; 

 Flevo Port de L-variant 10 hectare beschouwt als een beter plan en daarom dient ook onderzocht te 

worden of deze business case sluitend te krijgen is. Indien dit niet lukt is Flevo Port bereid om voor de 

U-variant 10 hectare te gaan. 

 Door de keus voor het concessiemodel de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het sluiten van de 

business case en het afdichten van het restrisico bij Flevo Port rust. 

 Het voor Flevo Port noodzakelijk is om naar aanleiding van de beschreven financiële risico’s een 

risicoanalyse inclusief beheersplan op te stellen en beiden periodiek te actualiseren. 

 Door Flevo Port, de gemeenten Urk en Noordoostpolder en de provincie een subsidielobby gestart 

moet worden gericht op: 

- vermelding van Urk op de kaart van het TEN-T programma in 2016; 

- het concept van een maritieme servicehaven in Den Haag onder het voetlicht te brengen en het 

belang van een maritieme servicehaven centraal in het IJsselmeer te onderbouwen vanuit het 

belang voor het bedrijfsleven en omliggende regio’s; 

- nader onderzoek voor mogelijke subsidiekansen vanuit duurzaamheidsregelingen en regionale 

clustervorming met machinebouw als verbinding tussen de dominante economieën van 

Noordoostpolder en Urk. 
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4 Uitvoerbaar 

De uitvoerbaarheid van een buitendijkse maritieme servicehaven op de gewenste locatie is complex omdat 

er sprake is van drie gemeenten die samen met de provincie Flevoland de noodzakelijke planologie 

daarvoor vanaf het begin moeten opbouwen, het Waterschap Zuiderzeeland het belang van de primaire 

waterkering zal bewaken en Rijkswaterstaat vanuit eigendom en verschillende beheerverantwoordelijk-

heden van het IJsselmeer ook direct belanghebbend is. Daarnaast is de samenwerkingsvorm tussen Flevo 

Port en de overheden van belang voor de uitvoerbaarheid. 

4.1 PLANDOCUMENTEN, PROCEDURES EN VERGUNNINGEN 

Om de uitvoerbaarheid te verkennen is samen met de werkgroep publieke planvorming en procedures 

een overzicht gemaakt van alle benodigde plandocumenten, procedures en vergunningen voor realisatie 

van de buitendijkse maritieme servicehaven. Dit overzicht is als ingeklapte en uitgevouwde versie 

opgenomen in bijlage 2, document 29. Hierin zijn per onderdeel de actiehouders en de afhankelijkheden 

met andere onderdelen aangegeven en is een inschatting gemaakt van de doorlooptijden. Alle onderdelen 

uit het schema zijn hieronder opgesomd met actiehouder. 

  

Onderdeel procedureoverzicht Actiehouder  

Contractvorming  Publiek / Privaat  

Grenscorrectie o.b.v. wet ARHI Gemeenten en Provincie 

Intergemeentelijke Structuurvisie Gemeenten 

Plan MER Gemeenten 

Procedure Experimentenkader Provincie 

Intergemeentelijk bestemmingsplan Gemeenten 

Project MER Flevo Port 

Omgevingsvergunning Flevo Port 

Natuurbeschermingswet 1988 Flevo Port 

Waterwet,  

handelingen in beheersgebied Rijkswaterstaat 

en/of op grens Rijkswaterstaat en Waterschap 

Diverse aanvragers 

Procedure beschermingszone dijk Flevo Port 

Lozingsbesluit BlBi Flevo Port 

Ontgrondingswet Flevo Port 

Aanbesteding Flevo Port 

Vergunning wet beheer Rijkswaterstaatwerken Flevo Port 

Verzoek grondverwerving / afgifte overtolligheidsverklaring Gemeenten / Rijkswaterstaat 

Figuur 12 Opsomming onderdelen procedureschema met actiehouder 
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Het voert te ver om hier alle procedures en afhankelijkheden te bespreken en het totaaloverzicht biedt 

hiervoor het beste beeld. Er wordt op dit onderdeel nadrukkelijk verwezen naar de bevindingen van de 

werkgroep publieke planvorming en procedures in bijlage 1 en de bijbehorende documenten in bijlage 2. 

De hier verzamelde informatie biedt op onderwerp een uitgebreid naslagwerk en zou als vertrekpunt 

moeten gelden bij het opstarten van de producten en plandocumenten uit het procedureoverzicht. 

 

Zonder in dit stadium volledig te kunnen zijn volgen hieronder enkele belangrijke aandachtspunten naar 

aanleiding van het procedureoverzicht: 

 De intergemeentelijke structuurvisie, het intergemeentelijke bestemmingsplan en het plan MER 

vormen de planologische basis voor de ontwikkeling. Investeringen in de kwaliteit en volledigheid van 

deze documenten zal zich terugverdienen in latere procedures en onderdelen die hiervan afhankelijk 

zijn.  

 Naast de contractvorming publiek – privaat (o.a. intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst 

en realisatieovereenkomst) dienen tussen Flevo Port en de betrokken overheden verschillende publieke 

en privaatrechtelijke afspraken gemaakt te worden. Maak hier in een vroeg stadium een overzicht van. 

 Vanuit de Barro-regelgeving zit de grenscorrectie op het kritieke pad. De grenscorrectie moet immers 

een feit zijn op het moment dat het intergemeentelijke bestemmingsplan wordt vastgesteld. Bewaak dit 

kritieke pad door vroegtijdige duidelijkheid over de grenscorrecties en zet de procedures zo snel als 

mogelijk in gang. 

 Organiseer nauwe samenwerking tussen het Waterschap en Flevo Port tijdens het opstellen van het 

Voorlopig Ontwerp (VO) door Flevo Port. Hierdoor kunnen de randvoorwaarden en eisen vanuit de 

primaire kering gelijk mee worden genomen in de planuitwerking waardoor vertraging bij latere 

vergunning verlening door het Waterschap beperkt kan worden. 

 Het soepel doorlopen van alle benodigde procedures en het tijdig organiseren van de benodigde 

afstemming tussen de zes overheden onderling en met Flevo Port vraagt om het oprichten van een 

toegesneden projectorganisatie, met een onafhankelijke procesbewaker en voldoende budget om 

expertise en capaciteit in te schakelen indien deze ontbreekt bij de betrokken partijen. 

 

Het procedureschema gaat uit van start van de eerste onderdelen in september 2014. Op basis daarvan en 

met succesvolle toepassing van de coördinatieregeling zijn de vergunningen in februari 2018 

onherroepelijk. Dat betekent een totale doorlooptijd van 3,5 jaar. De verkenner is van mening dat de 

doorloop- en voorbereidingstijden op onderdelen nog verkort kunnen worden met behulp van een 

projectorganisatie die gericht is op optimale en snelle afstemming tussen alle partijen.  

 

Flevo Port ziet op tegen de onzekerheid van 3,5 jaar planvoorbereiding, procedures en vergunningen. Het 

vraagt van de initiatiefnemers een investering in planontwikkelingskosten die ze nu nog niet goed kunnen 

overzien terwijl er vooraf geen garanties zijn te geven over het eindresultaat. Geadviseerd wordt om hier 

bij het opzetten van de projectorganisatie en het opstellen van de intentieovereenkomst aandacht voor te 

hebben. In geval van gezamenlijk commitment bij de gemeenten en Flevo Port voor de kwaliteit en 

volledigheid van de planologische basis (zie eerste bullit hierboven) kunnen procedurerisico’s 

aanmerkelijk verminderd worden. 

4.2 OPTIMALISATIE PLANPROCEDURES 

Tijdens een werksessie met de werkgroep Publieke Planvorming en Procedures zijn de volgende  

conclusies en aandachtspunten geformuleerd voor optimalisatie van de planprocedures. 
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4.2.1 CRISIS- EN HERSTELWET 

Het gaat om een lokaal initiatief met regionale economische effecten. Er is geen sprake van een 

provinciaal/nationaal belang of een provinciaal project. Daarom is het onderbouwen van “een project met 

nationale betekenis niet haalbaar”. Hierdoor kan geen aanspraak gedaan worden op bijlage 2 projecten in 

het kader van de Crisis- en herstelwet. In het procedureschema wordt daarom uitgegaan van mogelijke 

procesversnelling op basis van bijlage 1 van de Crisis- en herstelwet.  

4.2.2 COÖRDINATIEREGELING 

Bij de coördinatieregeling is minstens acht maanden tijdwinst mogelijk en minder kans op vertraging door 

de koppeling van beroepsprocedures. Het vraagt een geoliede projectorganisatie en optimale afstemming 

en samenwerking tussen overheden en Flevo Port. Dit omdat alle stukken voor alle vergunningen tegelijk 

klaar moeten zijn ten behoeve van gelijke beroepsprocedures.  

Risico is dat alles wacht op één plandocument of vergunningsaanvraag.  

 

Voor toepassing van de coördinatieregeling zijn twee scenario’s denkbaar die na de verkenning verder 

moeten worden uitgewerkt om een afgewogen keus te kunnen maken: 

1. Complete aanvraag omgevingsvergunning en alle bijbehorende procedures onderbrengen in een 

coördinatiebesluit. 

2. Aanvullend op de omgevingsvergunning ook de procedures van Rijkswaterstaat en het Waterschap 

onderbrengen in een coördinatiebesluit. 

 

Toepassing van de coördinatieregeling vraagt ook wat van Flevo Port. Zij moeten feitelijk een definitief 

bouwplan inclusief uitgewerkte en complete aanvraag voor de omgevingsvergunning gereed hebben als 

het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage gaat. Dit vraagt van Flevo Port een voorinvestering voordat er 

duidelijkheid is over een vastgesteld intergemeentelijk bestemmingsplan. 

4.2.3 OVERIGE GENOEMDE AANDACHTSPUNTEN OPTIMALISATIE PLANPROCEDURES 

 Onderzoek welke informatie van de MER Windkoepel NOP herbruikbaar is voor de MER procedure 

van de buitendijkse maritieme servicehaven. 

 De provincie Flevoland kan de procedures met name faciliteren door vanuit hun expertise en kennis 

een actieve bijdrage te leveren aan het plan MER: Natura 2000, Flora en Fauna wetgeving en natuur 

inclusief ontwerpen. 

 De mogelijkheden van een coördinerende rol van de provinciale Omgevingsdienst Flevoland ten 

behoeve van toepassing van de coördinatieregeling dienen nog nader onderzocht te worden. 

 Bij de MER betrekken: hoe gaan de bedrijven om met waterzuivering en welke kansen zijn er voor 

duurzame oplossingen? 

 Voorbereidingen voor aansluiting op de nutsvoorzieningen op tijd starten. Het kan soms wel een jaar 

duren voor je bij nutsbedrijven aan de beurt bent. 

 Provincie Friesland is het bevoegd gezag voor Natura 2000 wetgeving voor het gehele IJsselmeer. 

Afstemming loopt via de provincie Flevoland. 

 Onderbouwing t.b.v. de ladder duurzame verstedelijking expliciet betrekken bij opstellen van het 

intergemeentelijke bestemmingsplan. 

 Aantakking op de vaargeul expliciet meenemen in het plan MER/ de MER-procedure. 

 Er zijn verschillende bodemonderzoeken nodig (o.a. Flora en Fauna, ontgrondingsvergunning, 

levering grond/water door RVOB). Koppel waar mogelijk de onderzoeken en start op tijd. 
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 Indien de provincie de buitendijkse haven aanwijst als regionale waterkering zou dit verstrekkende 

gevolgen hebben voor het beheer (door het Waterschap) en de veiligheidseisen. Beiden kunnen de 

haalbaarheid van het initiatief in gevaar brengen. Flevo Port zou aan de Provincie Flevoland een 

bevestiging kunnen vragen dat dit niet gebeurd naar aanleiding van het in voorbereiding zijnde 

buitendijkse waterveiligheidsbeleid. Dit kan naar verwachting pas eind 2014 indien dit nieuwe beleid 

is vastgesteld.  

4.3 RISICO’S PLANPROCEDURES 

Tijdens een risicosessie is getracht om zicht te krijgen op de risico’s voor de planprocedures. De  

uitkomsten hiervan dienen in de volgende fase tijdens een nieuwe risicosessie verder verfijnd en  

uitgewerkt te worden.  

 

Voor de scope van de risicosessie zijn gezamenlijk onderstaande procedures geselecteerd omdat deze 

cruciaal zijn voor de buitendijkse haven en allen aan de (eventuele) start van het project liggen:  

 intergemeentelijk bestemmingsplan; 

 intergemeentelijke structuurvisie; 

 Plan MER; 

 contractvorming overheden - Flevo Port 

 en grenscorrecties.  

 

Daarnaast is de categorie “overige risico’s” gemaakt. Op de volgende bladzijde volgt eerst een weergave 

van de hieruit voort gekomen belangrijke risico’s inclusief beheersmaatregelen. Voor een overzicht van 

alle genoemde risico’s wordt verwezen naar bijlage 2, document 30. 
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Figuur 13 Overzicht belangrijkste risico’s planprocedures 

 INCIDENT OORZAAK GEVOLG BEHEERSMAATREGEL 

1. Contract met Flevo Port 

komt niet tot stand. 

Gemeenten beschikken 

niet over de hiervoor 

benodigde juridische 

expertise. 

Vertraging 

contractvorming. 

Gemeenten overwegen inhuur juridische 

expertise voor contractvorming met Flevo 

Port. 

2. Lange discussie tussen 

gemeenten en Flevo Port 

over wie doet wat over de 

benodigde planproducten 

(incl. inzet mankracht en 

middelen). 

 

Diversen, o.a. 

verschillende 

opvattingen over rollen 

en taakverdeling Flevo 

Port en overheden. 

 

Vertraging 

contractvorming. 

1. Nu starten met verkennen van 

taakverdeling Flevo Port – overheden. 

2. Overweeg oprichten projectbureau en 

breng de kosten hiervan in beeld. 

3. Overheden doen naar Flevo Port aan actief 

en continu verwachtings-management over 

hun rollen en taken. 

3. Gemeenten en provincie 

worden het niet eens over 

de scope van fase 2 

(binnendijks bedrijventerrein 

wel niet erbij) in de 

intergemeentelijke 

structuurvisie. 

Diversen, o.a. politiek, 

beleid en financieel. 

Vertraging 

structuurvisie. 

De scope van fase 2, het abstractieniveau 

van de structuurvisie en de taakverdeling voor 

de structuurvisie vastleggen in de op te 

stellen intentieovereenkomst. 

4. Geen politieke 

overeenstemming tussen de 

3 gemeenten (Urk, 

Noordoostpolder en 

Dronten) over de 

noodzakelijke 

grenscorrecties voor de 

buitendijkse haven. 

Geen medewerking van 

een van de partijen, 

onvoldoende 

bestuurlijke afstemming 

Vertraging 

grenscorrecties, 

eventueel 

aanpassing plan 

noodzakelijk. 

1. Tijdig overleg tussen Urk en Dronten over 

grenscorrectie. 

2. Daarna overleg tussen NOP en Urk over 

grenscorrectie. 

3. Bestuurlijk druk op de ketel houden, evt. 

ook door provincie. 

 

5 U-variant leidt tot ruimtelijk 

minder optimale variant.  

 

U-variant is alleen 

financieel en juridisch 

onderbouwd. 

Vertraging 

planprocedures door 

moeilijk te 

weerleggen 

zienswijzen en 

beroep-/bezwaar-

procedures 

1. Extra aandacht voor goede ruimtelijke 

onderbouwing in geval van keus U-variant. 

2. Zoek kansen beperken schade ecologie 

door haven. 

6. Bezwaar-en 

beroepprocedures tegen 

intergemeentelijk 

bestemmingsplan. 

 

Geen solide ruimtelijke 

onderbouwing, 

belanghebbenden 

maken bezwaar tegen 

de plannen. 

Vertraging procedure 

intergemeentelijk 

bestemmingsplan. 

Zienswijzen: circa 3 

maanden. Beroep: 

circa 1 jaar. 

1. Ga in de planning uit van zienswijzen en 

bezwaar- en beroepprocedures. 

2. Goede en tijdige communicatie met 

omgeving en belanghebbenden door 

initiatiefnemers en overheden. Doe daarbij 

meer dan de wettelijke vereisten (infomarkten 

etc.). 

7. In het plan MER worden niet 

meerdere locaties voor de 

haven tegen elkaar 

afgewogen. 

 

Noodzaak voor 

onderzoek meerdere 

locaties wordt niet 

onderkend. 

Vertraging procedure 

plan MER door 

afwijking van de 

systematiek MER en 

commentaar hierop 

van de Cie MER. 

Weeg in het plan MER meerdere locaties voor 

de buitendijkse have af tegen de huidige 

locatie. 
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Betrek de planprocedurerisico’s en beheersmaatregelen uit figuur 13  samen met de overige risico’s 

(bijlage 2, document 30) bij verdere planuitwerking en procedures na de verkenning. Actualiseer de 

risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen periodiek. 

4.4 SAMENWERKINGSVORM OVERHEID – FLEVO PORT 

In de werkgroep publieke business case is in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van Flevo Port in 

meerder sessies verkend wat vanuit de business case de optimale samenwerkingsvorm is tussen de 

overheden en Flevo Port. Daarbij zijn Rijkswaterstaat en het Waterschap buiten beschouwing gelaten 

omdat zij voornamelijk een toetsende rol hebben vanuit hun verschillende beheerverantwoordelijkheden. 

De uitkomst hiervan is onderstaande “driehoek” waar per partij een lijst is opgenomen van 

verantwoordelijkheden en te maken afspraken.

 

Figuur 14 Driehoek verantwoordelijkheden en te maken afspraken Flevo Port, gemeenten en provincie 

 

Op basis van de rolverdeling in figuur 14 lijkt de realisatie van de business case relatief eenvoudig.  

Flevo Port draagt zorg voor de financiering, realisatie, exploitatie en beheer van een volledig private 

buitendijkse haven. De partijen verenigd in Flevo Port zijn tevens afnemers van alle percelen van het 

buitendijkse bedrijventerrein en daarmee is het risico voor de drie gemeente beperkt. 

 

Flevo Port

Gemeente 
Urk

Gemeente 
NOP

Provincie 
Flevoland

Gemeente 
Dronten

Grenscorrecties

Verwerving van RVOB + doorlevering FP

Publiek toezicht havenbekken & schuilhaven

Bijdrage ZZL  (subsidie)

Planologie

Verlenen vergunningen

Ontsluiting

Visie & strategie fase 2 (binnendijks bedr. terrein)

VO / DO

Onderbouwingen t.b.v. planologie

Aanvragen vergunningen

Financiering

Realisatie buitendijkse haven

Afspraken nieuwe-bestaande haven

Afspraken publiek gebruik private haven?

Afspraken nautisch beheer?

Bijdrage ontsluiting en bovenwijkse voorz.

Exploitatie en beheer

Goedkeuren planologie, inzet ZZL en 

grenscorrectie

Vergunningen

Afspraken nieuwe-bestaande 

werk haven

Afspraken nautisch beheer?
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Van de gemeenten wordt met name in de aanloop naar de realisatie inspanningen verwacht in verband 

met grenscorrecties, grondverwerving van het RVOB (met doorlevering aan Flevo Port), het volledig 

opbouwen van de planologische kaders, het organiseren van het openbare deel van de ontsluitingsroute 

en een subsidiebijdrage. Flevo Port verwacht van de overheden voor het organiseren van de benodigde 

vergunningen niet alleen een faciliterende maar ook een proactieve houding gebaseerd op partnerschap en 

optimale afstemming in de voorbereiding van de vergunningsaanvragen. Met als doel om de benodigde 

procedures zo efficiënt mogelijk te doorlopen en de procedurerisico’s te beheersen.  

De samenwerkingsvorm kan worden gekarakteriseerd als een concessiemodel met zware 

publiekrechtelijke inspanningen aan de voorkant. 

 

Voor een verdere verdieping in de optimale samenwerkingsvorm is aan de drie gemeenten en Flevo Port 

gevraagd om onderstaande tabel wie doet wat in te vullen. De onderlinge verschillen zijn besproken tijdens 

de laatste werkgroep Publieke Business Case met als eindresultaat de onderstaande figuur. De enige 

aanpassing hierin is dat hierin het nieuwe inzicht is verwerkt dat havenbekken en golfbreker eigendom 

blijven van Rijkswaterstaat (zie paragraaf 3.2.7). 

 
Figuur 15 Wie doet wat per projectonderdeel in de procesgang 

 

Uit de globale risicoverdeling van bovenstaande figuur blijkt dat er tijdens de procesonderdelen regels en 

vergunningen, aankoop bodem en levering bodem sprake is van gedeelde risico’s tussen de gemeenten en 

Flevo Port. Vanaf de ontwerpfase liggen de risico’s voornamelijk bij Flevo Port. 
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De discussie in de werkgroep over figuur 15 heeft onderstaande aandachtspunten opgeleverd. Samen met 

de tabel in figuur 15 dienen deze als vertrekpunt voor het opstellen van een intentieovereenkomst tussen 

Flevo Port en de gemeenten. 

4.4.1 REGELS EN VERGUNNINGEN 

Er worden in deze kolom drie rollen onderscheiden: 

1. De verschillende overheden maken de regels (onder andere structuurvisie en bestemmingsplan) en 

verlenen de vergunningen; 

2. Flevo Port vraagt als initiatiefnemer de benodigde vergunningen aan; 

3. De overheden en Flevo Port werken nauw samen voor een goede voorbereiding van de 

vergunningsaanvragen. In deze samenwerking dienen de formele rollen van aanvrager en 

beoordelaar bewaakt te worden. 

4.4.2 AANKOOP BODEM 

Om het risico op speculatie te voorkomen is het noodzakelijk dat de gemeenten de bodem voor het 

buitendijkse bedrijventerrein aankopen van het RVOB en doorleveren aan Flevo Port. De gemeenten Urk 

en Noordoostpolder zijn voornemens dat te doen zonder verdere opslag op de verwervingsprijs. Dronten 

maakt nog het voorbehoud dat, in geval van een positief exploitatieplan, zij kostenverhaal zou willen 

toepassen. 

4.4.3 LEVERING (TITEL) OBJECTEN 

Voor het projectonderdeel “landaanwinning” wordt in de verkenning uitgegaan van een eigendomstitel 

voor Flevo Port in de eindsituatie. Dit omdat een zogenaamd “landlordmodel” (erfpachtuitgifte van 

overheden aan Flevo Port) niet past in het gekozen (lage) risicoprofiel van de gemeenten. Het is wel 

wenselijk om een recht van eerste koop voor de gemeenten vast te leggen in de op te stellen contracten 

voor doorlevering van de waterbodem van de gemeenten aan Flevo Port. Dit omdat de buitendijkse haven 

feitelijk een infrastructurele voorziening betreft en niemand kan voorspellen hoe de wereld er over 15 jaar 

uitziet. 

4.4.4 BEHEER EN ONDERHOUD 

De woordvoerder van Flevo Port geeft aan dat zij zich nu focussen op de realisatie van de buitendijkse 

haven en dat de exploitatie en beheerfase op dit moment nog niet actief zijn verkend door Flevo Port. 

Daarmee ligt de scope van de tabel op de vorige bladzijde op de ontwikkelfase. 

4.4.5 ROL GEMEENTE DRONTEN IN SAMENWERKINGSVORM 

Op basis van de discussie in de werkgroep publieke business case en de brief van de gemeente Dronten 

(bijlage 2, document 2) is nog geen expliciete duidelijkheid over de rol die de gemeente Dronten wil spelen 

in de samenwerkingsvorm met Flevo Port en de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Wil de gemeente 

enkel een rol in het faciliteren van de planologie of is zij eventueel toch bereid tot het inbrengen van 

buitendijkse hectares en/of een subsidiebijdrage? In verband met de uitvoerbaarheid van het initiatief 

dient hier expliciet duidelijkheid over te komen. 
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4.5 CONCLUSIE UITVOERBAAR 

Het initiatief van een buitendijkse maritieme servicehaven bij Urk is uitvoerbaar indien: 

 Er expliciete duidelijkheid komt over de rol die de gemeente Dronten wil spelen in de 

samenwerkingsvorm met Flevo Port en de gemeente Noordoostpolder en Urk; 

 Alle partijen qua inzet en capaciteit rekening houden met een lang en complex proces van publieke 

planvorming en procedures; 

 De zes betrokken overheden en zeven marktpartijen van Flevo Port hiervoor een slagvaardige en 

efficiënte projectorganisatie oprichten die optimale integrale afstemming en korte lijnen tussen alle 

partijen faciliteert; 

 Gezorgd wordt voor een onafhankelijke procesbewaker en voldoende budget om tijdig de 

noodzakelijke expertise in te kunnen vliegen. 

 Door alle partijen nadrukkelijk geïnvesteerd wordt in de kwaliteit en volledigheid van de 

intergemeentelijke structuurvisie, het intergemeentelijke bestemmingsplan en het plan MER als 

planologische onderleggers voor de ontwikkeling.  

 Er binnen de projectorganisatie continu aandacht is voor risicobeheersing en er een gezamenlijke 

commitment is voor het verkorten van voorbereidings- en doorlooptijden waar mogelijk; 

 De uitkomsten van de tabel wie doet wat gebruikt wordt als vertrekpunt voor het sluiten van een 

intentieovereenkomst en anterieure overeenkomst tussen de gemeenten en Flevo Port. 
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5 Conclusies en vervolg 

Een buitendijkse maritieme servicehaven is haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar mits rekening wordt 

gehouden met onderstaande randvoorwaarden en condities. In paragraaf 5.2 zijn de hiervoor benodigde 

vervolgstappen voor 2014 globaal weer gegeven. 

5.1 CONCLUSIES HAALBAAR, BETAALBAAR EN UITVOERBAAR 

Er is sprake is van een haalbaar initiatief indien: 

 de gemeenten Urk en Noordoostpolder beide bereid zijn om hun 5 hectare buitendijkse 

ontwikkelruimte in te zetten voor de buitendijkse maritieme servicehaven van Flevo Port; 

 een ontheffingsaanvraag van de Barro-regelgeving wordt voorkomen door te kiezen voor de L-variant 

of de U-variant van 10 hectare; 

 op basis van de variantenkeus overeenstemming wordt bereikt over de  noodzakelijke grenscorrecties 

tussen de gemeenten Urk, Noordoostpolder en (in geval van de U-variant) Dronten; 

 waarbij de opgestelde scenario’s voor grenscorrecties en de zoekgebieden voor waterruil dienen als 

vertrekpunt. 

 

Ten aanzien van de betaalbaarheid wordt geconcludeerd dat: 

 Op basis van de grondexploitatieberekening beide varianten nog een aanzienlijk tekort laten zien, 

waarbij de U-variant een gunstiger resultaat laat zien; 

 Voor het sluiten van de business case het noodzakelijk is om alle knoppen uit paragraaf 3.2 te 

verzilveren door de vervolgstappen conform figuur 11 in gang te zetten. 

 Flevo Port ook optimalisaties van de bouw-en beheerexploitatie zal betrekken bij het sluiten van de 

business case; 

 Flevo Port de L-variant 10 hectare beschouwt als een beter plan en daarom dient ook onderzocht te 

worden of deze business case sluitend te krijgen is. Indien dit niet lukt is Flevo Port bereid om voor de 

U-variant 10 hectare te gaan. 

 Door de keus voor het concessiemodel de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het sluiten van de 

business case en het afdichten van het restrisico bij Flevo Port rust. 

 Het voor Flevo Port noodzakelijk is om naar aanleiding van de beschreven financiële risico’s een 

risicoanalyse inclusief beheersplan op te stellen en beiden periodiek te actualiseren. 

 Door Flevo Port, de gemeenten Urk en Noordoostpolder en de provincie een subsidielobby gestart 

moet worden gericht op: 

- vermelding van Urk op de kaart van het TEN-T programma in 2016; 

- het concept van een maritieme servicehaven in Den Haag onder het voetlicht te brengen en het 

belang van een maritieme servicehaven centraal in het IJsselmeer te onderbouwen vanuit het 

belang voor het bedrijfsleven en omliggende regio’s; 
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- nader onderzoek voor mogelijke subsidiekansen vanuit duurzaamheidsregelingen en regionale 

clustervorming met machinebouw als verbinding tussen de dominante economieën van 

Noordoostpolder en Urk. 

 

Het initiatief is uitvoerbaar indien: 

 Er expliciete duidelijkheid komt over de rol die de gemeente Dronten wil spelen in de 

samenwerkingsvorm met Flevo Port en de gemeente Noordoostpolder en Urk; 

 Alle partijen qua inzet en capaciteit rekening houden met een lang en complex proces van publieke 

planvorming en procedures; 

 De zes betrokken overheden en zeven marktpartijen van Flevo Port hiervoor een slagvaardige en 

efficiënte projectorganisatie oprichten die optimale integrale afstemming en korte lijnen tussen alle 

partijen faciliteert; 

 Gezorgd wordt voor een onafhankelijke procesbewaker en voldoende budget om tijdig de 

noodzakelijke expertise in te kunnen vliegen. 

 Door alle partijen nadrukkelijk geïnvesteerd wordt in de kwaliteit en volledigheid van de 

intergemeentelijke structuurvisie, het intergemeentelijke bestemmingsplan en het plan MER als 

planologische onderleggers voor de ontwikkeling.  

 Er binnen de projectorganisatie continu aandacht is voor risicobeheersing en er een gezamenlijke 

commitment is voor het verkorten van voorbereidings- en doorlooptijden waar mogelijk; 

 De uitkomsten van de tabel wie doet wat gebruikt wordt als vertrekpunt voor het sluiten van een 

intentieovereenkomst en anterieure overeenkomst tussen de gemeenten en Flevo Port. 

5.2 CRUCIALE VERVOLGSTAPPEN 2014 PER PARTIJ 

Bovenstaande conclusies over haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn verwerkt in onderstaand schema 

voor de cruciale vervolgstappen die de betrokken partijen moeten nemen in 2014. Hierbij is uit gegaan van 

drie fasen: 

 Besluitvorming op basis van de eindrapportage van de verkenning in mei en juni 2014; 

 Voorbereidingen voor de start van het project maritieme servicehaven bij Urk in juli en augustus 2014 

(uitgaande van positieve besluitvorming over de verkenning); 

 Start contract- en planvorming door Flevo Port en de gemeenten vanaf september 2014. 
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Fase 1 mei – juni 2014 
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rapport verkenning 
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Voorbereiding start project 

 

Fase 3 vanaf sept. 2014 

 

Start contract- en 

planvorming 

en beheerkosten havenbekken, 

golfbrekers en haventoegang. 

 

 

 

 

Investeren in kwaliteit en 

volledigheid intergemeentelijke 

structuurvisie, intergemeentelijk 

bestemmingsplan en plan MER. 

 

5.3 TOT SLOT 

Deze verkenning naar het initiatief van een buitendijkse maritieme servicehaven bij Urk is een mooi 

voorbeeld van een bewuste investering in onderlinge kennisuitwisseling en het smeden van 

samenwerking tussen overheden en marktpartijen tijdens de initiatieffase van een gebiedsontwikkeling. 

De opgave die nu voorligt, is het verzilveren van de verworven kennis en het opgebouwde vertrouwen 

door een vliegende start van dit project en een voortvarende realisatie.  
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Bijlage A  Samenstelling werkgroepen 

verkenning 

Werkgroep Barro 

Konraad Wiersema Urk 

René van der Belt  Noordoostpolder 

Jules Crooijmans  RWS 

Arjen Duits  Provincie 

Annelies de Vries  Dronten 

Mark Rutherglen (VZ) verkenner 

Agendaleden:  

Marianneke Creemers RWS 

Sandra van der Vegt  Provincie 

 

Werkgroep Publieke business case 

Willemien van Putten Urk 

Eef de Vries  Urk 

Louw Schraal  Urk 

Jeroen van Wijk  Noordoostpolder 

Fokko Hoogeveen Noordoostpolder  

Gerard Jansen  Dronten 

Annelies de Vries  Dronten 

Sandra van der Vegt Provincie 

Paul Smeenk  Provincie 

Jaap Brink  Flevo Port 

Mark Rutherglen (VZ)  Verkenner 

Agendalid:  

Marianneke Creemers RWS 

 

Werkgroep Publieke planvorming en procedures 

Konraad Wiersema Urk 

Ine Margriet Westhoff Urk 

René van der Belt  Noordoostpolder 

Coert van Dam  Waterschap 

Bernd Fetlaar  Waterschap 

Marianneke Creemers RWS 

Jules Crooijmans  RWS 

Wiebe Wester  RWS 

Arjan Duits  Provincie 

Mark Rutherglen (VZ)   Verkenner 

Agendalid:  

Jeroen van Wijk   Noordoostpolder 

Andre van den Berg Provincie 
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Werkgroep Grenscorrecties 

Eef de Vries  Urk 

Louw Schraal  Urk 

Fokko Hoogeveen Noordoostpolder 

Jeroen van Wijk  Noordoostpolder 

Annelies de Vries  Dronten 

Gerard Jansen  Dronten 

Mark Rutherglen (VZ) Verkenner 

 

 

Contactpersoon Directoraat-Generaal Ruimte en Water, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Pieter den Besten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Eindrapport verkenning  
buitendijkse maritieme servicehaven  

bij Urk 

 
077954232:0.1 - Definitief ARCADIS 

 
43 

     

 

 



 

 

  

 

Eindrapport verkenning  
buitendijkse maritieme servicehaven  

bij Urk 

 
077954232:0.1 - Definitief ARCADIS 

 
44 

     

Bijlage 1 Bevindingen werkgroepen en 

werksessies verkenning 

(apart bestand) 
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Bijlage 2 Achterliggende documenten uit 

werkgroepen en werksessies 

verkenning (apart bestand) 

 

 


