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Onderwerp 

Verzoek aan Minister van I&M over opname van de gebiedsontwikkeling ten 
behoeve van de maritieme servicehaven Flevoport op bijlage 2 van de Crisis- en 
herstelwet  
 
Kern mededeling: 

Middels deze mededeling worden de leden van Provinciale Staten op de hoogte 
gebracht van het verzoek van het college van Gedeputeerde Staten (GS) aan de 
Minister van I&M over opname van de gebiedsontwikkeling ten behoeve van de 
maritieme servicehaven Flevoport (MSF) op bijlage 2 van de Crisis- en herstelwet. 
 
Op 30 mei 2012 hebben Provinciale Staten motie nr. 6 (geregistreerd onder 
1336169) aangenomen, waarin GS zijn verzocht om maximale medewerking te 
verlenen bij de ruimtelijke inpassing ten behoeve van de MSF en zo mogelijk een 
bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een sluitende businesscase.  
 
Vervolgens heeft de provincie, in samenwerking met gemeenten Urk en Noord-
oostpolder, een uitgebreide verkenning laten uitvoeren naar de haalbaar-, be-
taalbaar- en uitvoerbaarheid van de ontwikkeling van MSF. De verkenning is in 
oktober 2014 afgerond.  De uitkomst van het onderzoek was dat MSF onder 
voorwaarden haalbaar, betaalbaar en uitvoer kan zijn. 
 
Op verzoek van de gemeenten Urk en Noordoostpolder heeft de provincie in 
oktober 2014 een trekkersrol op zich genomen in het proces om te komen tot een 
planologisch juridisch kader en een vergunbaar ontwerp. 
Om dit proces te versnellen hebben GS aan de Minister van I&M verzocht om 
opname van de gebiedsontwikkeling ten behoeve van de MSF op bijlage 2 van de 
Crisis- en herstelwet. 
Na opname kan gebruik gemaakt worden van de vereenvoudigde MER-procedure. 
Zo is geen alternatievenonderzoek noodzakelijk en is verplichte advisering door  
de commissie MER ook niet aan de orde. Ook is een versnelling te halen in de 
juridische procedure. Van het versneld beroepsrecht kan gebruik worden ge- 
maakt en andere overheden kunnen geen beroep instellen tegen de plannen. 
Tevens is het beroep specifiek alleen voor degenen die rechtstreeks door het 
plan in zijn/haar belang wordt geschaad. 
De versnelling houdt een aanzienlijke besparing op kosten en capaciteit in. 
    
Mededeling: 

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de Minister van I&M verzocht om de 
gebiedsontwikkeling ten behoeve van de maritieme servicehaven Flevoport op te 
nemen op bijlage 2 van de 11e tranche van de Crisis- en herstelwet. De aanmel-
ding voor de elfde tranche sluit op 1 maart 2015 of anders 31 maart 2015 in de 
hoop deze tranche nog voor het zomerreces door de Tweede Kamer te hebben. 
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