
Beeldvorming 
vaststelling 
inpassingsplan 
MSNF
Commissie RND, 2 juni 2021



Besluitvorming PS tot nu toe
• 2016: unanieme besluiten over provinciaal belang, bestuursopdracht, 

start planologische procedure, ter inzage leggen milieueffect rapportage 
en inpassingsplan

• 2017: unanieme besluiten over vaststellen inpassingsplan, provincie als 
risicodragend ontwikkelaar en beschikbaar stellen investeringskrediet

• 2018: unaniem besluit over aanpassing investeringskrediet
• dec 2019: RvS vernietigd inpassingsplan MSNF

Hernieuwd inpassingsplan
• april 2020: PS mandateert GS voor planologische procedure MSNF



Afronding hernieuwd inpassingsplan
• 9 maart GS besluit: ontwerp inpassingplan en bijbehorend milieueffectrapport rijp 

voor inspraak
• Vanaf 12 maart: 6 weken ter inzage 
• Naar Commissie voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.) voor advies
• Horen gemeenteraden

• Zienswijzen (3), advies Commissie m.e.r, reactie gemeenteraden, informele reacties
• Verwerkt in antwoordnota, eventuele wijzigingen doorgevoerd in inpassingplan
• Ontheffing Barro ontvangen van minister

• 18 mei GS, 2 juni beeldvorming, 16 juni oordeelsvorming, 30 juni besluitvorming



Zienswijzen
1. Gemeente Urk: belangrijkste 

schrappen ontsluiting op 
Domineesweg, rest redactioneel

2. SwifterwinT: Windplan Blauw als 
autonome ontwikkeling meenemen, 
nautische veiligheid borgen

1. Ontsluitingsweg is vervallen en 
aantal redactionele wijzigingen 
doorgevoerd

2. Geen wijziging nodig, is al rekening 
mee gehouden



Zienswijzen
3. IJsselmeervereniging: 
- landschap (aantasting beeld 

IJsselmeer en Urk, bouwhoogtes, 
bouwwerken in het water)

- alternatieve locaties?
- eisen klimaatverandering
- Nationaal Waterprogramma 2022-

2027, NNN, NOVI, Barro
- Covid (is er nog wel vraag?)
- stikstof, vleermuizen, vogels
- afstemming vergunningverlening
- gemeentegrenzen niet juist

3. Alleen gemeentegrenzen aangepast, 
verder geen wijzigingen



Commissie m.e.r.
• Aanleg en gebruik mag niet leiden 

tot negatieve effecten door 
stikstofdepositie op Natura-2000 
gebieden

• Voorkom onvoorziene aantasting 
prehistorisch landschap

• Capaciteit Domineesweg naar A6 
mogelijk knelpunt

• Concreet maken 
duurzaamheidsambities

• Ten aanzien van stikstof is een 
nadere onderbouwing toegevoegd

• Het overige betreft aanbevelingen 
voor de realisatiefase, nu geen 
wijzigingen nodig



Horen gemeenteraden
• NOP en Dronten hebben 

aangegeven hier geen gebruik van 
te maken

• Urk zal in de beeldvormende ronde 
(ondersteunend) inspreken

• Geen wijzigingen



Informele reacties/ambtshalve wijzigingen
• Gemeentegrens Dronten aangepast
• Barro-ontheffing d.d. 4 mei 2021 toegevoegd
• Redactionele wijzigingen Waterschap en RWS
• Ter plaatse van geluidszone aanduidingen uit 

beheersverordening NOP overgenomen
• Effectbeoordeling vleermuizen geactualiseerd na 

vondst meervleermuizen-kolonie op Urk



Verbeelding inpassingsplan



Wat loopt er nog
• Afspraak met gemeenten over financiering en aanleg toekomstige ontsluiting Urk 

(randweg) om verwacht knelpunt Domineesweg op te lossen.

• Afronden en ondertekenen overeenkomsten Rijk, waterschap en ondernemers

En na vaststelling:

• Publicatie besluit in huis-aan-huis bladen en Staatscourant en 6 weken ter inzage

• Gedurende deze periode kan tegen het besluit én de ontheffing van het Barro
beroep worden ingesteld bij Raad van State

• Voorbereiding aanbesteding



Vragen?

www.flevoland.nl
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