
Voorzitter, 
 
Allereerst wil ik via u de commissie hartelijk bedanken namens alle leden van de 
gemeenteraad van Urk. We zijn u allen zeer erkentelijk dat u de mogelijkheid geeft aan de 
raad van Urk om vanavond gehoord te worden m.b.t. de Maritieme Servicehaven Noordelijk 
Flevoland. 
 
Voorzitter, ik wil u allen vanavond meegeven hoe de gemeenteraad van Urk eensgezind het 
cruciale belang van de Maritieme Servicehaven ziet, zowel voor Flevoland in het geheel als 
Urk in het bijzonder. 
Het is immers al jaren de ambitie van de gemeente Urk een gethematiseerd bedrijventerrein 
te realiseren, waarbij de nadruk ligt op maritiem en visserij. Een haven versterkt dit karakter 
en zal het vliegwiel zijn wat deze ambitie nog meer kracht zal geven. 

De Maritieme Servicehaven heeft namelijk niet alleen als doel de maritieme sector te 
versterken, maar zal er ook voor zorgen dat die sector kan blijven groeien en innoveren. Bij 
het niet realiseren van een haven is het risico groot dat bestaande maritieme bedrijven door 
onvoldoende groeipotentie vertrekken naar plaatsen buiten de provincie Flevoland, wat zal 
leiden tot een verlies van bestaande werkgelegenheid van circa 145 FTE.  

Daarbij is de haven een belangrijk onderdeel van de regiodeal, waarbinnen overheden, 
bedrijfsleven en onderwijs samenwerken om de maritieme sector in Noordelijk Flevoland een 
impuls te geven. Naast het economisch doel heeft de haven dus ook een belangrijke 
schakelfunctie. De haven is daarbij een doorslaggevende factor voor het vestigingsklimaat 
van het te realiseren binnendijks bedrijventerrein. Een gethematiseerd maritiem 
bedrijventerrein zonder ontsluiting op het water via de buitendijkse haven, wordt een stuk 
moeilijker en zou een gemiste kans zijn.   
 
Voorzitter, het is algemeen bekend dat de visserij onder druk staat, denk aan de Brexit, het 
verbieden van de pulsvisserij, enz. Visserij is van oudsher één van de grote pijlers onder de 
Urker economie. De haven zal een grote rol gaan spelen in de broodnodige diversifiëring van 
onze lokale economie. Veel kennis vanuit de visserij kan straks een plaats krijgen in de 
bredere maritieme sector, wat de economische kwetsbaarheid van Urk zal verminderen en 
werkgelegenheid en welvaart beter zal borgen. 

De realisatie van de nieuwe haven zal uiteindelijk leiden tot een extra 435 FTE aan 
arbeidsvraag (direct en indirect). De extra werkgelegenheid betreft veelal technisch opgeleid 
personeel. Urk zal die plaatsen niet allemaal zelf op kunnen vullen, waardoor ook 
arbeidskrachten van buiten Urk aangetrokken zullen worden. De nieuwe haven zal dus op 
bovenlokaal niveau extra werkgelegenheid opleveren.  

Voorzitter, Urk heeft de potentie om uit te groeien tot een maritieme hotspot met 
internationale allure met de Maritieme Servicehaven als economische magneet die onze 
mooie provincie Flevoland op de kaart zal zetten. Alle randvoorwaarden zijn aanwezig: de 
plannen voor verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand en de verdieping van de 
vaargeul, de komst van een binnendijks bedrijventerrein, maar ook de innovatieve en 
hoogstaande maritieme campus die door onderwijsinstellingen op Urk wordt gevormd. De 
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland zal hierop het langverwachte sluitstuk vormen. 

Voorzitter, ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken ook een woord van dank uit te 
spreken aan het College van Gedeputeerde Staten. We kennen allemaal de geschiedenis 
van dit dossier en welke weerstanden we in het verleden moesten en nog steeds moeten 
overwinnen, om de haven ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het belang hiervan voor 
Urk en Flevoland heb ik zojuist al benadrukt. Maar hierbij wil ik namens de gemeenteraad 



onze waardering uitspreken voor de manier waarop u zich hiervoor inspant. Daarmee geven 
we met elkaar invulling aan het Manifest “Wij zijn Flevoland” waarin we stellen en ik citeer: 

“We zijn aanpakkers en doorpakkers, we denken in mogelijkheden en benutten 
kansen. We bieden ruimte aan nieuwe ontwikkelingen, innovatie en experimenten. 
We bouwen samen met u, onze inwoners en onze partners in de regio aan de 
toekomst van Flevoland“  

Die samenwerking is heel concreet zichtbaar bij dit project. Dat waarderen we en smaakt 
naar meer, ook op andere onderwerpen. Ook onze dank naar andere Flevolandse 
gemeenten die ieder op hun eigen manier hebben geholpen de realisatie van de haven 
dichterbij te brengen.  

Voorzitter, geachte leden: zowel de gemeente Urk als de maritieme sector en onze inwoners 
kunnen niet wachten tot de eerste paal de grond ingaat. Namens de gemeenteraad van Urk 
wil ik de Gedeputeerde, de Statenleden maar ook de ambtenaren van uw huis bedanken 
voor het constructieve meedenken en meewerken tot nu toe. De gemeenteraad van Urk 
wenst u veel wijsheid toe bij uw beraadslagingen. En het feit dat ik hier mag spreken namens 
alle partijen van die raad, laat glashelder zien: Urk is er klaar voor! 

Dank u wel. 

Meindert Bakker (fractievoorzitter ChristenUnie Urk) 
namens: ChristenUnie Urk, CDA Urk, Hart voor Urk, SGP Urk, Gemeentebelangen en PVV 
Urk. 


