
Commissie 7 april 2021



• Bedrijven in Maritiem cluster willen en moeten groeien

• Bestaande werkhaven vol 

• Sinds jaren ‘90 wens voor 2de buitendijkse haven bij Urk

MSNF: 
buitendijkse haven voor servicegerichte activiteiten voor scheepvaart 
(scheepsbouw, -afbouw, -reparatie, re-fits en aanverwante maritieme dienstverlening) 

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF)



Regiodeal Noordelijk Flevoland
Uitgaande van de eigen regionale kracht inzetten op verbetering van de brede 
welvaart in Noordelijk Flevoland
• Maritiem Cluster Urk
• MITC
• IJsselmeervisserij

Waarom ontwikkelen MSNF:
• Noordelijk Flevoland een krachtige economische impuls geven

• Verminderen van de afhankelijkheid van visserij (verbreden economie)

• Voorkomen dat vitale bedrijven vanwege ruimtegebrek vertrekken

• Faciliteren van de groei van een sterk cluster maritieme dienstverlening

Provinciaal en maatschappelijk belang



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

• april 2020: PS mandateert GS voor planologische procedure MSNF



Inpassingsplan: waar staan we nu

• Start planologische procedure door publiceren Notitie Reik-
wijdte en detailniveau en Uitgangspuntennotitie (11 mei t/m 22 juni 2020)

• Onderzoeken uitgevoerd

• 9 maart GS besluit: ontwerp 
inpassingplan en bijbehorend 
milieueffectrapport rijp voor inspraak

• vanaf 12 maart: 6 weken ter inzage 



Wat loopt nog

• Afspraak over toekomst ontsluiting Urk (randweg) om 

verwacht knelpunt Domineesweg op te lossen.

• Reactie van minister op ontheffingsaanvraag Barro nog 

niet ontvangen

• Stikstof: blijven zoeken naar vrijkomende stikstofruimte.



Proces besluitvorming inpassingsplan

Na inspraaktermijn: 
inspraakreacties en advies commissie voor de milieueffectrapportage 
verwerken in antwoordnota en eventuele wijzigingen

Geplande procedure voor vaststelling:
• GS 11 mei 2021
• Commissie (2 en) 16 juni 2021
• PS 30 juni 2021

Vóór vaststelling (30 juni 2021) getekende contracten met ondernemers, 
rijk en waterschap



Vragen?

www.flevoland.nl
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