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Naam commissie 
 

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 

Onderwerp 
 

Besloten beeldvorming ontwikkeling Maritieme 
Servicehaven Noordelijk Flevoland 

Datum beeldvorming 
 

12-10-2020 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

De Raad van State heeft besloten dat de 
ontwikkeling van de Maritieme Service Haven door 
kan gaan. Dit betekent dat de vraagstukken 
omtrent het actualiseren van de businesscase, het 
investeringskrediet en de contractvorming met Rijk 
en ondernemers gaat spelen. Omtrent deze 
vraagstukken worden de statenleden bijgepraat 
over de stand van zaken en gepeild wat voorkeur 
heeft in de te volgen strategie.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De beeldvorming levert inbreng op van de 
statenleden hoe aan wordt gekeken tegen 
verschillende vraagstukken en strategieën ten 
aanzien van actualisatie van de kredieten en 
contracten.  
 
Reden voor de beslotenheid is dat de 
bovengenoemde thema’s concurrentiegevoelige 
informatie bevat. Het project moet nog worden 
aanbesteedt en het is niet wenselijk als de 
budgetten vooraf openbaar zijn. Daarom wordt 
voorgesteld om in de commissie op grond van 
economische of financiële belangen van de 
overheid (artikel 5.1, tweede lid, onder b, Woo) in 
beslotenheid te vergaderen.   
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Er wordt een korte toelichting gegeven waarna bij 
de statenleden hun reactie op verschillende 
vraagstukken en strategieën wordt gepeild en 
getoetst.   

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

45 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

In 2017 heeft PS:  
- Inpassingsplan voor de MSNF vastgesteld 
(19/7/2017) 

 
 
 
12 oktober 2022 
 
 
 
Besloten beeldvorming ontwikkeling Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland 
  
 

 
3015844 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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 - Investeringsbesluit voor MSNF genomen 
(19/7/2017)  
 
In 2018 heeft PS:  
- Aangepast investeringsbesluit MSNF (19/12/2018)  
 
In 2019:  
11 mei 2022  
- PS Besloten beeldvorming ontwikkeling 
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland  
- PS geïnformeerd over vernietiging inpassingsplan 
door Raad van State (11/12/2019)  
In 2021:  
- Vaststellen hernieuwd inpassingsplan (30/6/2021) 
 In 2022:  
- PS geïnformeerd over beroep tegen hernieuwd 
inpassingsplan (8/2/2022) 
- PS besloten commissie over proces Raad van 
State en stand van zaken (6/9/2022) 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Geen 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Programmamanager MSNF 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

Besluitvorming over de businesscase en 
investeringskrediet in 2023. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 
   
  


