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Voor meer informatie zie filmpje ‘de vergeten haven’ 
(https://youtu.be/JOQIWn_qiQE) over de Flevolandse maritieme strategie

https://youtu.be/JOQIWn_qiQE
https://youtu.be/JOQIWn_qiQE


Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland (MSNF)
- 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) 



Regiodeal Noordelijk Flevoland: 
Uitgaande van de eigen regionale kracht inzetten op 
verbetering van de brede welvaart in Noordelijk Flevoland
- Maritiem Cluster Urk
- MITC
- Package deal

Provinciaal en maatschappelijk belang

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



Besluitvorming PS tot nu toe
2016: besluiten over provinciaal belang, bestuursopdracht, start planologische procedure, 
ter inzage leggen milieueffectrapportage en inpassingsplan
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2017: besluiten over vaststellen inpassingsplan, provincie als risicodragend 
ontwikkelaar en investeringskrediet op basis van ontwikkelconstruct 

2018: besluit over aanpassing investeringskrediet op basis van ontwikkelconstruct 
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Waar staan we nu?

• Beroep IJsselmeervereniging bij Raad van State op Provinciaal Inpassingsplan sinds 
september 2017

• Overeenstemming met Urk over ontsluitingsweg (?)
• Overeenstemming met Waterschap over dijkovergang en dijkversterking (overeenkomst 

nog te tekenen)
• Aanbestedingsstukken 98% gereed

Nog nodig voor realisatie:
• Overeenstemming met Rijk over op welke manier gebruik gronden en terugverdienen 

investering geregeld wordt, passend bij randvoorwaarden van alle betrokken partijen.
• Contracten met ondernemers
• Uitspraak Raad van State Provinciaal Inpassingsplan
• Geslaagde aanbesteding



Voorliggend PS-voorstel
Gedeputeerde Staten mandaat te verlenen om binnen de eerder vastgestelde 
financiële kaders te besluiten over uitwerking van de rollen en taakverdeling 
bij de ontwikkeling en exploitatie van de MSNF:
• Investeringskrediet
• Risicoprofiel
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Situatie eigendom en beheer 
na realisatie MSNF
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