
Kennisgeving Provincie Flevoland in de Staatscourant 
 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken inzake de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland het volgende bekend: 
 
Op 26 oktober 2016 hebben Provinciale Staten van Flevoland ingestemd met de ter inzage legging 
van het ontwerp-inpassingsplan “Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland” en het 
bijbehorende Milieueffectrapport. 
 
Daarbij hebben Provinciale Staten aangegeven dat zij voornemens zijn te besluiten: 

• voor het plangebied van het Inpassingsplan gaat gelden dat het Inpassingsplan geheel in de 
plek komt van de huidige geldende bestemmingsplannen voor het plangebied; 

• de uitvoering van het Inpassingsplan bij de gemeenten komt te liggen en dat de 
bevoegdheden als bedoeld in artikel 3.26 lid 4 Wet ruimtelijke ordening niet overgaan naar 
de provincie. Dit betreft het toepassen van de flexibiliteitsbepalingen in het Inpassingsplan 
en het verlenen van bepaalde omgevingsvergunningen (namelijk die voor bouwen, het 
uitvoeren van werken, gebruik in strijd met het Inpassingsplan en slopen); 

• aangaande de termijn dat de gemeenteraad geen bestemmingsplan voor het plangebied kan 
vaststellen, wordt aangesloten bij de wettelijke standaardtermijn van 10 jaar. De 
desbetreffende gemeenteraad verkrijgt zodoende 10 jaar na vaststelling van het 
Inpassingsplan weer de bevoegdheid een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden 
die in het Inpassingsplan zijn opgenomen. 

 
Op het plan en het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
 
Terinzagelegging 
Het ontwerp-besluit tot vaststelling van het inpassingsplan “Maritieme Servicehaven Noordelijk 
Flevoland”, het ontwerp-inpassingsplan “Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland” en de 
daarbij behorende bijlagen liggen, liggen vanaf @ 2016 tot en met @ 2016 ter inzage. 

De stukken zijn in te zien op de volgende locaties, op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur: 
• Provinciehuis van de provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad; 
• Gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord; 
• Gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten; 
• Gemeentehuis van de gemeente Urk, Singel 9 te Urk. 
• het Smedingshuis van Rijkswaterstaat, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD te Lelystad 
• het Waterschapshuis van het waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, 8224 KT te Lelystad 

 
De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen op de internetsite van de provincie 
Flevoland: http://www.flevoland.nl/digitaal-loket/. 
 
Het ontwerp-inpassingsplan kan ook geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
NL.IMRO.9924.IPservicehavenFL-ON01. 
 
Zienswijze 
Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen zijn zienswijze op het Inpassingsplan en 
het Milieueffectrapport schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij Provinciale Staten. De voorkeur 
gaat uit naar een schriftelijk ingediende zienswijze. 
 
Een schriftelijke zienswijze dient, onder vermelding van ‘Zienswijze Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland” te worden gericht aan de provincie Flevoland, t.a.v. de afdeling 
Gebiedsprogramma’s en Europa, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. U kunt uw zienswijze ook per e-mail 
zenden aan provincie@flevoland.nl onder vermelding van “Zienswijze Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland” en voorzien van datum, naam, postadres en woonplaats. 
 
Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen contact opnemen 
met het secretariaat van de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa (telefoonnummer 0320-
265776). 

http://www.flevoland.nl/digitaal-loket/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 
Vervolg 
Nadat wij uw zienswijze hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging. Uw zienswijze wordt 
verwerkt in een nota. Provinciale Staten nemen mede op basis van deze nota een besluit tot het al 
dan niet gewijzigd vaststellen van het ontwerp-inpassingsplan. 
Na vaststelling van het Inpassingsplan, kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd. 
 


