
Vaststellingsbesluit Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 

 
 
Besluit 
Provinciale Staten van Flevoland, 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017, nummer 2020731    
 
 
     BESLUITEN: 
 
 
1. 

a. Gelet op de tijdig ontvangen zienswijzen, de reacties van de betrokken gemeenten 
tijdens de hoorzitting en het toetsingsadvies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage; 

b. Gelet op de bijgevoegde Nota van beantwoording, waarin de provincie reageert op de 
voornoemde zienswijzen, reacties en adviezen, en de daaruit volgende ‘Lijst van 
wijzigingen’; 

c. Gelet op het feit dat de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland onder de naam 
Flevoport Urk is vermeld in bijlage II van de Crisis en Herstelwet, zodat de procedurele 
bepalingen als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis en Herstelwet van 
toepassing zijn; 

d. Gelet op de op 13 oktober 2016 door de minister van infrastructuur en milieu verleende 
ontheffing op grond van artikel 3.2 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
ten behoeve van de realisatie van de MSNF binnen het IJsselmeer in de gemeente 
Noordoostpolder; 

e. Het inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand 
NL.IMRO.9924.IPservicehavenFL-VG01, inclusief het bijbehorende milieueffectrapport, 
gewijzigd vast te stellen. 

 
2.  

a. Aangaande artikel 3.26 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te bepalen dat het 
inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland de gronden binnen het 
plangebied ervan een nieuwe bestemming geeft die de huidige, ingevolge de vigerende 
bestemmingsplannen geldende, bestemmingen vervangt. 

b. Aangaande artikel 3.26 lid 4 Wro te bepalen dat de bevoegdheden en verplichtingen, 
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid Wro, en beslissingen op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, 
b, c of g, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet overgaan naar de 
provincie, maar blijven bij de desbetreffende gemeenten. 

c. Aangaande de looptijd van het Inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 lid 5 Wet 
ruimtelijke ordening aan te sluiten 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. 

 
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 eerste lid Wro, vast te stellen, omdat het 

verplichte kostenverhaal anderszins verzekerd is. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van               . 
griffier,                               voorzitter, 

 

Nr. 2024321 


