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1.

Beslispunten

1.

2.

om Gedeputeerde Staten te mandateren:
a. de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) behorende bij het Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland vast te
stellen en vrij te geven voor inspraak;
b. naar aanleiding van de eventuele inspraakreactie de antwoordnota
vast te stellen
om Gedeputeerde Staten te mandateren het milieueffectrapport behorende bij het Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.
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2.

Doelstelling programmabegroting

Door de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland,
innovatieve ontwikkelingen en versterking van het maritieme onderwijs,
heeft Urk de mogelijkheid om door te groeien tot een internationaal toonaangevend maritiem centrum.
3.

Eerdere behandeling

6 april 2016 hebben Provinciale Staten besloten de planologische procedure
voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland te starten en daarvoor
een kennisgeving te publiceren. Op 19 juli 2017 hebben Provinciale Staten
unaniem het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
(MSNF) vastgesteld.
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4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1. Voor de onderbouwing van het plan moet een milieueffectrapportage
worden opgesteld. Hiervoor geldt dat het bevoegd gezag, Provinciale
Staten in dit geval, de betrokken partijen raadpleegt over de reikwijdte
en het detailniveau van de informatie die relevant is voor het plan en
die in het milieueffectrapport moet worden opgenomen.
Het doel van dit beslispunt is om deze bevoegdheid te mandateren aan
Gedeputeerde Staten, om zo de doorlooptijd van de procedure om te
komen tot een vastgesteld Inpassingsplan te bekorten.
2.1. Provinciale Staten is tevens bevoegd gezag voor het vaststellen van het
milieueffectrapport welke ter inzage gaat bij het ontwerp inpassingsplan. Het doel van dit beslispunt is om deze bevoegdheid te mandateren aan Gedeputeerde Staten, om zo de doorlooptijd van de procedure
om te komen tot een vastgesteld Inpassingsplan te bekorten.
5.

Verdere behandeling PS

Na mandatering kan Gedeputeerde Staten de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vaststellen en voor inspraak voorleggen. Daarna wordt het milieueffectrapport opgesteld. Na vaststelling van het milieueffectrapport voegen Gedeputeerde Staten deze toe aan de inspraakprocedure op het ontwerp Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Tijdens deze periode
wordt tevens de Commissie m.e.r. gevraagd om advies. Gedeputeerde Staten
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leggen uiteindelijk het (mogelijk door inspraak gewijzigde) definitieve Inpassingsplan en het bijbehorende (na inspraak en advies Commissie m.e.r. aangevulde) milieueffectrapport ter vaststelling aan Provinciale Staten voor. Gedeputeerde Staten zullen Provinciale Staten tijdens de
voorbereiding pro-actief informeren over de voortgang middels mededelingen en (indien gewenst) beeldvormende rondes in de commissie RND.
6.

Korte toelichting op voorstel

Op 11 december 2019 heeft de Raad van State het inpassingsplan vernietigd enkel op grond van
de stikstofdepositie. Dit betekent dat er een nieuw Inpassingsplan met bijbehorende Milieueffectrapportage moet worden opgesteld en de daarbij behorende procedures opnieuw moeten
worden doorlopen om aanleg van de haven alsnog planologisch mogelijk te maken. Aangezien nagenoeg alle andere bezwaren van de IJsselmeervereniging tegen het plan ongegrond zijn verklaard, kan het plan inhoudelijk gelijk blijven. Er zijn wel extra maatregelen nodig om de stikstofuitstoot in de aanleg- en gebruiksfase omlaag te brengen, op basis waarvan de ecologische
beoordeling kan worden aangepast. Hiermee moet worden aangetoond dat het Inpassingsplan
uitvoerbaar is. Hiervoor zal ook een beperkte functiewijziging voor de haven worden doorgevoerd in het inpassingsplan, te weten het schrappen van het in het oude Inpassingsplan toegestane bunkerstation. Dit verlaagt de stikstofuitstoot wat de uitvoerbaarheid van het plan ten
goede komt. Geen van de nu in beeld zijnde ondernemers wil een bunkerstation realiseren op de
haven.
Ook zijn alle onderzoeken en gegevens inmiddels meer dan twee jaar oud. Dit betekent dat een
groot deel van de onderzoeken geactualiseerd moet worden.
Gezien het grote belang voor economische structuurversterking en werkgelegenheid in Noordelijk
Flevoland is het van belang om zo snel mogelijk weer een vastgesteld Inpassingsplan gereed te
hebben. De ondernemers hebben grote behoefte aan duidelijkheid over de realisatie van de Maritieme Servicehaven.
7. Beoogd effect

Verkorten van de doorlooptijd van de procedure om te komen tot een vastgesteld Inpassingsplan.
Hierdoor is het mogelijk om nog dit jaar een nieuw Inpassingsplan voor vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten.
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8. Argumenten

In de besluitvormingsprocedure van het vorige Inpassingsplan zijn alle stappen in het proces (ter
inzage legging Notitie Reikwijdte en Detailniveau, ontwerp Inpassingsplan en de uiteindelijke
vaststelling) ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. Echter, aangezien de functie
van de haven en het nieuwe Inpassingsplan inhoudelijk nagenoeg gelijk blijft - en daarmee past
binnen de eerdere besluiten en kaders van Provinciale Staten – is het voorstel om Gedeputeerde
Staten de voorbereiding te laten uitvoeren. Gedeputeerde Staten legt vervolgens - na inspraak
op het ontwerp plan het definitieve inpassingsplan ter vaststelling voor aan Provinciale Staten.
Dit is in lijn met hoe de procedure van bestemmingsplannen bij gemeenten door college en raad
wordt uitgevoerd.
9. Kanttekeningen

De juridische en praktische mogelijkheden om binnen de nieuwe stikstofkaders de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland te kunnen realiseren zijn van invloed op de planning.
10. Bijlagen
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