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Onderwerp 
Start ruimtelijke procedure Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

Te starten met de planologische procedure om de ontwikkeling van de Mari-
tieme Servicehaven Noordelijk Flevoland mogelijk te maken en daarvan een 
kennisgeving te publiceren. De kennisgeving heeft betrekking op het opstel-
len van het planologisch juridisch kader (inpassingsplan) en een bijbehorend 
Milieueffectrapport, waarbij: 
a) voor een periode van 6 weken de documenten ‘Notitie Reikwijdte en De-

tailniveau Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ en ‘Uitgangspun-
tennotitie Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ ter inzage wor-
den gelegd. 

b) de Commissie MER om advies wordt gevraagd in de fase van de kennisge-
ving (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) en in de fase van ontwerp inpas-
singsplan (Milieueffectrapport). 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland past binnen hoofdstuk 7.1 
van de begroting (Gebiedsontwikkeling - Noordelijk Flevoland). Het doel is 
het versterken van de economische structuur van Noordelijk Flevoland. 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 24 februari hebben Provinciale Staten met het vaststellen van de be-
stuursopdracht als bestuurlijk opdrachtgever de kaders vastgesteld voor de 
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. In de besluitvorming is het 
vaststellen van een kennisgeving met Notitie Reikwijdte en Detailniveau en 
Uitgangspuntennotitie aangekondigd als eerst volgende stap.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Provinciale Staten zijn bevoegd gezag voor het in gang zetten van planolo-
gisch juridische procedures door de provincie. Gedeputeerde Staten voeren 
de procedure uit. De kennisgeving, met daarbij de Notitie Reikwijdte en De-
tailniveau en de Uitgangspuntennotitie, biedt de kaders voor het opstellen 
van de Milieueffectrapportage en het inpassingsplan. Met dit besluit kan de 
procedure starten. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Provinciale Staten zijn bevoegd gezag voor vaststelling van het inpassingsplan 
en het Milieueffectrapport (MER). Naar verwachting zullen Gedeputeerde 
Staten in het najaar aan Provinciale Staten voorstellen om het Milieueffect-
rapport en een financieel kader vast te stellen en te besluiten om verder te 
gaan met de procedure en het ontwerp-inpassingsplan en de Milieueffectrap-
port ter inzage te leggen. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Met deze kennisgeving en bijbehorende documenten start de planologisch ju-
ridische procedure voor het provinciaal inpassingsplan waarmee de Maritieme 
Servicehaven Noordelijk Flevoland planologisch mogelijk wordt. De Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau en de Uitgangspuntennotitie passen binnen de ka-
ders die Provinciale Staten in de bestuursopdracht Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland hebben vastgesteld. 
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7. Beoogd effect 

De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland planologisch mogelijk maken.  
 
8. Argumenten 

1.1 Provinciale Staten zijn bevoegd gezag voor het in gang zetten van de planologisch juridi-
sche procedure  
Met dit besluit start de procedure die nodig is om een inpassingsplan met de benodigde on-
derzoeken in het kader van de Milieueffectrapportage op te stellen. 

1.2 De periode van 6 weken inspraak komt overeen met de inspraakverordening van de Provin-
cie Flevoland  
Er is geen reden om af te wijken van de reguliere termijnen. 

1.3 De Commissie MER wordt gevraagd te adviseren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
en op het Milieueffectrapport  
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau moet worden aangegeven of er advies aan de 
Commissie MER over de reikwijdte en detailniveau wordt gevraagd. Gezien de complexe 
omgeving waarin dit project speelt, wordt ervoor gekozen dat in deze procedure te doen. 
Het is verplicht om de Commissie MER om advies te vragen over het MER.  

 
2 Kanttekeningen 

Er is op dit moment nog geen sprake van financieel risico met betrekking tot investeringen of 
een onomkeerbaar besluit. Provinciale Staten besluiten op een later moment over eventuele in-
vesteringen en of zij wel of niet verder willen met de procedure. 

 
3 Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Concept tekst kennisgeving MSNF 1871878 bijgevoegd 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MSNF 1855955 bijgevoegd     

Uitgangspuntennotitie MSNF 1856013 bijgevoegd 

  

 


