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In het kader van het "Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland"
(ZZL-NF) is de aanvraag van Braveheart Marine BV voor het project "Versterking
Urk Maritiem" gehonoreerd met een bijdrage uit genoemd programma.
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Mededeling:

Braveheart Marine BV heeft op 21 maart 2017 een subsidieverzoek ingediend in
het kader van het "Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland" voor
de uitvoering van het project "Versterking Urk Maritiem".
Het project beoogt een samenwerking op te bouwen met als doel het uitbreiden
en versterken van het maritieme bedrijfsleven Urk ter voorbereiding op de komst
van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland.
De volgende activiteiten worden daarbij uitgevoerd:
Het versterken van de organisatie van het maritieme cluster met de speerpunten innovatie, kennis/onderwijs en businessontwikkeling en marketing;
Bijdrage aan de bouw en ontwikkeling van een nieuw te bouwen schip
waarbij het Urker bedrijfsleven wordt betrokken;
Het ontwikkelen van een Maritiem Kenniskamer gericht op kennis delen en
borging;
Het ontwikkelen van een onderwijs leerlijn voor de maritieme sector;
Het ontwikkelen van een promotiecampagne voor het volgen van technische en maritieme opleidingen.
De looptijd van het project is van 1 september 2016 tot en met 31 december
2019.
Na het verstrekken van de beschikking zal Braveheart Marine BV jaarlijks de
voortgang over het project aan GS melden, waarna deze onderdeel uitmaakt van
de jaarlijkse ZZL-NF-voortgangsrapportage aan PS.
Op 5 juli j l . heeft gedeputeerde Jan Nico Appelman in de commissie ruimte de
toezegging gedaan u in het najaar te informeren over de stand van zaken van het
Zuiderzeelijn programma, de lopende aanvragen en pijplijnprojecten.
Naar aanleiding hiervan worden de Staten en Raden van de gemeenten Urk en
Noordoostpolder uitgenodigd voor een gezamenlijke informatiebijeenkomst op 6
december as. in Noordelijk Flevoland.
Voor deze bijeenkomst volgt nog een uitnodiging.
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