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Kern mededeling:

In het kader van het "Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland"
(ZZL-NF) is de aanvraag van de Provincie Flevoland voor het project "Maritieme
Servicehaven Noordelijk Flevoland" (MSNF) gehonoreerd met een bijdrage uit
genoemd programma.
Mededeling:

Beoogd resultaat
Het accommoderen van een groep van maritieme ondernemers aan een watergebonden bedrijventerrein aan diep vaarwater met afdoende kaderuimte.
De hiervoor beoogde locatie is gelegen aan de Zuidermeerdijk in de gemeentes Noordoostpolder, Urk en Dronten.
Wanneer de servicehaven volledig operationeel is zal de werkgelegenheid
naar verwachting toenemen met ca. 240 directe arbeidsplaatsen en ca. 200
indirecte arbeidsplaatsen.
De looptijd van het project is van 1 oktober 2017 tot en met 30 december
2021.
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De ontwikkeling van de MSNF draagt bij aan een nieuwe economische impuls
binnen de maritieme sector, niet in de laatste plaats als tegenwicht voor de
afnemende draagkracht van landbouw en visserij. Het project omvat de
aanleg van een buitendijkse maritieme servicehaven inclusief golfbreker,
landzijdige en waterzijdige ontsluiting. De MSNF richt zich volledig op (internationale) maritieme dienstverlening en heeft nadrukkelijk geen logistieke
functie
De ZZL-subsidie wordt aangevraagd voor het afdekken van de onrendabele top
van de investering. Dit is de (haven)infrastructuur die ten goede komt aan
algemeen belang, zonder commercieel doel. Het gaat dan in het bijzonder om
de golfbreker, vaargeul en de gebiedsontsluitingsweg.
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Onderwerp

BESCHIKKING
Project ZZL.22001 Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Geacht college.
Op 1 juni 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag, voor de uitvoering van het project "Maritieme
Servicehaven Noordelijk Flevoland".
In deze beschikking staat hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld en welk bedrag u ontvangt.
Daarnaast vermelden wij welke prestaties wij van u verwachten, welke verplichtingen u dient na te
komen en hoe u deze subsidie moet verantwoorden.
1. Beoordeling en besluit op uw subsidieaanvraag
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en
beoordeeld op grond van de toetsingscriteria van het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk
Flevoland 2012-2020 (ZZL-NF).
Uw aanvraag voldoet aan de criteria passend onder maatregel 2, 'Verbeteren van het
arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en het vestigingsklimaat' van het ZZL-NF programma.
Op basis van uw aanvraag hebben wij besloten u een subsidie te verlenen voor de uitvoering van het
projectplan "Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland" door de provincie Flevoland van
maximaal € 7.000.000, zijnde 35% van de subsidiabele kosten ten bedrage van € 20.000.000.
De looptijd van het project is van 1 oktober 2017 tot en met 30 december 2021.
2. Prestatieafspraken
De subsidie die u ontvangt, wordt gebruikt om de volgende activiteiten zoals beschreven in het door
u ingediende projectplan uit te voeren:
De aanleg van een buitendijkse maritieme servicehaven inclusief golfbreker(s), landzijdige en
waterzijdige ontsluiting.
Resultaten van het project:
Het tegen marktconforme voorwaarden accommoderen van een groep van ondernemers aan een
watergebonden bedrijventerrein aan diep vaarwater met afdoende kaderuimte. De hiervoor
beoogde locatie is gelegen aan de Zuidermeerdijk in de gemeentes Noordoostpolder, Urk en
Dronten.
Wanneer de servicehaven volledig operationeel is, zijn de werkgelegenheidseffecten begroot op
ca. 240 directe arbeidsplaatsen en ca. 200 indirecte arbeidsplaatsen.
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3. Verplichtingen aan de subsidieverlening
In het bijzonder attenderen wij u op de volgende verplichtingen:
•
U krijgt deze subsidie op basis van de beschrijving van de activiteiten in uw aanvraag. U moet
het ons direct schriftelijk melden als u:
- de activiteiten niet (geheel) kunt uitvoeren zoals gepland;
- de verwachte prestaties niet kunt halen.
In uw brief moeten ook alle feiten en omstandigheden staan die hiertoe hebben geleid. Dit kan
gevolgen hebben voor de afrekening van uw subsidie.
•
In persberichten, uitnodigingen, aankondigingen, PR-materiaal en andere publicaties dient u te
melden dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een subsidie vanuit het ZZL-NF
programma.
•
Bij relevante wijzigingen van financiële en/of organisatorische aard stelt u ons zo spoedig
mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte.
•
Voor de aanvullende verplichtingen verwijzen wij u naar de ASF.
4. Uitbetaling van de subsidie
De subsidie wordt volgens onderstaand schema op uw bankrekeningnummer
NL 56 BNGH 0285021915 overgemaakt ten name van provincie Flevoland, onder vermelding van
MSNFZZL.22001.
1 april 2019

€1.750.000

1 april 2020

€3.500.000

1 april 2021
Na acceptatie eindverslag en
financiële verantwoording

€1.750.000

Totaal

€ 7.000.000

Bij de definitieve subsidievaststelling, op basis van de door de provincie geaccepteerde subsidiabele
kosten, worden de eerder verstrekte voorschotten bij de slotbetaling in mindering gebracht. Indien
er teveel aan voorschotten is betaald, zal het resterende deel worden teruggevorderd.
5. Tussentijdse voortgang
Binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar dient u een financiële rapportage in van het
project en een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten en prestaties
zijn gerealiseerd. U dient hierbij eenzelfde systematiek aan te houden als in uw ingediende
werkplan. In uw financiële voortgangsrapportage heeft u een overzicht opgenomen conform de
opzet van de begroting. In de toelichting geeft u aan waardoor eventuele inhoudelijke en/of
financiële afwijkingen zijn veroorzaakt.
6. Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
Na afloop van de projectperiode dient u een aanvraag tot vaststelling van deze subsidie in. De
aanvraag tot vaststelling dient uiterlijk op 1 april 2022 in ons bezit zijn. Wanneer u niet tijdig een
aanvraag tot vaststelling bij ons indient, kunnen wij besluiten de subsidie lager of zelfs op € 0,00
vast te stellen\
7. Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en Algemene wet bestuursrecht
Op ons besluit aan u een subsidie te verlenen zijn algemene regels van toepassing. Het gaat om:
•
de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012;
•
de algemene subsidiespelregels van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4:46, 2^ lid, artikel 4:48, 1^ lid en artikel 4:49, 1^ lid van de Algemene wet bestuursrecht
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De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 kunt u raadplegen op de internetsite van onze
provincie: http://www.f Ievoland. nl/Loket/Subsidies/Wet-en-regelgeving-bii-subsidies\.
8. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken?
Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer ZZL.22001, e-doc 2082051. Voor vragen kunt u
contact opnemen met Guus van Dalen, telefoonnummer 0320-265669, e-mailadres
guus.van.dalen@flevoland.nl.
Indien u bezwaar heeft tegen dit besluit dan kunt u in bijgaand informatieblad lezen wat de
mogelijkheden zijn en waar u op moet letten. Wij verzoeken u om in uw correspondentie dit
dossiernummer duidelijk te vermelden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris, ^
'
de voorzitter,

mr. drs T. van der Wal

L. Ver.b3ek

Bladnummer

4
Ons kenmerk:

2169170

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland
Bezwaar
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Verzoek om voorlopige voorziening
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige
voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uvv verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht
tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende
ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift
ontvankelijk is.
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de
bevoegde rechter.
Proceskostenvergoeding
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet
bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek
kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

