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1. INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding 
In het convenant Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland is afgesproken dat de drie colleges de beide gemeenteraden van 
Urk en Noordoostpolder en Provinciale Staten twee maal per jaar informeren over de voortgang van het 
Investeringsprogramma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland. Voor u ligt de halfjaarrapportage 2014. 
Deze jaarrapportage geeft inzicht in de voortgang en de activiteiten van het ZZL-programma tot en met juni 2014 op 
projectniveau. De laatste keer dat de beide Gemeenteraden en Provinciale Staten (PS) zijn geïnformeerd over de voortgang 
van het programma is op 20 mei 2014 geweest (provincie: mededeling documentnummer 1608135) met de jaarrapportage 
2013. In het voorjaar van 2015 zal de jaarrapportage 2014 worden opgesteld en aan u worden voorgelegd.  
 
1.2 Doel 
Met deze rapportage informeren de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Noordoostpolder en Urk 
en Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland de Gemeenteraden en Provinciale Staten over de voortgang van het 
ZZL-programma.  
 
1.3 Samenvatting 
Per 1 juli 2014 is circa € 5,7 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten uit het ZZL-programma, wat neerkomt op ca. 26,5% 
van de € 21,5 miljoen dat tot en met 2020 voor ZZL is geprogrammeerd. Voor het ZZL-programma resteert dus nog € 15,8 
miljoen aan middelen.  
 
In de eerste helft van 2014 is 1 subsidieaanvraag gehonoreerd, te weten e-Optima. Het totaal van ZZL-projecten komt 
daarmee op 4: 

• Vollenhoverbrug 
• CompoWorld 
• De Parel van Flevoland 
• e-Optima 

 
Daarnaast zijn nog 2 subsidieaanvragen in behandeling: 

• Masterplan Duurzame Visserij 
• Masterplan Agrofoodcluster 

 
In hoofdstuk 2 treft u, zoals in iedere (half)jaarrapportage, achtergrondinformatie over het ZZL-programma aan.  Hoofdstuk 
3 beschrijft de voortgang op projectniveau en hoofdstuk 4 beschrijft de voortgang van projecten annex aan het ZZL-
programma. Het betreft hier verbreding van de N50 (Ramspol-Ens en Ens-Emmeloord) en de Buitendijkse Maritieme 
Servicehaven bij Urk.  
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2. HET ZZL-PROGRAMMA  
 
De teksten van de paragrafen 2.1 en 2.2 treft u aan in iedere (half)jaarrapportage en dient als achtergrondinformatie. De 
tekst is ongewijzigd t.o.v. de ZZL-jaarrapportage 2013. 
 
2.1  Programmamiddelen 
Op 23 juni 2008 is tussen het Rijk en de Provincies Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe een convenant gesloten, 
waarin afspraken zijn gemaakt over de afwikkeling van het Zuiderzeelijndossier, waarbij het Rijk € 50 miljoen voor 
Flevoland beschikbaar stelt ter compensatie van het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Afgesproken is dat van die € 50 
miljoen € 26 miljoen wordt ingezet ter verbetering van de N50 (traject Ramspol-Ens). 
 
Naast het Rijk leveren ook de Provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder en Urk een financiële bijdrage. Zij 
leveren respectievelijk € 8, € 4 en € 2 miljoen aan cofinanciering. Van de particuliere sector wordt bovendien nog een 
bijdrage van € 9 miljoen verwacht als cofinanciering. 
Deze afspraken zijn op 16 april 2012 vastgelegd in een convenant tussen de provincie en de beide gemeenten 
(documentnummer 1193619), waarna het ZZL-programma van start kon gaan. 
 
Een deel van de middelen is bestemd voor verbetering van de N50 (Ramspol-Ens en Ens-Emmeloord). De voortgang van deze 
projecten wordt beschreven in de paragrafen 4.2 en 4.3. 
Het resterend deel wordt ingezet voor economische structuurversterking van Noordelijk Flevoland (arcering in tabel 1). 
In totaal is voor het ZZL-programma aan publieke middelen € 21,5 miljoen beschikbaar. 
Samen met de € 9 miljoen particuliere cofinanciering, telt dit op tot een totale besteding in de structuurversterking van 
Noordelijk Flevoland van € 30,5 miljoen. De voortgang van projecten die passen binnen de “economische 
structuurversterking van Urk en Noordoostpolder” wordt beschreven in hoofdstuk 3 van deze rapportage.  
Het ZZL-programma loopt van 2011 tot en met 2020. 
 
Tabel 1 geeft een totaaloverzicht van de middelen.  
 

 
 

Rijk Prov. Urk NOP Privaat Totaal 

Totaal Regio Specifiek Pakket (RSP) 50 8 2 4 9 73 

       

waarvan voor Regionale Bereikbaarheid:       

N50 Ramspol-Ens 26 - - - - 26 

       

waarvan voor Ruimtelijk Economisch Programma:       

N50 Ens–Emmeloord 10 4 0,5 2 - 16,5 

Economische structuurversterking Urk 4,7 1,3 1,5 - 3 10,5 

Economische structuurversterking Noordoostpolder 9,3 2,7 - 2 6 20 

Tabel 1:  Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland: Het Regio Specifiek Pakket in miljoenen euro 
 
2.2 Maatregelen 
Voor het ZZL-NF-programma zijn drie maatregelen vastgesteld: 

1. Versterken van innovatief potentieel en ondernemerschap; 
2. Verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en het vestigingsklimaat; 
3. Versterken en uitbreiden van het toeristisch potentieel. 

  
Het programmamanagement en de uitvoering van het ZZL-NF-programma is belegd bij de provincie. Een overzicht van het 
subsidieverleningsproces treft u aan in Bijlage A.  
 
2.3 Besteding budget 
Per 1 juli 2014 is circa € 5,7 miljoen beschikbaar gesteld uit het ZZL-programma voor projecten, wat neerkomt op ca. 26,5% 
van de € 21,5 miljoen dat voor ZZL is geprogrammeerd. Effectief loopt het programma sinds april 2012. Daarmee loopt het 
programma wat betreft de vastlegging van middelen voor op schema.  
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Voor het ZZL-programma resteert nog € 15,8 miljoen aan middelen. Aan private cofinanciering wordt op een bedrag van 
€ 9 miljoen gerekend. 
 
Project Beschikt Betaald Verplicht Verschil 

     Vollenhoverbrug 550.000 550.000 0 0 
CompoWorld 2.256.000 0 0 2.256.000 
CompoWorld jaartranche 2012 

 
82.638 0 -82.638 

CompoWorld jaartranche 2013 
 

382.781 0 -382.781 
CompoWorld jaartranche 2014-2015 

 
329.800 1.319.200 -1.649.000 

CompoWorld werkkapitaal  196.200 -54.619* -141.581 
De Parel van Flevoland 2.500.000 0 2.500.000 0 
e-Optima 433.750 43.375 390.375 0 

 
5.739.750 1.584.794 4.154.956 0 

 
 
*) Dit bedrag dient te worden verrekend bij de eindafrekening.  
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3. VOORTGANG PROJECTEN EN PROJECTIDEEËN  
 
3.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over de voortgang van de projecten en projectideeën.  
Per 01 juli 2014 is aan vier projecten een ZZL bijdrage beschikbaar gesteld, te weten Vollenhoverbrug, Masterplan 
CompoWorld, De Parel van Flevoland en e-Optima. Deze projecten worden beschreven in de paragrafen 3.2 t/m 3.5. 
Twee subsidieaanvragen (Masterplan Duurzame Visserij en Masterplan Agrofoodcluster) waren medio 2014 in behandeling bij 
de provincie. Ten tijde van het opstellen van deze halfjaarrapportage heeft inmiddels voor beide subsidieaanvragen 
besluitvorming over toekenning van een ZZL-bijdrage plaatsgevonden. Zie hiervoor de paragrafen 3.6 en 3.7. 
Verder zijn er verschillende projectideeën en projectinitiatieven in voorbereiding (zie paragraaf 3.8). 
 
Project Programmalijn 
Vollenhoverbrug Arbeidspotentieel, diversiteit MKB en vestigingsklimaat 
CompoWorld (jaartranches 2012, 2013 en 2014-2015) Innovatief potentieel en ondernemerschap 
De Parel van Flevoland Toeristisch potentieel 
e-Optima Innovatief potentieel en ondernemerschap 
Masterplan Duurzame Visserij  Innovatief potentieel en ondernemerschap 
Masterplan Agrofoodcluster Innovatief potentieel en ondernemerschap 
 
3.2 Vollenhoverbrug 
Dit project is afgerond in 2012. Zie voor de inhoudelijke beschrijving ZZL-jaarrapportage 2012 (documentnummer 1473902).  
Aan dit project is een ZZL-bijdrage uitgekeerd van € 550.000. 
 
3.3 Masterplan CompoWorld 
Inhoud 
Het project Masterplan CompoWorld (CompoWorld) heeft als doel het ontwikkelen van een composietencluster in Noordelijk 
Flevoland. De activiteiten richten zich op innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt en business development. Het Masterplan 
CompoWorld geeft invulling aan de beleidsdoelstellingen van de Economische Agenda Flevoland 2012 – 2015. Het project 
past in maatregel 1 van het ZZL-programma: “Versterken van innovatief potentieel en ondernemerschap” en sluit aan bij de 
Economische Agenda van de provincie Flevoland op het onderdeel “Versterking Kenniseconomie/Versterken 
composietenclusters”. 
Begin 2012 hebben alle betrokken partners ingestemd met het masterplan. Voor het uitvoeren van het masterplan wordt 
een ZZL-bijdrage verstrekt van € 2.256.000 bij een investeringsvolume van € 5,8 miljoen. Jaarlijks wordt door de stichting 
CompoWorld een activiteitenplan opgesteld. Aan de hand van het activiteitenplan wordt de jaarlijkse bijdrage bepaald. Het 
project is in juli 2012 van start gegaan en wordt eind 2016 afgerond.  
 
Realisatie 
De activiteitenplannen 2012 en 2013 zijn inmiddels afgerond en afgerekend. In totaal is door de stichting CompoWorld t/m 
2013 circa € 920.000 geïnvesteerd. De ZZL-bijdrage voor 2012 en 2013 is definitief vastgesteld op respectievelijk € 82.638 
en  € 382.781. 
Op 31 januari 2014 is in het bestuurlijk overleg met de stichting en de portefeuillehouders van gemeente Noordoostpolder 
en provincie Flevoland uit praktische overwegingen gekozen voor een activiteitenplan voor twee jaar, i.c. de jaren 2014 en 
2015. De stichting heeft hierdoor de mogelijkheid om een aantal activiteiten op te pakken, waarvan de uitvoering meer dan 
één jaar vergen. Bovendien wordt hierdoor de administratieve last voor zowel stichting als provincie verlicht. 
 
De totale projectkosten van het oorspronkelijke Masterplan uit 2012 over de periode 2012 tot en met 2016 zijn 
benedenwaarts bijgesteld met € 909.000. De begrote totale projectkosten bedragen nu € 4.900.000. De verlaging heeft niet 
te maken met een lager investeringsvolume, maar met een andere wijze van financiering. Een deel van de projectkosten 
zal met EFRO-middelen worden gefinancierd in plaats van met ZZL-middelen. De bijdragen via sponsorgelden en 
gebruikersvergoedingen zijn niet gewijzigd en verlopen volgens verwachting. 
 
In het kader van de uitvoering van het Activiteitenplan 2014-2015 verwacht de stichting voor een bedrag van € 3.481.000 te 
investeren. Op 25 maart 2014 heeft GS ingestemd t.b.v. de uitvoering van het Activiteitenplan 2014-2015 een ZZL-bijdrage 
beschikbaar te stellen van € 1.649.000 op basis van bovengenoemd investeringsbedrag. Op verzoek van de stichting 
CompoWorld is een werkkapitaal verstrekt, welke bij de eindafrekening zal worden verrekend. 
In de eerste 2 kwartalen van 2014 heeft de stichting investeringen gerealiseerd voor een bedrag van € 577.599 (= 16% van  
€ 3.481.000). Aan het eind van 2014 vindt een tussenevaluatie plaats en zullen ook de inhoudelijke resultaten worden 
gepresenteerd. 

6 
ZZL-Halfjaarrapportage 2014 (1634788) 



7 
ZZL-Halfjaarrapportage 2014 (1634788) 



3.4 De Parel van Flevoland 
Inhoud 
Met het project De Parel van Flevoland (De Parel) wil de gemeente Urk de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van 
het oude dorp en de haven van Urk versterken. Dit project valt onder maatregel 3: “Versterken en uitbreiden van het 
toeristisch potentieel”. De verwachte looptijd van het project bedraagt vier jaar. 
 
De afgelopen jaren is de toeristische werkgelegenheid op Urk met 10% gedaald. Met dit project wil de gemeente Urk deze 
dalende trend doorbreken en inzetten op het verlengen van de verblijfsduur en verhogen van de bestedingen van bezoekers 
en het aantrekken van nieuwe doelgroepen.  
Het project is gericht op het verbeteren van de uitstraling en beleving van de haven en het oude dorp, het vergroten van de 
havencapaciteit voor historische schepen (bruine vloot) en passanten en het realiseren van een verblijfsaccommodatie. 
De projectonderdelen zijn: 

1. Realisatie van een historische steiger (‘Het Plankier’) 
2. Realisatie Strand kiosk Staverse Kade 
3. Autoluw maken van het oude dorp 
4. Nieuwe toeristische routes oude dorp en haven incl. informatievoorziening (fysiek en digitaal)  
5. Realisatie van een “Tourist info punt” in combinatie met havenkantoor Dormakade 
6. Realisatie van horecavoorziening  en verblijfsaccommodatie op het haventerrein 

 
Realisatie 
Op 17 december 2013 heeft GS ingestemd met een ZZL-bijdrage van € 2.500.000 bij een investering van € 4.922.391. 
Het opstarten van het project was voor de gemeente Urk lastig omdat nog geen uitbater is gevonden voor de realisatie van 
de verblijfsaccommodatie op het haventerrein (projectonderdeel 6). De private cofinanciering voor dit project is nog niet 
geregeld. Het is een uitdaging om een praktische oplossing te vinden. Hierover vindt nauw overleg tussen de provincie en de 
gemeente Urk plaats. Gezien het bovenstaande kunnen in deze rapportage nog geen tussentijdse resultaten worden 
opgenomen.  
 

 
 
3.5  e-Optima 
Inhoud 
Tolsma Techniek BV heeft in oktober 2013 namens een consortium van bedrijven een ZZL-aanvraag ingediend. Het 
consortium bestaat uit bedrijven uit de Flevolandse aardappel- en uienindustrie (Tolsma Techniek Emmeloord BV, 
Machinefabriek Grisnich Emmeloord BV, Milan InnoVincY BV, Waterman Onions BV en Agrico BV). Met dit consortium van 
bedrijven, die de complete keten van veredeling, teelt, bewaring en verwerking van aardappelen en uien omvat, zal 
gewerkt worden aan nieuwe producten en diensten waarvan informatietechnologie de basis is. Door het koppelen van alle 
beschikbare informatie uit de complete keten ontstaan nieuwe inzichten en kennis. Deze zullen bijdragen aan het verder 
optimaliseren van de kwaliteit en efficiëntie van producenten en verwerkers van aardappelen en uien. De verwachting is 
dat Noordelijk Flevoland met behulp van e-Optima een leidende rol kan (blijven) vervullen in de aardappel- en uiensector 
en dat de positie van Emmeloord als 'Potato Capital of the World' verder wordt versterkt.   
e-Optima staat voor Emmeloord Onion Potato Technology Information Management. Het project richt zich op het 
ontwikkelen en bouwen van een ‘Online Informatie Platform', een database waarin informatie over teelt, opslag en 
verwerking van aardappelen en uien wordt vastgelegd. Deze informatie kan vervolgens op  eenvoudige en efficiënte wijze 
worden uitgewisseld tussen alle partijen in de keten van de aardappel- en uiensector. Het delen van informatie binnen de 
keten draagt bij aan een verbeterde controle op de kwaliteit van aardappelen en uien en resulteert bovendien in een 
betere afstemming tussen vraag en aanbod. Gebruikers gaan voor de informatie betalen. 
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Het project draagt bij aan clustervorming in de Agro&Foodsector in Flevoland en maakt samenwerking mogelijk tussen 
marktpartijen en kennisinstellingen. Het initiatief draagt op deze manier bij aan de doelstellingen van de Economische 
Agenda Flevoland 2012-2015. Het project past ook binnen de Economische nota van de gemeente Noordoostpolder. De 
gemeente wil de economie graag stimuleren en richt zich daarbij vooral, naast de logistieke sector en het 
composietencluster, op de agrarische sector. 
 
Realisatie 
Op 11 maart 2014 heeft GS besloten t.b.v. de uitvoering van het project een ZZL-bijdrage van € 433.750 beschikbaar te 
stellen bij een investeringsvolume van € 867.500. Het project is gestart en loopt tot en met 31 maart 2015.  
 
3.6 Masterplan Duurzame Visserij, fase 3 
Inhoud 
Urk drijft economisch gezien voor een groot deel op visserij, visverwerking en –handel. Om toekomstbestendig te zijn is een 
transitie in de visserijsector pure noodzaak. Stichting Masterplan Duurzame Visserij (MDV) beoogt deze transitie aan te 
zwengelen. Na een draagvlak (fase 1) - en haalbaarheidsonderzoek (fase 2) wil MDV een nieuw innovatief schip ontwikkelen 
(fase 3). De ZZL-aanvraag heeft betrekking op deze derde fase. Het onderzoek met het schip van MDV is gericht op het 
testen van een nieuw verdienmodel en het testen van de nieuwste technieken van duurzame visserij. Dat wil zeggen dat de 
praktijk realistisch dient te worden nagebootst in het onderzoek. Alleen op deze manier kan bewezen worden dat de 
nieuwe technieken en methodes werken en er een ander en beter verdienmodel in de visserij mogelijk is. De innovaties 
betreffen nieuwe en nog niet eerder in de visserij toegepaste concepten en processen zoals nieuwe vistuigen, nieuwe 
energiezuinige voortstuwingstechnieken en nieuwe ver- en bewerkingsmethoden. 
 
Stand van zaken 
De stichting heeft op 19 mei 2014 de ZZL-aanvraag ingediend. De besluitvorming van dit project valt buiten de 
rapportageperiode van dit halfjaarverslag.  
De totale projectkosten over de totale projectperiode 2014 t/m 2018 zijn begroot op € 1.520.051, de totale gevraagde ZZL-
bijdrage bedraagt € 760.000. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk heeft reeds  ingestemd 
met het beschikbaar stellen van cofinanciering ten behoeve van het project voor een bedrag van € 152.000. 
 
 

 
 
 
3.7 Masterplan Agrofoodcluster 
Inhoud 
Een aantal bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft het initiatief genomen voor het Agrofoodcluster 
Noordoostpolder (AFC). Het AFC is een samenwerkingsverband in de Agrofood met als doelstellingen:  
a)  verbeteren aansluiting onderwijs en bedrijfsleven & verbeteren beroepsonderwijs; 
b)  internationale profilering van het AFC; 
c)  stimuleren van werkgelegenheid in het Agrocluster. 
Het AFC bestaat uit de volgende partners: Agrico, NAK, Countus, Rabobank, Waterman Onions, Tolsma/Grinich, LTO Noord 
en Aeres.  
 
Het AFC heeft 3 speerpunten: 
1)         Business development (positionering, marketing, communicatie van het AFC en acquisitie); 
2)         Innovatie (innovatieagenda, aanjagen/ontwikkelen innovatieprojecten, innovatiesubsidies). 
3)         Kennis en Onderwijs (kennisagenda; World Potato Academy; afstudeerplekken, kennisvouchers ). 
Per speerpunt zijn activiteiten en prestatiedoelstellingen uitgewerkt.  
De gemeente Noordoostpolder heeft als inzet “Emmeloord als World Potato City”. Het Agrofoodcluster wil hier verder 
invulling aan geven en zal zich in eerste instantie focussen op ontwikkelingen op het gebied van pootgoed en uien.  
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Het Agrofoodcluster zal marktgericht werken vanuit de vraag van het bedrijfsleven en kennis/onderwijsinstellingen.  
 
Stand van zaken 
Op 23 mei 2014 heeft Stichting Agrofoodcluster de ZZL-aanvraag ingediend. De besluitvorming hierover valt buiten de 
rapportageperiode van dit halfjaarverslag.  
De totale projectkosten over de totale projectperiode 2014 t/m 2018 zijn begroot op € 1.265.000, de totale gevraagde ZZL-
bijdrage bedraagt € 627.000. In overleg met de gemeente Noordoostpolder zal worden gekozen voor financiering op basis 
van een tweejaarlijks activiteitenplan (conform de methodiek zoals die ook voor het project Masterplan CompoWorld wordt 
gehanteerd). In het kader van de uitvoering van het Activiteitenplan 2014-2015 wordt een bijdrage gevraagd van € 442.000 
bij een investeringsbegroting van € 735.000. Het Activiteitenplan 2014-2015 is opgesteld inclusief begroting en dekkend 
financieringsplan.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 Projectideeën en projectinitiatieven 
In de eerste helft van 2014 is het projectidee Masterplan Agrofoodcluster positief beoordeeld door de stuurgroep ZZL. Het 
projectidee is vervolgens uitgewerkt tot een subsidieaanvraag en beschikt door GS. De inhoud van dit project is beschreven 
in de vorige paragraaf. 
 
3.8.1 Smart Farming 
Inhoud 
Smart Farming richt zich op de verbetering van rendement en kwaliteit in de pootaardappelsector. Door gebruik te maken 
van sensortechnologie, luchtfotografie en satellietbeelden kan precisielandbouw worden toegepast. Naar verwachting kan 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen hierdoor worden verminderd en de opbrengsten in de aardappelsector 
stijgen.  
In dit initiatief werken meerdere disciplines, te weten landbouw, aerospace en ICT, samen. Als het lukt om deze techniek 
verder te ontwikkelen en uiteindelijk op de markt te brengen, dan profiteert de hele sector hiervan. 
In de vorige rapportage bent u geïnformeerd dat de Stuurgroep ZZL in beginsel groen licht had gegeven om een ZZL-
subsidieaanvraag voor te bereiden, toen nog onder de naam Sensorbased Agribusiness.  
 
Stand van zaken 
In 2013 is de stuurgroep ZZL geïnformeerd over dit projectidee en de stuurgroep ZZL stond positief tegenover het 
projectidee. Omdat er vraagtekens waren bij de haalbaarheid van het project is besloten om eerst een pilot uit te voeren. 
Het project heeft daarvoor een bijdrage ontvangen vanuit de Economische Agenda (provincie). In het najaar van 2014 zal de 
haalbaarheidsstudie worden afgerond. Op basis daarvan zal worden bezien of er voldoende basis is om het project te 
vervolgen en of inzet van ZZL middelen gerechtvaardigd is. 
 
3.8.2 Diverse projectinitiatieven 
In de eerste helft van 2014 is ambtelijk gewerkt aan diverse projectinitiatieven. Het is de bedoeling om in de tweede helft 
van 2014 meerdere projectinitiatieven aan de stuurgroep ZZL voor te leggen. Het betreffen projectinitiatieven uit diverse 
sectoren in zowel de gemeente Noordoostpolder als de gemeente Urk. 
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4. OVERIGE PROJECTEN 
 
4.1 Inleiding 
In het Regio Specifiek Pakket voor Noordelijk Flevoland is € 26 miljoen aan Rijksmiddelen gereserveerd voor verbeteringen 
aan de N50 voor het traject Ramspol-Ens en € 16,5 miljoen voor het traject Ens-Emmeloord. Deze projecten vallen buiten 
het ZZL-programma, dat betrekking heeft op “economische structuurversterking van Urk en Noordoostpolder”, maar hangen 
wel nauw samen met het ZZL-programma. Daarom worden deze beide projecten volledigheidshalve toegelicht in deze ZZL-
rapportage.  
 
In de context van deze rapportage wordt in dit hoofdstuk ook de voortgang geschetst van de uitvoering van de motie 
“Buitendijkse Haven Urk” van 30 mei 2012. In deze motie dragen Provinciale Staten het College van Gedeputeerde Staten 
op ‘stappen te ondernemen die er toe leiden dat de verwezenlijking van een buitendijkse haven bij de gemeente Urk in een 
stroomversnelling kan komen, door maximale medewerking te verlenen bij de ruimtelijke inpassing en zo mogelijk een 
bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een sluitende business case via de zogenaamde Zuiderzeegelden’. 
 
4.2 N50 Ramspol – Ens 
De Nieuwe Ramspolbrug en de verbreding van het weggedeelte tussen Ens en Ramspol zijn reeds in 2012 volledig afgerond. 
Zie voor de inhoudelijke beschrijving de ZZL-jaarrapportage 2012 (documentnummer 1473902). 
 
4.3 N50 Ens - Emmeloord        
Inhoud 
De regio (provincie en gemeente Noordoostpolder) heeft op 19 januari 2012 een convenant getekend met minister Schultz 
van Haegen over de voorkeursoplossing voor dit gedeelte van de N50. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over de 
vervolgprocedure en over de uitvoering. De voorkeursoplossing bestaat uit een ombouw van de weg naar een 2x2-autoweg 
en de realisering van een ongelijkvloerse aansluiting bij de Bomenweg.  
 
Stand van zaken 
De minister heeft op 23 juni 2014 het Tracébesluit getekend en het ligt deze zomer ter visie. Indien er geen beroep wordt 
aangetekend bij de Raad van State is de planologische procedure afgerond. Voorafgaand aan de ondertekening van het 
Tracébesluit is er eind mei 2014 een realisatieovereenkomst gesloten tussen het Rijk en de regio. Hierin zijn onder andere 
afspraken gemaakt over de verdere samenwerking, het meenemen van groot onderhoud aan de bestaande rijbanen van de 
N50 voor rekening van het Rijk en de wijze van betaling vanuit het RSP. In augustus 2014 is de contractvorming voor de 
realisatie gestart. Eind 2014 kan dan door Rijkswaterstaat een opdracht voor realisatie worden gegeven en kan de 
uitvoering van het project eind 2015 gereed zijn. Na de opdrachtverlening is er meer duidelijkheid over de verwachte 
totale kosten van het project.  
Voor dit project is vanuit het RSP-pakket Ruimtelijk Economische Programma een bedrag beschikbaar van circa € 10 miljoen 
en een regionale bijdrage van de provincie (€ 4 miljoen) en van de gemeente Noordoostpolder (€ 2 miljoen) en de 
gemeente  Urk (€ 0,5 miljoen), in totaal dus € 16,5 miljoen.  
 
4.4 Buitendijkse Maritieme Servicehaven bij Urk 
Inhoud 
Gedeputeerde Staten hebben op 25-6-2013 (documentnummer1502339) de bestuursopdracht “Verkenning buitendijkse 
haven Urk” vastgesteld. Provinciale Staten is hiervan op de hoogte gesteld met de mededeling op 3 juli 2013 
(documentnummer 1505347). Doelstelling van de bestuursopdracht is inzicht te krijgen in de “kansrijkheid” van het project 
(zijn de plannen van Flevo Port voor een buitendijkse haven bij Urk haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar), in bestuurlijke 
afstemming met samenwerking tussen de relevante overheidspartijen.  
 
Stand van zaken 
In mei 2014 is de verkenning afgerond. Op basis van de verkenning heeft de Task Force Maritieme Servicehaven Urk 
vastgesteld dat het project in principe realiseerbaar is mits geoptimaliseerd en met een substantiële bijdrage uit de ZZL-
middelen. De eerst volgende stap is het voorleggen van een projectidee aan de stuurgroep ZZL. 
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