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Inhoud presentatie

1.Wat hebben we gedaan?

2.Wat zijn de uitkomsten?

3.Hoe gaan we nu verder?

4. Wat is de rol van de gemeenteraad?



Titel van dit blad 
(een lange titel over twee regels) 

Gewoon een stukje tekst. Een alinea ziet er dan bijvoorbeeld zo uit. 
Maar een Powerpoint bestaat vooral uit bulletpoints! 
De slides dienen ter ondersteuning van een verhaal

 Opsomming nummer 1
 Opsomming nummer 2

• Opsomming nummer 2.2
• Opsomming nummer 2.3
• Opsomming nummer 2.4 

 Opsomming nummer 3
• Opsomming nummer 3.1

• Opsomming nummer 3.3.1

Onderwerp                        datum

Buitendijkse Servicehaven



Inschatting 
werkgelegenheidseffecten 
buitendijkse haven:
•Aantal banen bedrijven Flevo 
Port verdubbeld
•Banen overige maritieme 
bedrijven op Urk  x 1/4
•Totaal circa 373 nieuwe banen



- Terugblik proces (werkgroepen)







Keuze door ondernemers voor L-variant
Ruimtelijke consequenties:

-Betere positionering voor bedrijven;

-5 hectare ontwikkeling op buitendijks 
grondgebied Noordoostpolder;

-Procedures grootste hobbel;

-Dronten nodig voor golfbreker/strekdam;



• Overzicht plandocumenten, vergunningen en procedures

• Basisprocessen zijn:
- grenscorrecties
- intergemeentelijke structuurvisie
- plan MER (locatiekeuze)
- project MER
- intergemeentelijk bestemmingsplan

Planvorming en procedures



  Keuze ondernemers voor L-variant   
 Financiële consequenties

-Gerekend vanuit een gemeentelijke 
grondexploitaties;

-Ondernemers zien kansen voor optimalisatie 
business case (o.a. strekdam en zand);

-Begrip voor financiële onderbouwing 
overheden.



Conclusies

-Een maritieme servicehaven is van regionale betekenis 
voor de economie van de gemeente Noordoostpolder;

-Eindrapportage is een waardevolle bouwsteen in proces 
naar realisatie maritieme servicehaven;

-Eindrapportage heeft wederzijds begrip opgeleverd;

-Het is initiatief is (onder een aantal voorwaarden) 
haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar;

-Geen ontheffing BARRO nodig, wel een grenscorrectie.



• De provincie Flevoland neemt de trekkersrol over van Urk;

• Intentieovereenkomst afsluiten tussen overheden en FlevoPort;

• De overheden starten op korte termijn met het proces voor planologisch 
juridisch kader in de vorm van een intergemeentelijk bestemmingsplan en 
onderliggende MER (rolbepaling gemeente Noordoostpolder!);

• Overheden bundelen krachten in projectorganisatie;

• Onderzoek naar gelieerde functies c.q. activiteiten die een meerwaarde 
hebben voor het bedrijfsleven in Noordoostpolder.

Vervolgproces



Rol gemeenteraad

- Kaderstellende rol intentieovereenkomst 
(besluitvorming);

- Besluitvorming over beschikbaar stellen 
buitendijkse hectares;

- Besluitvorming ZZL-gelden (wensen en 
bedenkingen).



Einde

Vragen
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