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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



Inhoud presentatie

3.Korte terugblik proces

5.Werkgelegenheidseffecten

7.Conclusies en vervolgacties werkgroepen:
- BARRO
- publieke business case
- planvorming en procedures

4. Vervolg



Inschatting werkgelegenheidseffecten 
buitendijkse haven:

•Aantal banen bedrijven Flevo Port 
verdubbeld
•Banen overige maritieme bedrijven op Urk  
x 1/4
•Totaal circa 373 nieuwe banen
•Categorie C nog verkennen (o.a. VCU, 
Fitters)



- Terugblik proces (werkgroepen)







I s een 
ontheffing 

van de bar ro 
uitvoerbaar

?

Scenar io 1
Ja, max. 10 ha
“recht op 2x5”

Scenar io 2
Ja, max. 15 ha

“ontheffing 
5ha extra”

Scenar io 3
Nee, want…

Conclusies Werkgroep BARRO

• Urk en Noordoostpolder beiden 5ha
• Rol Dronten wordt nog onderzocht
• GEEN (!) ontheffing nodig bij max. 

10ha, wel grenscorrectie
• Bereidheid Flevo Port variant 10ha

• Argumenten ontheffingsaanvraag
• Aanvullen inpasbaarheid en 

natuurwaarden
• Ondersteuning provincie voorwaarde
• Beeldvorming en precedentwerking

• Verplaatsen maritieme bedrijvigheid
• Beperkte aansluiting cluster Urk
• Verleggen van de dijk



Consequenties BARRO voor 
Noordoostpolder

- Afzien van 5 hectare toekomstige 
buitendijkse ontwikkelingen;

- Bij variant “oranje” mogelijk 5 
hectare Buitendijkse Haven op 
grondgebied Noordoostpolder;

- Komende periode risico’s hiervan in 
kaart brengen;

- “waterruil” / grenscorrectie nodig 
tussen de gemeenten Urk, 
Noordoostpolder en Dronten.



Vervolgacties

• Grenscorrectie Urk – NOP: scenario’s, 
procedures en randvoorwaarden;

• Grenscorrectie Urk – Dronten: gesprek 
over randvoorwaarden;

• Ontwerpatelier 10ha variant samen met 
Flevo Port;

• Werksessie ruimtelijke inpasbaarheid 
en natuurdoelen.



• Eerste overzicht plandocumenten, vergunningen en procedures

• Basisprocessen zijn:
- barro-ontheffingsverzoek (indien noodzakelijk)
- grenscorrecties
- intergemeentelijke structuurvisie
- plan MER (locatiekeus!)
- project MER
- intergemeentelijk bestemmingsplan

• Bij planuitwerking FP goede afstemming waterkering / ZZL

• Proceduretijd vanaf mei 2014 circa 3 jaar

Planvorming en procedures



Optimaliseren schema n.a.v.
• - mogelijkheden Crisis en Herstelwet
• - mogelijkheden gecoördineerde vergunningverlening

• - te houden risico-sessie met de betrokken ambtenaren

•Bepalen gewenste taakverdeling en samenwerking overheden, met name ten 
aanzien van Plan MER en intergemeentelijke SV

•Werksessie ruimtelijke inpassing en natuurwaarden

Vervolgacties



• Doorsnijdingen van uitgangspunten Flevo Port en de overheden
• Omvangrijke investeringen (golfbreker, kade, ontsluitingsroute)
• Beide doorsnijdingen vragen om een aanzienlijke bijdrage voor een sluitende 

business case. 

• Wens van Urk voor publieke werkkade

Publieke business case



Knoppen verkennen die kunnen bijdragen aan een sluitende business case
• Planoptimalisatie 10ha variant
• Subsidiescan door gemeente Urk

• Kostenoptimalisatie met Flevo Port 

• Optimalisatie ontsluitingsroute 
• Mogelijke bijdrage ontsluiting vanuit fase 2: 

- marktbehoefte en planologie verkennen

- ZZL-bijdrage 2 x 2,5 mio Urk en NOP ambtelijk bespreekbaar bij sluitende   
   business case

•Zoeken naar samenwerkingsvorm Urk, Noordoostpolder en Flevoport.

Vervolgacties



• Is er een sluitende business case?

• Is de gemeente Noordoostpolder bereid om de 5 hectare buitendijkse 
ontwikkelingen te besteden aan de Buitendijkse Haven?

• Is de gemeente Noordoostpolder bereid om 5 hectare Buitendijkse Haven op 
eigen grondgebied te faciliteren?

• Is de gemeente Noordoostpolder bereid om 2,5 miljoen euro (ZZL) bij te 
dragen? (uiteraard afhankelijk van een goede business case);

• Liggen er kansen voor een op- en overslaghaven en veranderd dit ons 
standpunt?

Buitendijkse Haven

Punten besluitvorming mei 2014:



Proces tot mei 2014:
-Voortgangsrapportage ter info naar college;
-In februari commissie BFE / Raad informeren;

-Besluitvorming in juni.

Uitgangspunten proces:
-Financieel gat in business case momenteel belangrijkste aandachtspunt;
-Risico’s bij initiatiefnemers, gemeente faciliteert;

-Positieve houding voorde 5 hectare buitendijkse ontwikkeling;

-Positieve houding voor de bijdrage gemeente Noordoostpolder €2.5 miljoen;
-In principe geen participatie in exploitatie publieke werkkade;
-Zoeken naar samenwerkingsvorm Urk – Noordoostpolder – Flevoport;

Proces Noordoostpolder



Einde

VRAGEN?
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