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Subsidieaanvraagformulier ZuiderZeeLijngelden 
voor projecten in het kader van het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland 

 

1. Algemene gegevens 
 

1.1 Projectnaam : Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 

 

1.2 Subsidieaanvrager/begunstigde 
Naam : Provincie Flevoland 

Rechtsvorm : Overheid 

Bevoegd vertegenwoordiger(s)1 : J.N.J. Appelman 

Postadres : Postbus 55 

Postcode en Plaats : 8200 AB Lelystad 

Bezoekadres : Visarenddreef 1 Lelystad  

Postcode en Plaats : 8232 JN Lelystad 

Website : Flevoland.nl 

Bankrekeningnummer :  

Ten name van :  

 

1.3 Samenwerkingsverband 
Is er sprake van een samenwerkingsverband (maximaal 5), dat wil zeggen is de gevraagde subsidie 

bestemd voor meerdere partijen (medebegunstigden)? 

 Nee 

 

Zend, indien deze vraag met “Ja” beantwoord is, de gegevens van deze partijen volgens 

bovenstaand stramien (exclusief bankgegevens) als bijlage2 mee. Zend tevens een kopie van 

een/de samenwerkingsovereenkomst(en) of document(en) van gelijke strekking mee. 

 

1.4 Contactpersoon 
 

Intermediaire organisatie3 : N.v.t. 

Contactpersoon :  

Functie :  

Telefoonnummer (vast) :  

Telefoonnummer (mobiel) :  

E-mailadres :  

Postadres :  

Postcode en Plaats :  

 

Zend, indien een intermediaire organisatie namens de subsidieaanvrager optreedt als 

contactpersoon, als bijlage een machtiging van de subsidieaanvrager mee.  

 

 
 

 

 

 

 

                                                      
Bij de subsidieaanvraag in te dienen bescheiden: 
Nr. Bijlage 
1 Documenten, zoals statuten en uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de 

vertegenwoordiger de bevoegdheid heeft een overeenkomst aan te gaan ter omvang van de gevraagde subsidie. 
2  Gegevens van medebegunstigde(n) en kopie van samenwerkingsovereenkomst (indien van toepassing). 
3  Machtiging van subsidieaanvrager (indien van toepassing) 
4 Zend als bijlage een intentieverklaring van de betreffende gemeente waaruit blijkt dat er draagvlak is om het voorgenomen 

project te cofinancieren. 
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2.  Projectgegevens 
 
2.1 Projectomschrijving 

Geef hieronder een korte beschrijving van het voorgenomen project. De omschrijving moet 

tenminste de volgende elementen bevatten: de doelstelling, de activiteiten en het beoogde 

resultaat. 

 

Doelstelling 
 
In het Omgevingsplan 2006 is Noordelijk Flevoland als speerpunt aangewezen. In de 
uitwerking van het speerpunt wordt met name ingezet op het versterken van het innovatief 
potentieel en ondernemerschap en verbetering van het vestigingsklimaat voor het MKB. Een 
nieuwe economische impuls is nodig, niet in de laatste plaats voor het behoud van draagvlak 
voor voorzieningen en als tegenwicht voor de afnemende draagkracht van landbouw en 
visserij. Door de eigen kracht van het gebied te gebruiken, ontstaat een nieuw perspectief 
voor de regionale economie. De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland past hierbij 
doordat het, door het initiatief vanuit het gebied, groei van de werkgelegenheid en 
economische structuurversterking aanjaagt.     

Activiteiten 

Het project omvat de aanleg van een buitendijkse maritieme servicehaven inclusief de 
golfbreker, landzijdige en waterzijdige ontsluiting, maar exclusief een binnendijks gelegen 
bedrijventerrein. Voor de bouw en exploitatie van een maritieme servicehaven zijn tevens 
zaken gewenst of noodzakelijk die NIET tot de scope van dit programma behoren: 

− de bouw van opstallen en superstructuur (bijv. kranen op de kademuur) benodigd voor de 
realisatie en exploitatie van de MSNF; 

− het onder resultaatsverplichting aanvragen en leveren van vergunningen benodigd voor de 
bouw en exploitatie van opstallen en superstructuur van de MSNF; 

− de planvorming en aanleg van een binnendijks bedrijventerrein. 
 
De MSNF heeft geen logistieke functie maar richt zich volledig op (internationale) maritieme 
dienstverlening.  
 
De ZZL-subsidie wordt aangevraagd voor het afdekken van de onrendabele top van 
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. 

Beoogd resultaat 

Het tegen marktconforme voorwaarden accommoderen van een groep van ondernemers, thans 
deels gevestigd aan het waterfront op Urk, 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. 
Randvoorwaarden voor het resultaat zijn: 

− een vergunbaar, realiseerbaar en exploiteerbaar ontwerp van de maritieme 
servicehaven en bijbehorende infrastructuur; 

− een sluitende business case met financieringsarrangement en overeenkomsten, en 

− een door provinciale staten goedgekeurd investeringsvoorstel. 

 

Zend als bijlage een gedetailleerd projectplan5 conform voorgeschreven model mee. Zie de 

toevoeging aan dit formulier voor wat betreft de minimaal verplichte inhoud van het projectplan. 
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2.2 Looptijd 
Startdatum (tussen 1-6-2011 en 31-12-2020) : 1-10-2017 

Einddatum  (voor 31-12-2021)                  : 30-12-2021 

 

2.3 Locatie 
Waar wordt het voorgenomen project uitgevoerd? 

 Gemeenten Urk, NOP en Dronten. Zie voor de exacte locatie het projectplan 

 

 

2.4 Kwalitatieve inhoudelijk indicatoren 
Geef aan welke output-indicatoren aan het project zijn gerelateerd en wat de verwachte bijdrage 

van het project aan deze indicatoren is. 

 

Maatregel 1 Versterken van innovatief potentieel en ondernemerschap 

Outputindicator Bijdrage van het project 

Aantal innovatieve acties Aantal: 

Aantal directe arbeidsplaatsen (binnen uw onderneming) Aantal: 

Aantal indirecte arbeidsplaatsen (buiten uw onderneming) Aantal: 

Aantal hoger opgeleiden (HBO/WO) Aantal:  

 

Maatregel 2 Verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en het 

vestigingsklimaat 

Outputindicator Bijdrage van het project 

Aantal directe arbeidsplaatsen  Aantal: ca 2404 

Aantal indirecte arbeidsplaatsen  Aantal: ca 1954 

Aantal hoger opgeleiden (HBO/WO) Aantal: zie 6.3 van 

projectplan 

 

Maatregel 3 Versterken en uitbreiden van het toeristisch potentieel 

Outputindicator Bijdrage van het project 

Aantal dagbezoekers Aantal: 

Aantal overnachtingen Aantal: 

Bedrag bruto bestedingen bezoekers Bedrag: € 

Aantal directe arbeidsplaatsen (binnen uw onderneming) Aantal: 

Aantal indirecte arbeidsplaatsen (buiten uw onderneming) Aantal: 

Aantal hoger opgeleiden (HBO/WO) Aantal:  

 

 

Op welke wijze draagt het project bij aan het vestigingsklimaat van Noordelijk Flevoland: 

• Met de MSNF wordt een nieuw en voor het IJsselmeergebied uniek vestigingsklimaat gecreëerd. Er 
is marktvraag naar de ontwikkeling van de MSNF

5
 en er ontstaat met deze ontwikkeling geen 

concurrentie met bestaande bedrijventerreinen, omdat het een ander aanbod is, dan wat 
beschikbaar is. 

• Het Nederlandse maritieme cluster is crisisbestendig gebleken en functioneert de afgelopen jaren 
beter dan de Nederlandse economie als geheel. 

• Schaalvergroting in de grote jachtenbouw. 
• De scheepsbouwsector kent een hoge werkgelegenheidsmultiplier. 
• Het ‘gat’ in de werkgelegenheid dat de afgelopen jaren is ontstaan door afnemende 

werkgelegenheid in de visserij kan worden opgevuld bij de aanleg van de nieuwe servicehaven. 
• Er zijn mogelijkheden in de offshore- sector door de aanleg van windmolens op en aan het 

IJsselmeer. 
In het projectplan en de daarbij gevoegde bijlagen is een nadere toelichting opgenomen van de 

hierboven aangegeven bijdragen.  

                                                      
4
 Arbeidsmarkteffecten Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, Ecorys december 2016 

5 Quick scan marktmogelijkheden, Ecorys januari 2016 
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3.  Regelgeving 
 
3.1 Ruimtelijke ordening 

Past het voorgenomen project binnen het vigerend bestemmingsplan? 

   Nee   

 

Neem, indien bovenstaande vraag met “Nee” beantwoord is, in het projectplan een nadere 

toelichting op waarin tenminste is aangegeven wanneer de benodigde goedkeuring wordt verwacht. 

 

3.2 Vergunningen en ontheffingen 
Zijn er in het kader van het voorgenomen project vergunningen, ontheffingen en/of andere 

goedkeuringen van overheidswege vereist? 

Ja    

 

Geef, indien bovenstaande vraag met “Ja” beantwoord is, in onderstaande tabel aan welke 

vergunningen en/of ontheffingen nodig zijn in relatie tot het voorgenomen project. Denk hierbij 

aan bouwvergunningen, milieueffectrapportages, etc. 

 

Vergunning/ontheffing Aangevraagd Verleend Datum afgifte 

MER bij inpassingsplan X  Juli 2017      

Omgevingsvergunning *        

NB-vergunning *        

Ontheffing FFwet *        

Waterwetvergunning *        

 

*In het projectplan is een nadere toelichting gegeven wanneer de benodigde goedkeuringen worden 

verwacht. 

 

 

3.3 Aanbesteden 
Is de subsidieaanvrager/begunstigde of eventuele medebegunstigde(n) van het voorgenomen 

project aan te merken als aanbestedende dienst? 

Ja    

 

Geef, indien bovenstaande vraag met “Ja” beantwoord is, in het projectplan aan op welke wijze 

de naleving van de regels voor wat betreft het verstrekken van opdrachten geborgd is. In het geval 

van een samenwerkingsverband dient duidelijk aangeven te worden welke medebegunstigde(n) aan 

te merken zijn als aanbestedende dienst. 

 

3.4 Staatssteun 
Is er in het voorgenomen project sprake van staatssteun? 

   Nee   

 

Neem in het projectplan een staatssteunanalyse op. Motiveer hierin of er al dan niet sprake is van 

staatssteun. Geef, in het geval er sprake is van staatssteun, aan in het kader van welke vrijstelling, 

kaderrichtlijn of andere regeling de steun geoorloofd is. 

 

3.5 Overige regelgeving 
Is er in het kader van het voorgenomen project sprake van andere dan hierboven vermelde 

regelgeving die tot vertraging van het project kunnen leiden? 

   Nee 

 

Geef, indien bovenstaande vraag met “Ja” beantwoord is, in het projectplan een nadere 

toelichting hieromtrent. 
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4.    Begroting, Financiering en ZZL bijdrage 
 
4.1 BTW 

Is de aan het voorgenomen project toe te rekenen BTW verrekenbaar en/of compensabel? 

 Ja, volledig     

 

Stel, indien bovenstaande vraag met “Ja” beantwoord is, de begroting (gedeeltelijk) exclusief BTW 

op. 

 

In de bijlage is een GEHEIME gedetailleerde begroting opgenomen met daarin fasering per jaar. 

 

 

4.2 Begroting subsidiabele kosten 
 

Gedetailleerd overzicht begroting aanvraag ZZL          

             

  Loon- 
kosten 

Kosten derden Inbreng 

  Aankoop Huur Verbruikte Advies en Reis- en Overige Taxatie vaste 

Activiteit 

Grond Gebouwen Duurzame 
bedrijfs 
uitrusting 

Ruimte Middelen materialen financiele 
diensten 

verblijf- 
kosten 

kosten derden kosten activa 

             

 Realisatie  haven 0  0  0  0  0  0  0  0  0    > € 20.000.000 0  0  

             

Totalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 > € 20.000.000 0 0 

 

De realisatiekosten van de haven bedragen meer dan € 20.000.000,-. Vanwege nog te lopen 

aanbestedingsprocedure is het exacte geraamde bedrag geheim. Deze informatie wordt 

meegestuurd als geheime bijlage bij de aanvraag. 

 

4.3 Financiering en ZZL bijdrage in € 

Financieringsbron 

Vast 

 bedrag* 

Flexibele 

bijdrage* Bedrag Totaal 

Financieringsbehoefte: 20.000.000 

Provincie Flevoland   13.000.000  

               

               

Totaal overige financiering: 13.000.000  

Gevraagde ZZL bijdrage: 7.000.000 
 

Totaal: 20.000.000 

Saldo: 0 

 

 

De bijdrage van de provincie is afhankelijk van de totale kosten. Zoals bij 4.2 is toegelicht zal dit 

meer dan 20 miljoen zijn en daarmee is de ratio van eigen bijdrage versus subsidiebijdrage geborgd 

(> 33% eigen bijdrage). 

 

* Met “Vast bedrag” wordt een bedrag bedoeld dat onafhankelijk is van de daadwerkelijk 

gerealiseerde kosten. Met “Flexibele bijdrage” wordt een bijdrage bedoeld die wordt gecorrigeerd 

wanneer de daadwerkelijk gerealiseerde kosten hiertoe aanleiding geven. 

Zend als bijlage afschriften van cofinancieringverklaringen, bankgaranties of andere documenten 

van gelijke strekking7 mee. 
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Bijlagen 

Bij de subsidieaanvraag behorende bescheiden 

Nr. Bijlage Bijgevoegd N.v.t. 

1. Documenten, zoals statuten en uittreksel uit het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de 

vertegenwoordiger de bevoegdheid heeft een overeenkomst aan te 

gaan ter omvang van de gevraagde subsidie (indien van toepassing) 

  

2. Gegevens van medebegunstigde(n) en kopie van  

samenwerkingsovereenkomst(en) (indien van toepassing) 
  

3. Machtiging van subsidieaanvrager (indien van toepassing)   

4.  Intentieverklaring van de betreffende gemeente   

5. Gedetailleerd projectplan   

6. 
Gedetailleerde begroting 

 
(GEHEIM) 

 

7. Cofinancieringverklaringen en/of gelijkwaardige documenten   

8.         

9.         

10.         
 

 

 

 Ondertekening 
Het is de subsidieaanvrager bekend dat: 

- alle rubrieken van dit subsidieaanvraagformulier ingevuld dienen te worden; 

- alle van toepassing zijnde bijlagen bij dit subsidieaanvraagformulier meegezonden dienen te 

worden; 

- er een toetsingskader is vastgesteld waaraan deze subsidieaanvraag getoetst zal worden;  

- voor een juiste beoordeling van de aanvraag mogelijk aanvullende gegevens dienen te worden 

overgelegd; 

- wijzigingen of aanvullingen in de verstrekte gegevens terstond aan de provincie doorgegeven 

moeten worden; 

- onderzoek wordt verricht naar de volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens, waarvan 

deel kan uitmaken een integriteitonderzoek en een kredietwaardigheidonderzoek; 

- het onvolledig of in strijd met de waarheid verstrekken respectievelijk achterhouden van 

(aanvullende) gegevens ertoe kan leiden dat de provincie de subsidieaanvraag om deze reden 

afwijst. 

 

Aldus, zonder voorbehoud naar waarheid ingevuld. 

 

Naam : J.N.J. Appelman 

Bevoegd vertegenwoordiger(s) : Gedeputeerde provincie Flevoland 

Plaats : Lelystad 

Datum :  

Handtekening(en) : 

 

 

Subsidieaanvraagformulier en bijlagen zenden aan:  

College van gedeputeerde staten van Flevoland 

Ter attentie van: Programma Management Europa 

Postbus 55 

8200 AB LELYSTAD 


