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Onderwerp
Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort
Advies r a a d s c o m m i s s i e
Hamerstuk voor de fracties van ONS, VVD en PU. Bespreekstuk voor de fracties van SP,
CDA, D66 en CU-SGP.
Aan de raad.
S t a t u s : ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Instemmen met de inhoud van de brief, die samen met de gemeente Urk is
opgesteld, met het verzoek aan de provincie Flevoland om te starten met een
inpassingsplan om de Maritieme Servicehaven ruimtelijk mogelijk te maken op
grondgebied van de gemeente Noordoostpolder.
2. De intentie uitspreken aan de provincie Flevoland dat aan de Maritieme
Servicehaven een bijdrage van €2.500.000 wordt verstrekt uit het
investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden onder voorbehoud dat er een goed
onderbouwd plan komt waar de middelen aan worden besteed.
Doelstelling
De provincie Flevoland vragen om via een inpassingsplan de Maritieme Servicehaven
ruimtelijk mogelijk te maken op grondgebied van de gemeente Noordoostpolder en
daarmee de economische infrastructuur van Noordelijk Flevoland te versterken.
Inleiding
In september 2014 heeft Arcadis het onderzoek opgeleverd naar de haalbaarheid,
betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van een Maritieme Servicehaven. Uit dit onderzoek is
gebleken dat, als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden wat betreft economische en
ruimtelijke haalbaarheid, de haven mogelijk gemaakt kan worden. In het bestuurlijk
overleg van februari 2015 tussen provincie, gemeenten Urk en Noordoostpolder,
Waterschap, Rijkswaterschap en het consortium FievoPort is gezamenlijk geconstateerd
dat een volledig privaat initiatief niet haalbaar is. FievoPort kan de business case niet
sluitend krijgen. Hier liggen drie argumenten aan ten grondslag:
1. De benodigde vierkante meter prijs voor een sluitende business case wordt hoger
dan in de markt realistisch gezien haalbaar is;
2. De onrendabele top in de investering (vooral de golfbreker en de toegangsweg)
kan onvoldoende worden gecompenseerd vanuit de overheidsbijdrage en de extra
bijdrage van de ondernemers;
3. Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland hebben aangegeven dat de
grond niet door een private partij kan worden verworven. Alleen een
pachtconstructie is mogelijk (erfpachtmodel).
De provincie Flevoland heeft (na de verkiezingen in maart 2015) ambtelijk en bestuurlijk
aangegeven te willen onderzoeken of zij de realisatie van de Maritieme Servicehaven
ruimtelijk en economisch mogelijk willen maken. In het nieuwe collegeprogramma van de
provincie Flevoland (mei 2015) is hier de volgende tekst over opgenomen.
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Noordelijk Flevoland
In Noordelijk Flevoland willen we de groen-blauwe kracht van het gebied (de krachtige agro- en
vissector) de komende jaren veel beter gaan benutten. Daarvoor vinden we het noodzakelijk de
inzet van de Zuiderzeelijn-middelen te koppelen aan grootschalige investeringen. De
ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland zien we daarbij ats een
belangrijke kans. We zijn ons ervan bewust dat de servicehaven goed bereikbaar moet zijn.
Daarom zijn we bereid te investeren in de verbetering van de provinciale infrastructuur ten
behoeve van de servicehaven.

De provincie Flevoland heeft echter wel een mandaat nodig van beide gemeenteraden om
de Maritieme Servicehaven ruimtelijk mogelijk te maken. Daarom wordt geadviseerd om,
samen met de gemeente Urk, via bijgevoegde briefde provincie Flevoland te vragen om
de Maritieme Servicehaven via een inpassingsplan ruimtelijk mogelijk te maken. Dit is
een eerste stap naar realisatie.
Beleidsreferentie
Sociaal economisch beleid 2015-2018.
Haalbaarheidsonderzoek Arcadis over haalbaarheid, betaalbaarheid en
uitvoerbaarheid Maritieme Servicehaven.
Memo effecten Maritieme Servicehaven voor de gemeente Noordoostpolder maart
2015.
Argumenten
1.1
Via een inpassingsplan kan de haven ruimtelijk mogelijk worden gemaakt.
Het inpassingsplan is een juridisch instrument uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Dankzij het inpassingsplan kan de provincie zelf projecten ontwikkelen en uitvoeren. De
keuze voor een bestemmingsplan (gemeentelijke bevoegdheid) of een inpassingsplan
hangt samen met de vraag welke overheden daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor de
realisatie en exploitatie gaan dragen. Geadviseerd wordt om de provincie te vragen het
juridische traject op te pakken.
1.2.
De provincie is bereid het initiatief te nemen.
Er is ambtelijk en bestuurlijk bereidheid bij de provincie Flevoland om het ruimtelijke
proces te trekken om daarmee te komen tot een ruimtelijke inpassing van de Maritieme
Servicehaven.
1.3
Er moet bij het ruimtelijk proces rekening worden gehouden m e t drie gemeenten.
De realisatie van de haven gaat over drie gemeentegrenzen (Dronten, Urk en
Noordoostpolder). Dat maakt het ingewikkeld. Via een inpassingsplan kan meer snelheid
worden gemaakt in de ruimtelijke processen.
1.4
De provincie Flevoland heeft ervaring met
havenontwikkelingen.
De provincie Flevoland heeft de ambtelijke capaciteit en kwaliteit om het ruimtelijke
proces verder op te pakken. Daarnaast heeft de provincie ervaring opgedaan met de
ruimtelijke processen rondom Flevokust.
1.5
Er moet een juridische grondslag komen.
Voordat de provincie kan starten met een procedure voor een inpassingsplan moet er een
planologisch juridische grondslag gecreëerd worden. De huidige provinciale
omgevingsvisie biedt daarvoor geen of onvoldoende houvast. Deze grondslag kan wel
worden gerealiseerd door de gemeenten, die daarvoor een formeel verzoek van de raad
bij de provincie moeten neerleggen. Daarom is bijgevoegde brief opgesteld.
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1.6

De provincie Flevoland is mogelijk bereid de haven ook economisch mogelijk te
maken.
Een belangrijk beperkende factor waar het consortium tegenaan loopt wordt gevormd
door kosten van rente en risico. Potentiële commerciële financiers vragen zekerheden en
een van het risicoprofiel afhankelijke rente. De oplossing kan liggen in een
overheidsparticipatie die voorziet in een financiering tegen veel gunstigere voorwaarden.
Zo kan de pachtcanon worden uitgesmeerd over 40 jaar tegen een lager
rentepercentage. Daar staat dan wel tegenover dat de investerende overheden
daadwerkelijk risico gaan lopen bij de aanlegkosten en de langjarige exploitatie. Hiervoor
moeten in het vervolgproces harde afspraken worden gemaakt met de leden van het
consortium FievoPort.
De gemeente Urk denkt na over mogelijke financiële participatie. Geadviseerd wordt om
vanuit de gemeente Noordoostpolder alleen te participeren door de inzet van incidentele
middelen uit het investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden (zie kanttekeningen 1.1).
2.1

Een richtinggevende uitspraak over de ZZL-gelden is nodig in het ruimtelijke
proces.
In de ruimtelijke procedure moet in de loop van het traject economisch worden
onderbouwd dat de realisatie van de Maritieme Servicehaven haalbaar is. Daarom wordt
aan zowel de gemeente Urk als Noordoostpolder gevraagd om de intentie uit te spreken
om, bij een goed onderbouwd plan, gelden uit de Zuiderzeelijngelden beschikbaar te
stellen van €2.500.000. De bijdrage van de gemeente Noordoostpolder in een ZZLproject is l / 7 deel.
e

2.2

ZZL-gelden beschikbaar stellen vanwege het economisch
structuurversterkende
karakter.
Samen met het onderwijs, ondernemersverenigingen en ondernemers uit
Noordoostpolder is in de bijeenkomst op 19 februari 2015 geconstateerd dat het
belangrijk is voor de economische structuur van Noordelijk Flevoland en de bedrijven uit
de gemeente Noordoostpolder dat de Maritieme Servicehaven er komt. Het levert
werkgelegenheid op, er kunnen cross-overs ontstaan, toeleveranciers krijgen meer werk
en ontstaan er kansen voor het onderwijs.

Tot slot moet voorkomen worden dat de bedrijven uit het consortium zich elders gaan
vestigen. Dit is een realistisch scenario als de haven er niet komt. Verdere ontwikkeling
en uitbreiding van bedrijvigheid moet plaats gaan vinden in Noordelijk Flevoland.
De gemeente Urk heeft inmiddels €2,5 miljoen gereserveerd uit haar deel van het
investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden ten behoeve van de Maritieme Servicehaven.
Dat betekent dat als ook de gemeente Noordoostpolder dit doet, er in totaal € 5 miljoen
beschikbaar komt uit de Zuiderzeelijngelden voor dit project.
Kanttekeningen
1.1
Bij een inpassingsplan verliezen we als gemeente ruimtelijke bevoegdheid.
Op het moment dat de provincie een inpassingsplan gaat ontwikkelen is de invloed van
de gemeenten Urk en Noordoostpolder op het ruimtelijke proces zeer beperkt. In het
bestuurlijk overleg van 5 oktober 2015 is door de provincie toegezegd dat het belangrijk
is om samen te werken. De provincie kan geen ontwikkelingen realiseren zonder
instemming van beide gemeenten. Daarom is in de brief benoemd o m , los van de
juridische plicht om de gemeenteraad van Noordoostpolder te horen in de planologische
procedure, ook op te nemen dat de gemeenteraad van Urk wordt gehoord. Daarnaast is
een voorwaarde dat beide gemeenten structureel geïnformeerd worden over de
voortgang van het ruimtelijke proces via een ambtelijk en bestuurlijk overleg.
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2.1

De gemeente Noordoostpoider participeert alleen met een bijdrage uit de ZZLgelden.
De provincie Flevoland heeft in het bestuurlijk overleg van oktober 2015 aan gemeenten
Urk en Noordoostpolder gevraagd om ook financieel te participeren in de aanlegkosten
van de Maritieme Servicehaven. Een incidentele investering middels de ZZL-gelden
wordt voldoende geacht om de belangen van de regio en in het bijzonder de
Noordoostpolder financieel te ondersteunen. Verdere vermenging van publieke middelen
(gemeentelijke middelen) vanuit Noordoostpolder in de vorm van geldleningen,
garantstellingen of subsidies ten behoeve van de exploitatie van de Maritieme
Servicehaven wordt voor dit moment als niet wenselijk / mogelijk beschouwd. Deze
keuze wordt ook geadviseerd omdat er in deze fase geen bedrijven uit de gemeente
Noordoostpolder participeren in het consortium FievoPort.
In de brief aan de provincie Flevoland is dan ook expliciet opgenomen dat de gemeente
Noordoostpolder niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele tekorten op de
investering, het (toekomstig) beheer en de exploitatie van de Maritieme Servicehaven.
2.2

Er is nog een aantal bespreekpunten die in het vervolgproces duidelijker
moeten
worden.
De brief aan de provincie met de vraag om te komen tot een inpassingsplan is een eerste
vervolgstap om te komen tot realisatie van de Maritieme Servicehaven. Er zijn voor het
vervolgproces nog wel een aantal belangrijke punten die beslecht moeten worden
voordat de haven er ligt. Het gaat dan om de volgende punten:
•

De economische haalbaarheid moet verder worden onderzocht. Samen met de
bedrijven uit het consortium FievoPort wordt gewerkt aan een haalbare business
case bij een publiek initiatief. Ook wordt gekeken naar het optimaliseren van het
ontwerp van de haven om de business case sluitend te krijgen.

•

Een ander punt dat later in het proces besproken moet worden is het beheer en
exploitatie van de Maritieme Servicehaven.

•

De functie van het bedrijf Barch Terminal, één van de ondernemers uit het
consortium, staat onder druk. De provincie heeft duidelijk aangegeven dat in de
Maritieme Servicehaven de functie van op- en overslag van containers niet is
toegestaan. Hier is FlevoKust in Lelystad voor gerealiseerd. Onderzocht moet
worden in hoeverre de activiteiten van Barch Terminal op Urk hier strijdig mee
zijn.

•

De relatie tussen de bestaande haven op Urk en de nieuwe Maritieme
Servicehaven. De nieuwe haven is bestemd om de oude haven deels te ontlasten.
Bij verhuizing naar de nieuwe haven moeten afspraken gemaakt worden over het
benutten van vrijgekomen ruimte. Dit is vooral een kwestie tussen de provincie
Flevoland en de gemeente Urk.

Planning/uitvoering
30 november commissievergadering;
14 december raadsbesluit;
Start realisatie inpassingsplan door provincie Flevoland;
- Verder overleg over bespreekpunten om de Maritieme Servicehaven economisch
mogelijk te maken (zie kanttekeningen 2.2).

No.348852-5

Bijlagen
Uitgaande brief met verzoek aan de provincie Flevoland om te komen tot een
inpassingsplan;
Memo effecten Maritieme Servicehaven voor de gemeente Noordoostpolder.
Het collec

/an burgemeester en wethouders,
de burgemeester.

Portefeuillehouder
Steller

: De heer J.E. Wijnants
: de heer J. van Wijk; 35 15; j.vanwijk@noordoostpolder,nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015,
no. 3 4 8 8 5 2 - 1 ;

BESLUIT:
1. In te stemmen met de inhoud van de brief, die samen met de gemeente Urk is
opgesteld, met het verzoek aan de provincie Flevoland om te starten met een
inpassingsplan om de Maritieme Servicehaven ruimtelijk mogelijk te maken op
grondgebied van de gemeente Noordoostpolder.
2. De intentie uit te spreken aan de provincie Flevoland dat aan de Maritieme
Servicehaven een bijdrage van €2.500.000 wordt verstrekt uit het
investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden onder voorbehoud dat er een goed
onderbouwd plan komt waar de middelen aan worden besteed.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 14 december 2015
De griffier,
de voorzitter

