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 Introductie Hoofdstuk 1
 
De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) welke gerealiseerd wordt in het 
IJsselmeer langs de Zuidermeerdijk ten zuiden van Urk betekent een economisch 
structuurversterking en het toevoegen van een uniek vestigingsklimaat voor de regio en het 
hele IJsselmeergebied. De ontwikkeling van de MSNF bestaat uit 10 hectare netto 
buitendijkse servicehaventerrein (1000 x 100 meter), een golfbreker en een water- en 
landzijdige ontsluiting. 
 
De aanvragende partij voor de subsidie voor de realisatie van de Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland (verder MSNF) is de provincie Flevoland. De provincie Flevoland is een 
overheidsorganisatie. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben 7 maart 2017 besloten 
bereid te zijn de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland voor eigen rekening en risico 
te ontwikkelen. Daartoe zullen zij een voorstel voor een investeringskrediet voorleggen aan 
Provinciale Staten.  
 
Als ontwikkelende partij hebben Gedeputeerde Staten op 7 maart 2017 reeds een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de beoogde afnemer van het haventerrein: 
MSNF v.o.f.. De ondernemers die verenigd zijn in de MSNF v.o.f. zijn de partijen uit de 
belangstellingsregistratie die de provincie Flevoland begin 2016 heeft uitgevoerd. De 
belangstellenden zijn grotendeels ondernemers vanuit het oorspronkelijk initiatief Flevo 
Port. Daarnaast is Port of Urk B.V. (gemeente Urk als private partij) recent toegetreden tot 
de MSNF v.o.f.. De MSNF v.o.f. zal worden omgevormd tot een exploitatiemaatschappij 
MSNF. 
 
Doordat er niet alleen sprake is van het bouwrijp maken van gronden, maar er in het water 
land gemaakt moet worden en er een verbindingsweg over de dijk en een golfbreker nodig 
zijn, zijn de kosten voor de aanleg hoger dan de marktconforme opbrengsten: er is sprake 
van een onrendabele top. Om deze onrendabele top af te dekken wil de provincie 
Zuiderzeelijn-gelden in zetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie van de 
buitendijkse 
Maritieme 
Servicehaven 
Noordelijk  
Flevoland langs de 
Zuidermeerdijk ten 
zuiden van Urk 
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 Context Hoofdstuk 2

 

2.1 Aanleiding 

Op Urk wordt al vele jaren gesproken over het uitbreiden van de havencapaciteit in de 
vorm van een buitendijkse haven. Op 30 mei 2012 hebben Provinciale Staten motie nr. 6 
(geregistreerd onder 1336169) aangenomen, waarin GS zijn verzocht om maximale 
medewerking te verlenen bij de ruimtelijke inpassing ten behoeve van de Maritieme 
Servicehaven Noordelijk Flevoland en zo mogelijk een bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van een sluitende businesscase via de zogenaamde Zuiderzeegelden.  

Mede naar aanleiding van deze motie van PS hebben GS in overleg met Flevo Port (een 
consortium van verschillende bedrijven en initiatiefnemer van het plan) en de gemeenten 
Urk en NOP een verkenning laten uitvoeren. Hiertoe is vanuit het programma Noordelijk 
Flevoland een verkenner ingehuurd waarbij de gemeente Urk heeft gefungeerd als trekker. 
De verkenning is halverwege 2014 afgerond. Uit deze verkenning blijkt dat het initiatief 
onder voorwaarden haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is. 

Op verzoek van de gemeenten Urk en Noordoostpolder heeft de provincie in oktober 2014 
een trekkersrol op zich genomen in het proces om te komen tot een planologisch juridisch 
kader en een vergunbaar ontwerp. Afgesproken is toen ook dat sluiten van de business case, 
het afdichten van het restrisico en de uitvoering van het plan primair de 
verantwoordelijkheid van het consortium Flevo Port is. Toen gebleken is dat  Flevo Port 
geen sluitende business case kan presenteren, anders dan via inbreng van 
overheidsfinanciering, en dat het consortium de benodigde gronden van het 
Rijksvastgoedbedrijf en waterschap Zuiderzeeland niet in eigendom kan krijgen en ook niet 
rechtstreeks kan pachten, was een andere rolverdeling noodzakelijk om het project te 
kunnen realiseren.  

Daarom hebben de colleges van de gemeenten Urk en Noordoostpolder de provincie in hun 
brief van 14 december 2015 gevraagd het voortouw te nemen door via een provinciaal 
inpassingsplan de realisatie van de haven planologisch mogelijk te maken. 

Parallel aan het opstellen van een inpassingsplan heeft de provincie onderzocht op welke 
wijze de haven ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Door de complexiteit van de 
omgeving en de noodzakelijke aanvullende infrastructuur kan de haven niet door de 
ondernemers zelf worden ontwikkeld. Ook heeft het college van de gemeente Urk in 
december 2016 aangegeven dat zij de ontwikkeling van MSNF niet op zich kan nemen. 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben 7 maart 2017 uitgesproken bereid te zijn de 
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland voor eigen rekening en risico te ontwikkelen. 
Daartoe zullen zij een investeringskrediet aanvragen bij Provinciale Staten. 
 
De gronden waarop de haven gerealiseerd wordt zijn in eigendom van de rijksoverheid en 
het waterschap. Vanwege beleid van het Rijk en het waterschap kan de provincie deze 
gronden niet kopen. Daarom zullen de gronden in erfpacht worden verkregen. Na realisatie 
zal de provincie het haventerrein in zijn geheel verpachten aan een 
exploitatiemaatschappij MSNF. Deze exploitatiemaatschappij bestaat uit alle ondernemers 
die zich op het haventerrein vestigen. Zij maken onderling afspraken over verdeling van het 
terrein, beheer en onderhoud etc..  
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2.2 Doelstelling 
 
De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland is een nieuwe, buitendijkse servicehaven 
die zich primair richt op (internationale) maritieme dienstverlening in de vorm van pitstop-
activiteiten, zoals het (af)bouwen van grote jachten, dienstverlening bij waterbouw- en 
offshore activiteiten en maritieme innovatie en productontwikkeling. De Maritieme 
Servicehaven is buitendijks gelegen langs de Zuidermeerdijk in de gemeente 
Noordoostpolder. Het project omvat de haven inclusief de golfbreker en land- en 
waterzijdige ontsluiting, maar exclusief een binnendijks gelegen bedrijventerrein. 
 
Het doel van realisatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland is om 
Noordelijk Flevoland een krachtige economische impuls te geven en te voorkomen dat 
vitale bedrijven vanwege ruimtegebrek zich buiten de provincie moeten gaan vestigen en 
expanderen. Ook gelet op de te verwachten autonome ontwikkeling in de maritieme sector 
in het gebied, te weten verdere achteruitgang of maximaal consolidatie  van de 
visserijsector zelf enerzijds en groeikansen voor specialistische scheepsbouw en 
onderhoudsactiviteiten anderzijds1, ligt er een verantwoordelijkheid van de overheden om 
de ontwikkelkansen optimaal te faciliteren.  
 

2.3 Meerwaarde 
 
Het project is gericht op economische structuurversterking van geheel Noordelijk Flevoland 
en de directe omgeving daarvan. De Maritieme Servicehaven levert een uniek 
vestigingsklimaat voor de regio en het hele IJsselmeergebied op. De ladder voor duurzame 
verstedelijking (Stec, 2016) laat zien dat er vanuit de markt een duidelijk behoefte is aan 
dit type bedrijventerrein en dat het geen concurrentie is voor bestaande bedrijventerreinen 
in de regio. 
 
De nu al aanwezige maritieme sector op Urk laat veel positieve dynamiek zien. Het project 
sluit aan op de Maritieme Strategie van de rijksoverheid. Die is vooral gericht op innovatie 
van de sector. Betrokken bedrijven zijn gefocust op nieuwe producten en op nieuwe 
productiemethoden. Er wordt veel samengewerkt binnen het lokale cluster, maar ook met 
bedrijven in andere landsdelen. Met het project wordt ook de groeipotentie van bestaande 
bedrijven buiten de directe maritieme sector beter benut. Er zijn grote kansen voor het 
innovatief toepassen van nieuwe materialen (“cross-over met high tech-materials, zoals 
composieten).  Op het gebied van sector-gerelateerd onderwijs vindt interactie plaats die 
bijdraagt aan de groeipotentie van de maritieme sector en spin off naar andere sectoren. 
Het faciliteren van de groei in de bestaande haven is niet mogelijk. De kaderuimte is zeer 
beperkt, overbezet en grotendeels openbaar terrein. Verschillende bedrijven hebben al 
aangegeven te moeten verplaatsen naar een locatie buiten Flevoland wanneer de Maritieme 
Servicehaven niet gerealiseerd wordt.  
 
De ‘Quick scan marktmogelijkheden van de mogelijke aanleg van een buitendijkse 
maritieme servicehaven Urk’ (Ecorys, januari 2016) laat zien dat er behoefte is aan een 
nieuwe maritieme servicehaven die de mogelijkheid biedt tot uitbreiding van “natte” 
activiteiten, waaronder scheepsbouw. Ook wordt geconcludeerd dat de maritieme cluster 
een belangrijke -in economische zin stuwende- werkgever is en dat verbreding van de Urker 
economie nodig is om de structurele krimp in de visserij op te kunnen vangen. Andere 
maritieme sectoren dan de visserij, zoals de scheepsbouw, laten een stijgende trend zien 
en verdere ontwikkeling van deze sectoren is daarom kansrijk. De Toets op de Ladder van 
Duurzame verstedelijking (Stec Groep, juni 2016) concludeert dat er vanuit de maritieme 
cluster behoefte is aan 9 tot 12 hectare bedrijventerrein.  
 
Na aanleg van de MSNF ontstaan naar verwachting extra arbeidsplaatsen. In het rapport 
‘Arbeidsmarkteffecten Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’(Ecorys, december 

                                                 
1
 Zie ook rapportage Ecorys: Quick scan marktmogelijkheden van de mogelijke aanleg van een 

buitendijkse maritieme servicehaven Urk (jan 2016) 
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2016) wordt aangegeven dat de totale extra vraag naar verwachting circa 435 FTE bedraagt. 
Deze extra werkgelegenheid betreft veelal technisch opgeleid personeel (MBO-HBO niveau). 
Urk heeft zelf onvoldoende technisch opgeleid werkzoekenden om in de extra vraag 
te voorzien. Dit aanbod is wel aanwezig in de Noordoostpolder (en andere omliggende 
gemeenten). De nieuwe haven zal dus ook op bovenlokaal niveau extra werkgelegenheid 
opleveren. Daarnaast biedt de MSNF mogelijkheden voor leerlingen in de nabije omgeving 
om aan hun stageverplichting tevoldoen. 
 
Als de MSNF wordt aangelegd kan dit op de middellange termijn tot spin-off effecten 
leiden, waarbij extra ‘natte’ bedrijvigheid in de nieuwe haven zorgt voor extra ‘droge’ 
bedrijvigheid gerelateerd aan de havenactiviteiten. Daarnaast kan realisatie van de MSNF 
zorgen voor een grotere afzetmarkt voor composieten, omdat composieten een steeds 
grotere rol spelen in onder andere de scheepsbouw. Dit kan een additionele 
werkgelegenheidsimpuls geven aan de reeds aanwezige composietencluster in de 
Noordoostpolder. Als de MSNF niet gerealiseerd wordt, dan verliest Urk mogelijk circa 145 
FTE aan bestaande werkgelegenheid, omdat enkele bedrijven naar een locatie buiten Urk 
zullen verhuizen om door te kunnen groeien. 
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 Activiteiten Hoofdstuk 3
 
Het eindproduct is een haventerrein (10 ha netto uitgeefbaar) met kade aan diep 
vaarwater, gelegen langs de Zuidermeerdijk. Daarbij horen ook een toegangsweg met 
aansluiting op de Domineesweg, een golfbreker, tussen de kade en de golfbreker gelegen 
havenbekken en een aansluiting op de vaargeul.  
Als risicodragend ontwikkelaar is de provincie de aanbestedende partij. De 
aanbestedingsstrategie staat nog niet vast. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er niet 
op basis van traditioneel bestek wordt uitgevraagd, maar op basis van functionele 
vereisten. Hierbij passen aanbestedingsvormen als ‘engineer and construct’ of ‘design and 
construct’.  Het exacte ontwerp is daarmee dus ook nog niet bekend (zie afbeeldingen 
volgende pagina voor mogelijke ontwerpen). 
 
Na vaststelling van het inpassingsplan door Provinciale Staten en beschikbaar stellen van de 
benodigde financiële middelen door Provinciale Staten en de beschikking ZZL-gelden, kan 
de aanbestedingsprocedure gestart worden. 
Vanwege de toekomstige vergunningverlening en ligging in 3 gemeenten, beheersgebied van 
Rijkswaterstaat en waterschap Zuiderzeeland zullen deze partijen betrokken worden bij het 
voorbereiden van het (functioneel) programma van eisen voor de aanbesteding. De 
verwachting is dat bij positieve besluitvorming de aanbestedingsprocedure in het najaar 
van 2017 kan starten. Gunning is mogelijk wanneer het inpassingsplan onherroepelijk is 
geworden, na afronding van de bezwaar en beroepsprocedure bij de Raad van State.  
 
 
 
 
 
 

Zoekgebied van 13 ha voor max 10 ha (1000m x 100m buiten kernzone)  
 

Ontsluitingsweg   
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Dwarsdoorsnede Zuidermeerdijk met haventerrein MSNF 

Voorbeelden mogelijke ontwerpen invulling 
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 Organisatie Hoofdstuk 4
 

4.1 Projectorganisatie 
 
Binnen de provincie is een programmateam ingericht om de realisatie van de Maritieme 
Servicehaven Noordelijk Flevoland te organiseren. De samenwerking met andere overheden 
is (afhankelijk van de fase) intensief. Waar nodig wordt door de provincie aanvullende 
expertise ingehuurd. 
 
Het programmateam werkt in de voorbereiding van de aanbesteding nauw samen met de 
exploitatiemaatschappij, waarin de gebruikers georganiseerd zijn. Bij het opstellen van het 
functioneel programma van eisen in de aanbestedingsprocedure worden ook de (bij 
vergunningverlening) betrokken overheden geconsulteerd. 
 

4.2 Administratieve organisatie 
 
Het programmateam is ingebed in de provinciale organisatie. Binnen de staande ambtelijke 
organisatie is ook de administratieve organisatie waaronder planning en control van het 
project geregeld. 

4.3 Aanbestedingen 
 
De aanbesteding zal worden uitgevoerd binnen de provinciale aanbestedingsregels. Deze 
zijn toegevoegd in de bijlage.  

4.4 Communicatie 
 
De provincie zal periodiek via o.a. persberichten communiceren over de voortgang van de 
realisatie. Waar relevant, nodig of gewenst zal de communicatie afgestemd worden of 
gezamenlijk plaatsvinden met medeoverheden en/of gebruikers. 
 
Er is geen acquisitie meer nodig, omdat er een afnemer is voor het hele terrein. 
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 Wet- en regelgeving Hoofdstuk 5
 

5.1 Milieu 
Er is een MER-onderzoek uitgevoerd in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan. Hieruit 
komt dat er geen zwaarwegende belemmeringen zijn voor de realisatie van de MSNF. 
 
Er zijn verschillende vergunningen nodig voor de realisatie van de MSNF. Dit zijn in ieder 
geval een watervergunning, omgevingsvergunning, ontgrondingenvergunning, NB-wet 
vergunning en ontheffing van de Flora en faunawet. 
De vergunningen die benodigd zijn voor realisatie zullen door de provincie of de aannemer 
worden aangevraagd op het moment dat het aanbiedingsontwerp van de MSNF er is. 
Vanwege de voorziene aanbestedingsvorm, is dat pas mogelijk na het aanbestedingstraject. 

5.2 Ruimtelijke ordening 
De provincie Flevoland heeft een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) met bijbehorend MER 
opgesteld. Het ontwerp PIP en MER heeft van 10 november tot en met 21 december in 
ontwerp ter inzage gelegen. Hierop zijn 8 zienswijzen ingediend. Deze zienswijze zijn 
beantwoord in een Antwoordnota en waar van toepassing verwerkt in het definitieve PIP. 
Dit definitieve PIP is door GS goedgekeurd (GS besluit d.d. 31 januari 2017) om ter 
vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten.  
 
Met doorgeleiding naar Provinciale Staten van het definitieve PIP, wordt echter gewacht 
totdat er voldoende zicht is op daadwerkelijk realisatie (financiering). Onderdeel hiervan is 
een juridisch bindend contract over de exploitatie van de MSNF met de gebruikers van de 
MSNF. Dit contract wordt naar verwachting voor de zomer van 2017 gesloten. Vervolgens zal 
eveneens naar verwachting voor de zomer 2017 het voorstel voor het ter beschikking stellen 
van het risicodragend investeringskrediet aan Provinciale Staten ter besluitvorming worden 
voorgelegd. Gelijktijdig zal ook de vaststelling van het inpassingsplan worden geagendeerd. 
Omdat de MSNF is opgenomen in de Crisis en Herstelwet is uitspraak door de Raad van State 
in de bezwaar en beroepsprocedure binnen een half jaar. 

5.3 Staatssteun 
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. De exploitanten van de MSNF betalen een marktconforme prijs voor 
het gebruik van de haven.  
Hiermee is er geen sprake van ongeoorloofde staatssteun. 
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 Bijdrage aan doelstellingen Hoofdstuk 6
 

6.1 Aansluiting bij programmadoelstellingen Zuiderzeelijngelden 

Zoals in paragraaf 2.3 is aangegeven is het project gericht op economische 
structuurversterking van geheel Noordelijk Flevoland en de directe omgeving daarvan. Door 
de aanleg van de haven ontstaat een uniek vestigingsklimaat voor het IJsselmeergebied met 
mogelijkheden voor het bedrijfsleven om zich verder te ontwikkelen. Deze mogelijkheden 
zijn in de wijde omgeving nu niet beschikbaar.  

Het profiel van de haven is in het inpassingsplan verankerd en biedt alleen mogelijkheden 
voor maritieme serviceactiviteiten. Volgens het uitgevoerde onderzoek door Ecorys (Quick 
scan marktmogelijkheden) en Stec (ladder voor duurzame verstedelijking) is er behoefte 
aan een dergelijk vestigingsmilieu en is hier nu geen ruimte voor op beschikbare 
bedrijvenlocaties. 

De haven biedt directe werkgelegenheid van ca. 240 arbeidsplaatsen en 195 indirecte 
arbeidsplaatsen. Het betreft voornamelijk technisch opgeleid personeel op MBO en HBO 
niveau. Dit potentieel verminderd de afhankelijk van de visserijsector en verbreedt en 
versterkt de regionale economische diversiteit. 

Bij het niet realiseren van de haven is het zeer waarschijnlijk dat er regionale en lokale 
arbeidsplaatsen verloren gaan door vertrek van bedrijven naar buiten de regio. 
 

6.2 Beleidskaders 
 
De Maritieme Strategie 2015-2025 van de Rijksoverheid  
Nationaal doel is een internationale duurzame maritieme toppositie van Nederland door 
integrale samenwerking tussen rijksoverheid en het maritieme cluster op basis van een 
gezamenlijke maritieme strategie 
Nederland heeft een naam hoog te houden heeft op het gebied van transport en logistiek 
gerelateerde onderwerpen. Op internationaal erkende ranglijsten daarover scoort 
Nederland in de top 3. Daarnaast beschikt Nederland met Rotterdam over de grootste 
haven van Europa, de Nederlandse binnenvaartvloot heeft het grootste Europese 
marktaandeel, Nederland is de belangrijkste producent van superjachten en de offshore en 
waterbouwsector behoren tot de wereldtop. 
 
Naast een solide basis van maritieme producten en dienstverlening onderscheidt Nederland 
zich ook in maritieme nichemarkten, zoals chemicaliën tankvaart en speciale scheepstypen 
(bijvoorbeeld werkschepen, shortsea schepen en megajachten). Zeker in deze 
nichemarkten is veel specialistische kennis vereist en is er de mogelijkheid om extra 
toegevoegde waarde te creëren. Dit biedt kansen voor de toekomst. 
 
Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro) 
In het Barro is voor het IJsselmeergebied vastgelegd hoeveel oppervlakte gemeenten 
gelegen aan het IJsselmeer buitendijks mogen ontwikkelen. Voor de meeste gemeenten 
geldt een beperkte ontwikkelruimte van 5 ha. Voor Noordoostpolder en Urk is dit het geval. 
De MSNF ligt grotendeels binnen de gemeente Noordoostpolder en is 10 ha groot. De 
provincie ontheffing aangevraagd bij de minister om de beschikbare Barro-ruimte van Urk 
en Noordoostpolder samen te mogen voegen voor de ontwikkeling van de MSNF. Deze 
ontheffing is in november 2016 verleend. 
 
Crisis en Herstelwet 
Op verzoek van de provincie Flevoland is de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 
aangemeld voor bijlage 2 van de Crisis en Herstelwet. Hierop is door de 1ste en 2de Kamer 
positief besloten. 
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Provinciaal belang 
In verband met het belang van de MSNF voor de economische structuurversterking van 
Noordelijk Flevoland, hebben Provinciale Staten op 26 februari 2016 deze haven van 
provinciaal belang verklaard. 

6.3 Indicatoren 
 
Verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en het 
vestigingsklimaat 
Outputindicator Bijdrage van het project 
Aantal directe arbeidsplaatsen  Aantal: ca 2402 

Aantal indirecte arbeidsplaatsen  Aantal: ca 1954 
 

Op basis van het rapport Arbeidsmarkteffecten Maritieme Servicehaven Noordelijk 
Flevoland (Ecorys december 2016) kan worden geconcludeerd dat de nieuwe 
werkgelegenheid met name technische werkgelegenheid betreft. Het verwachte effect op 
de samenstelling van de werkgelegenheid is dat er relatief meer MBO en HBO geschoold 
personeel nodig zal zijn; in het bijzonder ontwerp (HBO) en technici voor onderhoud. 

Bijlagen 
 

• Aanbestedingsreglement provincie Flevoland, (provincie Flevoland 2015) 

• Quick scan marktmogelijkheden van de mogelijke aanleg van een buitendijkse 
maritieme servicehaven Urk’ (Ecorys, januari 2016)  

• Arbeidsmarkteffecten Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, (Ecorys december 
2016) 

• Ladder voor Duurzame Verstedelijking (bijlage bij ontwerp inpassingsplan), (Stec 2016)  

• Gedetailleerde kostenbegroting (GEHEIM) 

• Ontwerp inpassingsplan en MER 

• http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-
Staten/2016/26-oktober/19:31/MER-en-inpassingsplan-Maritieme-
Servicehaven-Noordelijk-Flevoland/DOCUVITP-1969504-v1-MER-MSNF-
inclusief-bijllagen-DEF-rev05-Bijlage13-bij-toelichting-PIP-1.PDF 

• http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-
Staten/2016/26-oktober/19:31/MER-en-inpassingsplan-Maritieme-
Servicehaven-Noordelijk-Flevoland/DOCUVITP-1969477-v1-MSNF-ontwerp-1-
TOE-REGELS-BIJLAGEN-1.PDF 

• http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-
Staten/2016/26-oktober/19:31/MER-en-inpassingsplan-Maritieme-
Servicehaven-Noordelijk-Flevoland/DOCUVITP-1969475-v1-MSNF-ontwerp-
PIP-1-Verbeelding-1.PDF 

 

                                                 
2 Arbeidsmarkteffecten Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, Ecorys december 2016 


