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Uitnodiging gehoord te worden over het Provinciaal Inpassingsplan 
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Ons kenmerk
2742307

Geachte leden van de raad,

Zoals u weet werkt de provincie op verzoek van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en in 
samenwerking met de gemeente Dronten, Rijkswaterstaat en het waterschap Zuiderzeeland aan het 
planologisch-juridisch mogelijk maken van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). 
Het vorige Inpassingsplan is op 11 december 2019 door de Raad van State vernietigd, enkel op grond 
van de stikstofdepositie. Dit betekent dat er een nieuw Inpassingsplan met bijbehorende 
Milieueffectrapportage moest worden opgesteld en de daarbij behorende procedures opnieuw 
moeten worden doorlopen om aanleg van de haven alsnog planologisch mogelijk te maken.

Aangezien nagenoeg alle andere bezwaren tegen het plan ongegrond zijn verklaard, kan het plan 
inhoudelijk gelijk blijven. Er waren wel extra maatregelen nodig om de stikstofuitstoot in de 
aanleg- en gebruiksfase omlaag te brengen, op basis waarvan de ecologische beoordeling kon 
worden aangepast. Hiervoor is een beperkte functiewijziging voor de haven doorgevoerd in het 
ontwerp-inpassingsplan, te weten het schrappen van het in het oude Inpassingsplan toegestane 
bunkerstation. Dit verlaagt de stikstofuitstoot, wat de uitvoerbaarheid van het plan ten 
goede komt. Geen van de nu in beeld zijnde ondernemers wil een bunkerstation realiseren op de 
haven. Ook waren alle onderzoeken en gegevens inmiddels meer dan twee jaar oud en dienden deze 
geactualiseerd te worden.

Inmiddels zijn flinke stappen gezet en heeft Gedeputeerde Staten op 9 maart 2021 - hiertoe 
gemandateerd door Provinciale Staten - ingestemd met de terinzagelegging van het nieuwe 
ontwerp-inpassingsplan, samen met het bijbehorende Milieueffectrapport en ontwerp- 
vaststellingsbesluit. Na deze instemming is de kennisgeving gepubliceerd in de Staatscourant, in 
lokale huis-aan-huisbladen en op de website van de provincie. Daarmee liggen de stukken vanaf 
vrijdag 12 maart 2021 tot en met donderdag 22 april 2021 ter inzage en wordt een ieder in de 
gelegenheid gesteld hierop zienswijzen in te dienen.

Gedurende deze termijn wordt uw Raad conform artikel 3.26 Wro, lid 1 en de door Provinciale 
Staten vastgestelde Bestuursopdracht in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden over het 
ontwerp-inpassingsplan MSNF. Over de wijze waarop zal onze griffie contact opnemen met uw 
griffie.
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Ten slotte
Zodra het ontwerp-inpassingsplan ter inzage ligt, is de gemeenteraad niet meer bevoegd om voor 
het desbetreffende gebied zelf een alternatief bestemmingsplan vast te stellen. Na vaststelling is 
een gemeenteraad 10 jaar van die bevoegdheid uitgesloten. De bevoegdheden aangaande de 
uitvoering van het Inpassingsplan (flexibiliteitsbepalingen en vergunningverlening) blijven wel bij de 
betreffende gemeenten liggen. Die bevoegdheden gaan niet over naar de provincie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van^evoland, 
de secretafis, « de voorzitter.

rs D.J.Tijl - L Verbeek


