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Geacht college, 

Allereerst willen we onze waardering uitspreken voor de manier waarop u het proces rond de 
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland bent gestart en voor de snelle en fijne manier van 
werken. 

In antwoord op uw brief van 13 oktober 2016, waarin u de gemeente Urk verzoekt de rol als 
ontwikkelaar van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland op zich te nemen en de haven 
voor eigen rekening en risico te ontwikkelen binnen de kaders die het provinciale inpassingsplan 
daarvoor biedt, delen wij u het volgende mee. 

Na rijp beraad zien wij de aanleg van de haven als een te grote opgave voor de gemeente Urk. 
We hebben daarvoor onvoldoende kennis en middelen en een te kleine organisatie om dit op een 
verantwoorde wijze te kunnen doen. 

Graag zouden we zien dat de provincie de rol van ontwikkelaar op zich neemt. De provincie heeft 
niet alleen de kennis, de kunde en de organisatie, maar bovenal ervaring in dit soort grootschalige 
projecten. Voor Urk zou dit een geweldige steun zijn. 

De exploitatie van de haven is van andere orde. Wij zouden deze, onder voorbehoud van een 
sluitende businesscase, op ons willen nemen. De voorwaarden waaronder dit zou kunnen, willen 
we graag met u bespreken, zodat daar in samenspraak met de gemeenteraad een definitief besluit 
over genomen kan worden. 

De relatie met de bestaande haven is gelegd in de visie die de gemeenteraad op 29 september 
2016 heeft vastgesteld en die u inmiddels heeft ontvangen. 
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