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Onderwerp 

Multimodale overslaghaven Flevokust  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Informeren over de stand van zaken van de ontwikkeling van de Multimodale 
Overslaghaven Flevokust en beantwoording van de openstaande relevante vragen 
uit de panoramaronde over MMOH Flevokust d.d. 16 januari 2013.  
 
Deze informatie kan – in combinatie met hetgeen in de panoramaronde van 15 
mei 2013 wordt gepresenteerd – gebruikt worden voor uw beeldvorming omtrent 
de MMOH Flevokust ten behoeve van besluitvorming over financiële participatie 
van de provincie Flevoland in Flevokust C.V.  
 

Toezegging/motie/amendement: 

Beantwoording van de vragen uit de panoramaronde over MMOH Flevokust d.d. 
16 januari 2013. 
 

Inleiding: 

Op 18 december 2012 heeft het college van GS besloten over het toekennen van 
een ‘Lening met achtergesteld karakter aan de gemeente Lelystad voor ontwik-
keling multimodale overslaghaven Flevokust’ (HB 1434643) ter grootte van € 
5.000.000,-. Kort hierna kwam er vanuit de gemeente Lelystad nieuwe informatie 
met betrekking tot de businesscase, de positie van het recyclebedrijf, de beno-
digde/gevraagde financiële bijdrage van de provincie en de positie van de rijks-
overheid werd scherper gemarkeerd. Dit was ook reden om het oorspronkelijke 
Statenvoorstel aan te houden. 
Feit bleef dat financiële participatie door de provincie Flevoland noodzakelijk is 
om de ontwikkeling van Flevokust mogelijk te maken.  
Dit heeft tot een interne herbezinning geleid op de vorm waarin de provincie 
financieel participeert in de ontwikkeling van Flevokust. Deze herbezinning heeft 
een andere uitkomst dan eerder door GS is besloten. Dit heeft tot gevolg dat 
voorgesteld zal worden het oorspronkelijke Statenvoorstel in te trekken en te 
vervangen door een nieuw Statenvoorstel ‘Participatie als vennoot in Flevokust 
C.V. ten behoeve van ontwikkeling multimodale overslaghaven Flevokust’ (HB 
1484440). Deze zal op 5 juni in de opinie- en op 3 juli in de besluitvormingsronde 
worden behandeld. 
 
In deze mededeling wordt allereerst beknopt de belangrijkste verschillen - ten 
opzichte van de situatie zoals in de panoramaronde d.d. 16 januari 2013 gepre-
senteerd - aangegeven.  
 
Vervolgens wordt antwoord gegeven op de vragen die zijn gesteld in de panora-
maronde d.d. 16 januari 2013. De vragen die destijds zijn gesteld aangaande de 
constructie van een lening met achtergesteld karakter zijn inmiddels achterhaald 
en worden niet beantwoord. Op de overige vragen wordt antwoord gegeven op 
basis van de huidige situatie en inzichten. 
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Mededeling: 

Belangrijkste verschillen ten opzichte van panoramaronde 16 januari 2013 
 
De belangrijkste verschillen zijn: 
• Participatie als stille vennoot in Flevokust C.V. in plaats van lening met achtergesteld karakter 

Financiële participatie van de provincie ter hoogte van € 5.000.000,- is – onafhankelijk van de 
ontwikkelvariant - nodig ter vergroting van het eigen vermogen van de CV/BV en daarmee een 
versterking van de financieringsbasis van het project en ter beperking van de financieringskos-
ten van MMOH Flevokust. De vorm van (stille) commanditair vennoot is passend voor de ontwik-
keling van Flevokust. Zowel in het geval van de ontwikkeling met 115 hectare als in de terug-
valvariant met 43 hectare is het een geschikte en passende participatievorm. 
Het Commanditair Vennootschap biedt blijvende betrokkenheid op afstand, zodat de (provin-
ciale) doelstelling van de ontwikkeling van Flevokust – economische structuurversterking - be-
waakt kan worden 
De participatie ‘op afstand’ – als stille vennoot - is gewenst vanwege het vermijden van ver-
menging van publiek en privaat belang. Tevens wordt hiermee geborgd dat de provincie niet 
aansprakelijk is voor meer dan haar inleg in Flevokust C.V.  
Tevens is er een mogelijkheid tot het revolverend inzetten van provinciale middelen (Zuider-
zeelijn-gelden, onderdeel midden).  
 
Kort samengevat heeft participatie als stille vennoot in het commanditair vennootschap het 
gunstigste financieel profiel in combinatie met de mogelijkheid van sturing op afstand. 

 
• Alleen ophoging met gereinigde schone (vrij toepasbare) AEC-bodemassen 

Belangrijke wijziging ten opzichte van de presentatie in de panoramaronde op 16 januari 2013 
is, dat er nu gelijk vanaf de start, sprake is van toepassing van ge-upcyclede (schoongemaakte) 
secundaire bouwstoffen (AEC-bodemassen) voor de ophoging van het binnendijkse terrein.  
In de eerdere voorstellen was er nog sprake van tijdelijke toepassing van niet gereinigde AEC-
bodemassen, welke pas na geruime tijd (+/- 20 jaar) zouden worden schoongemaakt.  
 
Al het materiaal wat in de voorliggende ontwikkeling voor de ophoging gebruikt wordt, kwalifi-
ceert als ‘vrij toepasbare secundaire bouwstof’. Dat betekent dat deze zonder milieurisico en 
zonder extra beschermingsmaatregelen kunnen worden toegepast. 

 
 
• Toepassing secundaire bouwstoffen: Green Deal en Crisis- en Herstelwet:  

Voor de ophoging van het bedrijventerrein met schone vrij toepasbare bouwstoffen, is wel een 
ontheffing van het Besluit Bodemkwaliteit nodig. Gemeente Lelystad is hierin bevoegd gezag.  
Voor de ontheffing wordt een beroep gedaan op de Crisis en Herstelwet (onderdeel innovatief 
experiment). Hiertoe heeft de gemeente reeds een aanvraag onder de 7e tranche ingediend. 
 
De provincie is bevoegd gezag voor de beoogde reinigingsinstallatie en de bijbehorende opslag-
voor AEC-bodemassen tot vrij toepasbare bouwstoffen. Dit zal in de basis een gewone Omge-
vingsvergunningaanvraag zijn welke de normale vergunningprocedure doorloopt en voor welke 
activiteiten geen ontheffing van milieuregelgeving nodig is.  
De provincie heeft de taak om de vergunningaanvraag in behandeling te nemen.  
Als de vergunningaanvraag voldoet aan de milieuregelgeving en de ruimtelijke plannen, dan zal 
de provincie de vergunning – net als elke andere vergunningaanvraag – moeten vergunnen. 
Hierbij zullen in de vergunning uiteraard voorschriften (o.a. best beschikbare techniek, monito-
ring-protocol) worden opgenomen om de milieurisico’s tot een minimum te beperken.  
 
Het feit of de provincie financieel participeert in de ontwikkeling van Flevokust heeft op de 
vergunningaanvraag en de vergunningverleningprocedure geen invloed. 
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Beantwoording vragen panoramaronde 16 januari 2013 
 
Businesscase Flevokust 
 
Uit de presentatie wordt duidelijk dat van een behoorlijk aantal onderdelen – welke van  
invloed zijn op de businesscase – nog niet duidelijk is hoe deze financieel uitwerken.  
Op het moment van gevraagde besluitvorming aan Provinciale Staten (juni 2013) is er nog 
geen volledige duidelijkheid over de businesscase. Hoe kan Provinciale Staten dan besluiten 
over het al dan financieel participeren?  
Wanneer krijgen Provinciale Staten de businesscase te zien? 
Het klopt dat er belangrijke elementen in de businesscase zitten, waarover op dit moment nog 
geen volledige duidelijkheid is. Het betreft onder andere de kosten (aanneemsom) voor het omleg-
gen van de dijk (mede afhankelijk van dijkontwerp), de prijs van zand om een deel van het gebied 
op te hogen, de aanbesteding van de containerterminal en het uitgiftetempo. Op dit moment 
worden op veel van deze onderdelen stappen gezet, maar de daadwerkelijke aanbesteding zal in de 
loop van het najaar plaatsvinden.  
 
Aan Provinciale Staten wordt gevraagd het besluit te baseren op de vertrouwelijke informatie die in 
de meest actuele businesscase staat. Deze zal voorafgaand aan de opinieronde geheim op de griffie 
ter inzage liggen. Hierbij dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat dit een moment opname be-
treft. De uitwerking van het project en de onderhandelingen met de gemeente Lelystad en het 
Havenbedrijf Amsterdam over deelname in Flevokust C.V. zullen uitgevoerd worden onder voor-
waarde van een sluitende businesscase  
 
Het zal dus niet zo zijn dat er op ten tijde van besluitvorming op alle onderdelen van de business-
case duidelijkheid is. Er zal – net als bij elke projectontwikkeling - gedurende de verdere uitwer-
king van het project sprake zijn van voortschrijdend inzicht en dit heeft ook invloed op de busi-
nesscase.  
 
Er wordt aan Provinciale Staten gevraagd wensen en bedenkingen te uitten ten aanzien van de 
participatie in Flevokust C.V. Deze zullen door GS worden meegenomen in haar definitieve besluit-
vorming. Hierbij is uitgangspunt voor GS, dat er sprake dient te zijn van een sluitende businesscase. 
 
Er is behoefte aan contra-expertise op de businesscase (behoefte d.d. 16 januari 2013). Hoe 
kan dit vorm krijgen?  
In de gemeenteraad van Lelystad bestond dezelfde behoefte. De gemeenteraad heeft een onafhan-
kelijk bureau opdracht te geven een second opinion uit te voeren op de haalbaarheidstudie, het 
ondernemingsplan en de juridisch aspecten. Deze second opinion is medio april beschikbaar geko-
men en beschikbaar via de projectwebsite van MMOH Flevokust: 
http://www.lelystad.nl/Docs/SO_Flevokust_Publieksversie.pdf  
 
De resultaten van de second opinion zijn gebruikt in de versie van de businesscase die geheim ter 
inzage zal liggen op de griffie voorafgaand aan de opinie- en besluitvormingsronde. 
 
 
Ontwikkelstrategie 
 
Er wordt gesproken over een ontwikkeling van 115 ha (met toepassing van secundaire bouw-
stoffen) en een terugvaloptie van 43 ha. Wat zijn de meerkosten van de 115 ha variant ten 
opzichte van de 43 ha variant? 
De ontwikkeling van 115 ha variant kent een investering van € 75 miljoen. 
De 43 ha variant kent een investering van € 52 miljoen. Bij deze laatste is uitgegaan van gunstige 
prijzen voor zand en minder kosten voor realiseren insteekhaven (geen damwand) en een project-
benadering voor wat betreft percentages projectvoorbereiding en onvoorzien. 
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Is er ook mogelijkheid om in de toekomst verder uit te breiden dan 115 ha? 
Daar is fysieke de ruimte voor ten zuidwesten van de huidige ontwikkellocatie. Hiervoor moet dan 
wel een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. 
 
Waarom wordt Flevokust niet buitendijks ontwikkeld? Dit scheelt het omleggen van de primai-
re waterkering. 
Een aantal jaar geleden is door een private partij gekeken naar een volledig buitendijkse ontwikke-
ling. Dit bleek geen haalbare business case, onder meer vanwege kostbare maatregelen nodig 
vanwege Natura 2000 en waterhuishouding. Deze kostenanalyse is nog steeds van toepassing. 
 
Is het advies over het dijkontwerp openbaar? Is Deltaris bij het dijkontwerp betrokken? 
Het dijkontwerp en bijbehorende adviezen en onderbouwing zijn straks onderdeel van besluitvor-
mingsprocedures bij gemeente en Waterschap en zullen ter visie worden gelegd.  
Het waterschap moet vergunning verlenen voor het omleggen van de dijk. Zowel gemeente Lelystad 
als het waterschap laten zich adviseren door ingenieursbureaus (zoals Tauw en Grontmij en TU-
Delft). De vergunning van het waterschap is een openbaar document. 
 
Welke aanpassing in het bestemmingsplan zijn nodig om Flevokust mogelijk te maken? 
Er moet een nieuw bestemmingsplan inclusief een MER-rapportage komen voor de omlegging van de 
dijk en de inrichting van het terrein als havengebied. Het gebied heeft nu nog een agrarische 
bestemming. Op dit moment wordt het bestemmingsplan en de MER opgesteld. Deze zullen kort na 
de zomer ter inzage liggen. 
 
 
Activiteiten op Flevokust, werkgelegenheidseffect, vestigingsbeleid 
 
Wat is het vestigingsbeleid van Flevokust? Welke bedrijvigheid komt waar? 
Bedrijven in milieucategorie 3, 4 en 5 kunnen zich vestigen. In het bestemmingsplan wordt dit 
vastgelegd en wordt voor het gebied een zonering geregeld naar type bedrijvigheid. 
 
In het vestigingsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen bedrijven. Middels 
‘ringen’ van binnen naar buiten worden de gronden voor kadegebonden, havengebonden en haven-
gerelateerde bedrijven aangegeven.  
 
Kadegebonden: 
Bedrijven die activiteiten uitvoeren waarvoor een kade en diep vaarwater nodig zijn voor de afhan-
deling van fysieke goederenstromen. Dit betreft vooral op- en overslagactiviteiten. 
 
Havenverbonden  
Bedrijven die activiteiten uitvoeren waarvoor directe nabijheid van een haven benodigd is, maar 
die niet in per definitie kadegebonden zijn (havenexploitant, douane, inklaren e.d. maar ook 
opslag, reparatie van schepen en containers; overige diensten gerelateerd aan functies van de 
haven, zoals onder andere overheidsdiensten en aan kade- en havengebonden bedrijven gerichte 
zakelijke dienstverlening). 
 
Havengerelateerd 
Bedrijven die activiteiten uitvoeren waarvan de goederenstromen een directe relatie hebben met 
de binnenhaven en diensten die gerelateerd zijn aan de goederenstromen als wel diensten die niet 
direct gerelateerd zijn aan de fysieke goederenstromen maar wel aan de haven gerelateerd zijn 
middels hun bijdrage aan de functies van de haven. Deze activiteiten kunnen zich in de directe 
nabijheid van de haven bevinden, maar de directe nabijheid van de haven is niet voor alle activitei-
ten noodzakelijk. Onder havengerelateerde bedrijven vallen ook kadegebonden en havengebonden 
activiteiten 
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De afhandeling van goederenstromen, via de haven aangevoerd, afgevoerd of doorgevoerd, wordt 
gerekend tot de havengerelateerde bedrijven (verladers, transporteurs). Verder behoren industriële 
activiteiten waarvan een belangrijk deel (in volume) van de goederen via de haven aangevoerd en 
afgevoerd worden tot havengerelateerde bedrijven (industriële bedrijven die gebruikmaken van de 
kade). Naast dergelijke activiteiten van bedrijven zijn er ook diensten die gerelateerd zijn aan de 
goederenstromen of deze goederenstromen ondersteunen: direct/fysiek middels distributie en 
opslag; minder direct (hoofd- en regiokantoren ). 
 
Havengerelateerde bedrijven zijn bedrijven die activiteiten verrichten die voldoen aan één van 
onderstaande criteria: 
 

1. logistieke en vervoersactiviteiten die direct samenhangen met de aanvoer, afvoer en door-
voer van goederenstromen over water (van water naar water) of die direct samenhangen 
met aanvoer, afvoer en doorvoer van water naar weg of van weg naar water (en in een la-
ter stadium van water naar spoor of van spoor naar water). 

2. transportkostengevoelige industriële activiteiten die in belangrijke mate gebruik maken van 
de haven voor de aan- en afvoer van hun goederen; deze bedrijven dienen minimaal XX TEU 
(containers) of YY ton (bulk) per ha per jaar aan lading te genereren1; 

3. de betreffende goederenstromen dienen te vallen onder de classificatie van goederenstro-
men voor Flevokust (bijlage 2). 

 
Kadegebonden - en havenverbonden activiteiten zijn ruimtelijk op en rond de haven gesitueerd. 
Deze bedrijven komen voor op of in de buurt van het buitendijkse deel alsmede in de directe nabij-
heid van het water (kadegebonden). Havengerelateerde bedrijven zijn geschikt voor vestiging op 
het binnendijkse deel van Bedrijventerrein Flevokust. 
 
Er is mogelijkheid voor categorie 5 bedrijvigheid op Flevokust. Wat voor overlast kunnen 
deze bedrijven veroorzaken? Hoe wordt dit gereguleerd? 
Het nieuwe bestemmingsplan zal voorzien in de vestiging van categorie 5 bedrijven. Het vaststellen 
van dit bestemmingsplan is aan de gemeente 
 
Alle bedrijven in Nederland moeten voldoen aan milieuwet- en regelgeving. De aard van het bedrijf 
bepaald in welke milieucategorie het valt. Zo mogen bedrijven in milieucategorie 5 zich niet vesti-
gen nabij woonbebouwing. Dit type bedrijven moet een bepaalde afstand houden t.o.v. woonbe-
bouwing vanwege geluid, externe veiligheid of bijvoorbeeld stof. Flevokust is vanwege haar ligging 
geschikt voor dit type bedrijvigheid. Afhankelijk van het type bedrijf is de gemeente of de provin-
cie bevoegd gezag voor de vergunningverlening en zal ook de handhaving daarvan op zich nemen. 
 
Welke functies (bedrijven) kunnen zich vestigen op Flevokust? Wat betekent dit voor opleidin-
gen in de regio? 
Zie ook het antwoord op de vraag over het vestigingsbeleid. 
De bedrijven versterken het industrieellogistieke profiel van Lelystad en de regio. Er ligt dus een 
relatie met opleidingen die hier opleidingen in verzorgen en kansen voor stageplekken, kennisuit-
wisseling, etcetera. 
 
In hoeveel jaar wordt Flevokust uitgegeven? 
In de grondexploitatie is er vanuit gegaan dat Flevokust in 2020 (variant 115 hectare), danwel in 
2023 (variant 43 hectare) geheel is uitgegeven. Het hogere uitgiftetempo bij de 115 hectare variant 
heeft te maken met de grote afname door het recyclebedrijf.  
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Er worden verschillende cijfers gepresenteerd over het werkgelegenheidseffect van Flevokust. 
In eerdere stukken werden aantal van 2600 FTE genoemd. In deze presentatie(d.d. 16 januari 
2013)  is sprake van 600 – 1500 directe en een even groot aandeel indirecte arbeidsplaatsen. 
Wat is de meest actuele inschatting en wat is de bron van deze cijfers? 
Aan Jeanet gevraagd om reactie/antwoord. 
Het laatste inzicht is dat het gaat om circa 600-1.200 arbeidsplaatsen (gebaseerd op 6,5 tot 13 
arbeidsplaatsen per ha) directe werkgelegenheid. De indirecte werkgelegenheid is bij volledige 
uitgifte eveneens circa 600-1.200 arbeidsplaatsen. Bron is: EUR/TNO. 
 
Er wordt gesproken over een gemiddeld aantal arbeidsplaatsen per hectare, waarbij dit ook 
elders in de regio kan zijn. Hoe groot is deze regio? 
‘De regio’ is in dit verband een breed begrip en niet exact geografisch af te bakenen. Het gaat er 
om dat er toeleverancier- afnemer- en samenwerkingsrelaties tussen bedrijven zullen ontstaan, 
waardoor er per saldo arbeidsplaatsen bij zullen komen. 
 
Hoeveel containers worden er maximaal per schip vervoerd? 
In de binnenvaart wordt met TEU in plaats van met containers gerekend. TEU is de aanduiding voor 
de afmetingen van containers. De afkorting staat voor Twenty feet Equivalent Unit. 1 TEU is een 
container van 20 voet lang, 8 voet breed en 8 voet hoog, 2 TEU zijn twee 20-voets containers of 
een 40-voets container. Een TEU is dus 6,1 laadmeter.  
 
Maximaal gaan er 250 TEU op een binnenvaartschip. Gemiddeld zal er per lichter (binnenvaart-
schip) ongeveer 100 TEU worden vervoerd. Een vrachtwagen vervoert maximaal 2 TEU. 
 
Passen deze grote binnenvaartschepen door de Houtribsluizen of zijn er nog aanpassing aan 
de infrastructuur nodig. 
De infrastructuur hoeft niet aangepast te worden. De gemiddelde afmeting van een lichter is 85 m 
lang, 11,5 m breed en steekt 3,2 m diep.  
 
Wat is het potentieel aan schepen dat Flevokust aandoet? Hoeveel schepen zijn er nodig om 
de businesscase sluitend te krijgen? 
De businesscase van de CV/BV is met name afhankelijk van de kosten (aanleg van de dijk, ophogen 
buitendijkse terrein, omleggen kabels en leidingen, etc.) en de baten (tempo en prijs van gronduit-
gifte). De businesscase van de CV/BV is niet afhankelijk het aantal schepen dat Flevokust aandoet. 
 
De businesscase van de containerterminal is wel afhankelijk van het aantal schepen dat Flevokust 
aandoet. De businesscase van de containerterminal is rendabel bij ca. 25.000 TEU. Dit betekent 
uitgaande van 5 werkdagen, ca. 100 TEU per dag, oftewel 1 lichter per dag.  
 
Wat is het effect van de 2e Maasvlakte op Flevokust? Is de verwachting van aantal containers 
realistisch? 
De 2e Maasvlakte werkt juist versterkend voor het potentieel van Flevokust. Er zullen meer contai-
ners over water vervoerd worden door de ontwikkeling van de 2e Maasvlakte. Bij de 2e Maasvlakte is 
afgesproken dat minimaal 50% van de containers over spoor of water worden doorvervoerd naar het 
achterland. 
 
Zijn er eisen te stellen aan de uitstoot van schepen die Flevokust aandoen? Hoe kan de uit-
stoot van schepen beperkt worden? 
Er zijn geen andere voorwaarden te stellen aan de uitstoot van de schepen die Flevokust aan doen 
dan in de rest van Nederland geldt voor vervoer over water. In Europees verband worden afspraken 
gemaakt om de uitstoot van binnenvaartschepen sterk te verminderen. 
 
Als de schepen afgemeerd zijn, kan er gebruik worden gemaakt van walstroom, waarmee de 
scheepsmotoren tijdens laden en lossen uitgeschakeld kunnen worden. 
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Toepassing secundaire bouwstoffen 
 
Het al dan niet mogen toepassen van secundaire bouwstoffen voor de ophoging van het be-
drijventerrein is afhankelijk van opname als innovatief experiment onder de Crisis en Her-
stelwet (CHW). Het ministerie van IenM is hierin bevoegd. Wanneer is bekend of de secundaire 
bouwstoffen mogen worden toegepast? Hoe groot wordt de kans geacht dat het ministerie 
toestemming geeft? 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tekst van de Green Deal. De aanvraag voor de 
7e tranche van de Crisis- en Herstelwet (CHW) is inmiddels ingediend. Uiteindelijke toestemming is 
afhankelijk van politieke besluitvorming. De ministerraad, de Tweede Kamer en uiteindelijk de 
Raad van State moeten instemmen. De kans op instemming is vooraf lastig te beoordelen. De minis-
ter en de Staatssecretaris hebben aangegeven positief tegenover de Green Deal Flevokust – en 
daarmee de ontheffing van het Besluit Bodemkwaliteit via de CHW - te staan. De aanvraag sluit aan 
bij de green deal afvalstoffen, maar dit is geen garantie op instemming van het rijk. 
 
Wat gebeurt er als de toepassing van secundaire bouwstoffen niet mag? Wat is het effect 
hiervan op de ontwikkeling van Flevokust 
Als het project aangaande de upcycling van secundaire bouwstoffen niet wordt opgenomen in de 
Crisis- en herstelwet, innovatieve projecten, dan is het voor het recyclingbedrijf niet mogelijk om 
het terrein op te hogen met vrij toepasbare (schone) bouwstoffen. Indien dit voor het recyclebe-
drijf reden is om minder grond af te nemen (wat waarschijnlijk is), dan zal de gronduitgifte bij 
aanvang lager zijn. Dit betekent dat gekeken wordt naar een fasering van Flevokust om de investe-
ringskosten omlaag te brengen en zal de ontwikkeling meer richting de terugvalvariant gaan. 
 
Is het recyclebedrijf ook geïnteresseerd in vestiging mocht het toepassen van secundaire 
bouwstoffen voor ophoging niet worden toegestaan onder de CHW? 
Het recyclebedrijf heeft aangegeven de locatie Flevokust aantrekkelijk te vinden vanwege de 
haven, het diepe vaarwater en de vestigingsmogelijkheid voor bedrijven in hoge milieucategorieën. 
Die interesse is dus aanwezig. Mogelijk zal er minder terrein worden afgenomen. 
 
Neemt het recyclebedrijf in één keer de grond af, of gebeurt dat gefaseerd? 
Het recyclebedrijf heeft de intentie om in drie fasen de grond te verwerven (2015, 2016, 2018). 
 
Wat zijn de risico’s van gereinigde ofwel geupcyclede AEC-bodemassen? 
Er zijn geen risico’s. Gereinigde bodemassen zijn open toepasbaar en vormen geen milieurisico. 
 
Worden er IBC bouwstoffen toegepast op Flevokust? 
IBC bouwstoffen (Isoleren, Beheren, Controleren) zijn stoffen waarvoor extra beheer en controle 
maatregelen en voorschriften gelden vanwege potentieel milieurisico. Op Flevokust worden derge-
lijke stoffen niet toegepast. Er zullen geen ongereinigde AEC Bodemassen worden gebruikt op 
Flevokust. Ophoging van het bedrijventerrein vindt plaats met gereinigde AEC bodemassen. 
 
Wat zijn de risico’s van de opslag van ongereinigde AEC bodemassen? 
Het bedrijf moet net als alle bedrijven voldoen aan milieu- wet en regelgeving om een vergunning 
te krijgen. Ook moeten zij een milieueffectrapportage doen. Monitoring en handhaving zijn belang-
rijk. Dit is een verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst.  
Het plan is om een maximale werkvoorraad van 1 miljoen ton ongereinigde bodemassen aan te 
houden. Er wordt nog gesproken met het recyclebedrijf of deze werkvoorraad kan worden terugge-
bracht. De jaarlijkse verwerkingscapaciteit in de te bouwen reinigingsinstallatie is naar verwachting 
750.000 ton. Theoretisch bestaat de kans op uitloging en verwaaiing. Zolang er voldoende be-
heersmaatregelen worden genomen zijn er geen gezondheids- en milieurisico’s. Om uitloging en 
verwaaiing te voorkomen, zullen in de milieuvergunning eisen worden gesteld aan de wijze van 
opslag van de nog niet gereinigde AEC bodemassen. Maatregelen zijn een waterdichte ondergrond 
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ter voorkoming van uitloging en het nathouden van bodemassen ter voorkoming van stof en ver-
waaien. 
Voor het geval er onverhoopt toch iets mis mocht gaan, worden er juridische en financiële afspra-
ken gemaakt met het recyclebedrijf dat zij verantwoordelijk zijn voor eventuele schoonmaakkos-
ten. 
 
Wat zijn de effecten van verwaaiing en uitloging op mens en milieu en hoe kunnen we dit 
voorkomen? 
Indien er geen maatregelen getroffen zouden worden, is het potentiële effect van uitloging een 
lichte verontreiniging van grondwater. Dit wordt voorkomen door het aanleggen van een waterdich-
te ondergrond, bijvoorbeeld een asfaltvloer en het opvangen en zuiveren van het uitkomende 
water. Het effect van verwaaiing is potentieel hinder van stof in de zeer nabije omgeving. Dit 
wordt voorkomen door het nat houden van de opslag daar waar met het materiaal wordt gewerkt. 
Overigens zijn ongereinigde AEC bodemassen niet gekwalificeerd als gevaarlijk, ook niet voor de 
mensen die er mee werken. 
 
Wat gebeurt er als er, ondanks de genomen maatregelen, tóch verontreinigd materiaal in het 
milieu terecht komt? 
Bij de (tijdelijke) opslag van AEC Bodemassen wordt de luchtkwaliteit en het grondwater in de 
directe omgeving altijd nauwlettend in de gaten gehouden door de Omgevingsdienst. Wanneer er 
een verhoging van schadelijke stoffen in de omgeving zou worden gemeten, kunnen er meteen 
maatregelen worden getroffen en de oorzaak worden aangepakt. Meettechnieken zijn tegenwoordig 
zo nauwkeurig dat zelfs zeer geringe hoeveelheden van deze schadelijke stoffen kunnen worden 
gemeten, ruimschoots voordat deze in concentraties voorkomen die schadelijk zijn voor mens en 
milieu. Overigens zijn ongereinigde AEC bodemassen niet gekwalificeerd als gevaarlijk, ook niet 
voor de mensen die er mee werken. 
 

 

 

Het vervolg 

Op 15 mei (13:30 - 15:00) is er een panoramaronde over MMOH Flevokust waarin zal worden inge-
gaan op: 
• de ontwikkeling sinds de panoramaronde op 16 januari 2013  
• de uitkomsten van de second opinion van de gemeenteraad op het ondernemingsplan Flevokust 
• de beoogde participatievorm 
• Nadere informatie over rol van de provincie in relatie tot vergunningverlening, toezicht en 

handhaving AEC-bodemassen en de Green Deal 
 
5 juni 2013: opinieronde over financiële participatie provincie Flevoland 
5 juni 2013 of 3 juli 2013: besluitvormingsronde over financiële participatie provincie Flevoland 
 
Ter inzage in de leeskamer 

Geen 
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Verdere informatie 

 
De gemeente Lelystad heeft een projectwebsite ingericht voor MMOH Flevokust: 
http://www.lelystad.nl/flevokust   
 
Hierop is zijn vragen en antwoorden in de volgende categorieën: 
http://www.lelystad.nl/nl/flevokust/Vraag-en-antwoord.html  

o Algemene vragen over de ontwikkeling van Flevokust 
o Vragen op het gebied van Economie en Werkgelegenheid 
o Vragen  over het gebruik, opslag en verwerking van secundaire bouwstoffen/AEC bo-

demassen 
o Overige vragen op het gebied van natuur en milieu 
o Vragen op het gebied van Veiligheid en Gezondheid  
o Vragen op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer 

 
Tevens is via de projectwebsite beschikbaar: 

o Second opinion op de haalbaarheidsstudie, ondernemingsplan en de juridische aspecten 
die in opdracht van de gemeenteraad is uitgevoerd 
http://www.lelystad.nl/Docs/SO_Flevokust_Publieksversie.pdf  
 

o Verslag informatiebijeenkomst secundaire bouwstoffen (3 april) 
http://www.lelystad.nl/nl/Documenten/Verslag-informatieavond-Flevokust-3-april-
2013.pdf  
 

o Visiedocument secundaire bouwstoffen 
http://lelystad.nl/Docs/Visiedocument%20V3%201.pdf  

 


