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kenmerk 
K13/B13005/sh/realiserlng op- en overslaghaven Flevokust 

Geachte dames en heren, 

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de plannen van het Havenbedrijf 
Amsterdam, de Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad om, ten noorden van 
Lelystad, een nieuw bedrijventerrein en een nieuwe binnenvaarthaven te realiseren als 
onderdeel van het Circle Lines-concept van het Havenbedrijf Amsterdam. 
Flevokust ligt ten noorden van Lelystad aan diep vaarwater, in de directe nabijheid van 
een groeiende luchthaven (Lelystad Airport), de drukke scheepvaartroute Amsterdam-
Lemmer, autowegen (rijksweg A6) en spoorwegen (Hanzelijn/Flevolijn). Deze unieke 
ligging maakt dat de positie van Amsterdam als havenstad ten opzichte van die van 
Rotterdam krachtig versterkt wordt en dat Lelystad er een unique selling point bij krijgt. 

Realisering van Flevokust draagt bij aan de groeiende kracht van Lelystad als 
industrieel-logistiek centrum. Er komt een op- en overslaghaven, waar containers per 
binnenschip aankomen en per truck of trein naar het directe achterland getransporteerd 
worden. Kortom: mulitimodaliteit pur sang! 

Onzes Inziens zal deze havenontwikkeling een zeer belangrijke impuls voor de 
werkgelegenheid in de regio met zich meebrengen. Daarbij dient u zich te realiseren dat 
ervaringsgegevens laten zien dat elke baan in een overslaghaven drie indirecte banen In 
de omgeving van die haven oplevert. 
Wij adviseren Provinciale Staten en de gemeenteraad Lelystad dan ook om in te 
stemmen met de realisering van Flevokust c.q. de investering die u wordt gevraagd te 
doen. 
Lelystad krijgt zelden een dergelijke kans een werkgelegenheidsimpuls te 
bewerkstelligen. Dat de initiële investering bij een voorziening van deze omvang en 
betekenis te hoog Is voor private ondernemers blijkt duidelijk voor wie nagaat hoe ze 
elders tot stand kwamen. 
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Ten slotte: voor wie vreest voor milieuaantasting, zeggen wij slechts dat de wetgeving 
dienaangaande inmiddels zo strikt Is dat bij adequate handhaving (door u!) die vrees 
ongegrond zal zijn. 

Met vriendelijke groet. 

N. M. PC vafitóta ve ren 
voorzltterA/WO-NCW Flevoland 

A.L.-C^einer 
-voorzitter Bedrijfskring Lelystad (BKL) 

Afschrift tevens verzonden naar: 
- De Gemeenteraad Lelystad 
- College van Gedeputeerde Staten Flevoland 
- Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lelystad. 

Bedrijfskring 



VNO NCW 
M I D D E N 

Postbus 10475 7301 GL Apeldoorn 

APELDOORN 

28.05.13 
POSTBUS 10475 

7301 GL 

_Provincie Flevolanri 
ONTVANGEN 

2 9 MEI ?m 

TNT Post 

i fays-

# RN 813506 
Nederland 

Cf 


