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Betreft: Advies BKL, VNO-NCW en LTO Noord ten aanzien van besluitvorming Flevokust 

 

Lelystad, 3 december 2013 

 

Geachte dames en heren , 

Binnenkort wordt zowel in de gemeenteraad van Lelystad als in Provinciale Staten een besluit genomen over de 
realisatie van Flevokust, de beoogde nieuwe multimodale haven met containerterminal en bedrijventerrein ten 
noorden van Lelystad.  

De afgelopen periode zijn er veel argumenten voor en tegen Flevokust over tafel gegaan. Argumenten die invloed 
zullen hebben op de besluitvorming. De ondertekenaars van deze brief hechten er aan om, namens het 
bedrijfsleven, een breed geluid ten faveure van Flevokust te laten horen.  

Naar onze mening is Flevokust een belangrijk project voor stad en regio.  
Flevokust komt te liggen aan diep vaarwater, in de directe nabijheid van een groeiende luchthaven (Lelystad 
Airport), de drukke scheepvaartroute Amsterdam-Lemmer, autowegen (rijksweg A6) en spoorwegen (Hanzelijn). 
Daarmee is dit logistiek een uitstekende locatie die multimodaal is ontsloten. Deze flexibiliteit in modaliteiten is bij 
het bedrijfsleven zeer gewild. 
Er komt een op- en overslaghaven, waar containers per binnenschip en na verbreding van de Kornwerdersluis 
short sea schepen aankomen en per vrachtwagen – en mogelijk op termijn per  trein - naar het directe achterland 
kunnen worden getransporteerd. Dankzij Flevokust neemt het vrachtverkeer op de drukbelaste wegen in de 
Randstad af, wat de filedruk en de uitstoot van CO2 en luchtverontreinigende stoffen vermindert.  
Op Flevokust wordt vestiging van bedrijven in milieucategorie 3, 4 en 5 mogelijk. In de Randstad is sprake van 
schaarste aan bedrijventerreinen in de hogere milieucategorieën en daarmee grote behoefte aan dit type 
bedrijventerrein. 
Ook het rijk hecht belang van Flevokust als logistiek knooppunt en ondersteunt om die reden de ontwikkeling van 
Flevokust vanuit het programma ‘Beter Benutten’ en de Crisis- en Herstelwet, op basis van het duurzame en 
innovatieve karakter van Flevokust.  
Wij kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat Flevokust alle eigenschappen in zich heeft om een succes 
te worden.  

Realisatie van Flevokust draagt dan ook zeker in belangrijke mate bij aan de kracht van Lelystad als industrieel-
logistiek centrum. Het  versterkt de economische structuur van de regio en verbetert daarmee het 
vestigingsklimaat. Tegelijkertijd betekent Flevokust een impuls voor de economische relatie met de 
Metropoolregio Amsterdam.  

Ook voor stad en regio betekent Flevokust een belangrijke stap vooruit. Haven en bedrijventerrein zorgen voor 
nieuwe werkgelegenheid, blijkt uit diverse onderzoeken. Werkgelegenheid die goed aansluit bij het profiel van de 
beroepsbevolking van Lelystad. Juist in deze tijd,  waarin Flevoland het hoogste percentage werklozen van ons 



land heeft, mogen we zo’n kans niet voorbij laten gaan! En al zijn die nieuwe banen er niet meteen op de eerste 
dag van Flevokust: op termijn komen die er zeker wel.  

Uit recent onderzoek blijkt ten slotte dat er voldoende gebruikers en ladingstromen zijn voor de overslagcapaciteit 
die Flevokust gaat bieden. Dit wordt onderstreept door het feit dat inmiddels een aantal verladers een 
intentieverklaring hebben ondertekend waarin zij aangeven gebruik te willen maken van de faciliteiten van 
Flevokust.  

Lelystad is zeker niet de enige plek waar deze capaciteit kan worden gerealiseerd. Als Flevokust er niet komt dan 
komt de benodigde uitbreiding naar verwachting wel in de ons omringende regio’s, maar dan zonder dat de stad 
en de regio daarvan kunnen profiteren. Vanuit het bedrijfsleven is het nu of nooit! 

Wij adviseren de Gemeenteraad van Lelystad daarom nu in te stemmen met de realisatie van Flevokust. 

Met vriendelijke groet, 

 

A.L. Greiner 
Voorzitter Bedrijfskring Lelystad (BKL) 
 
 
 

 

 

C.J. Swaan 
Voorzitter VNO-NCW Flevoland 

 

 

 

 

A. Michielsen 
Voorzitter LTO Noord Flevoland 

 

 

 

 

Afschrift verzonden naar:  
College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Lelystad en college van Gedeputeerde Staten 
Flevoland.  


