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Boven wetteUjke afspraken: borgen miUeukwaUteit recycle-activiteiten 
AEC-bodemas op Flevokust 

Geacht College van Burgemeesters en Wethouders, 

Momenteel is de ontwikkeUng van de multimodale overslaghaven Flevokust bij de gemeente 
Lelystad en de provincie Flevoland in de fase van poUtiek besluitvorming. 

Ons college constateert dat er bij omwonenden, belanghebbenden. Raadsleden van de gemeente 
Lelystad en leden van Provinciale Staten een zorg is over de milieueffecten als gevolg van beoogde 
activiteiten van het recyclebedrijf 'Van Bentum RecycUng Centrale' (BRC). Dit bedrijf heeft 
aangegeven interesse te hebben in de koop van een aanzienUjk stuk grond om hier 
recycUngactiviteiten uit te willen gaan voeren, waaronder het reinigen van AEC-bodemassen tot vrij 
toepasbare en gecertificeerde bouwstoffen. 

De zorg zit vooral op de potentiële negatieve miUeueffecten van de ongereinigde AEC-bodemassen 
door verwaaiing of uitloging naar de bodem en grondwater. Dit wordt wetteUjk geregeld via de 
reguUere vergunningverlening, toezicht en handhaving. De provincie Flevoland is voor deze 
activiteit bevoegd gezag en wordt feitelijk uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en 
Vechtstreek (OFGV). 

De provincie Flevoland staat voor een goede miUeukwaUteit in dit gebied. De zorgen die zijn geuit 
zijn ook onze zorgen. Daarom hecht ons collega eraan u hierbij (nogmaals) te melden dat wij 
voornemens zijn om naast de wettelijke toezichtstaak een extra inspanning te leveren op het 
gebied van de miUeumonitoring. Dit betekent dat de provincie Flevoland het voortouw zal nemen 
om naast de wettelijke zaken, ook bovenwettelijke toezichtafspraken te maken ten aanzien van de 
opslag en het reinigingsproces van de AEC-bodemassen en de miUeueffecten hiervan 
(miUeumonitoring). 

Dit bovenwetteUjke toezichtarrangement (beheerprotocol) komt in actieve samenspraak met (een 
afvaardiging van) de direct belanghebbenden, onafhankelijke wetenschappeUjke expert(s), de 
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (OFGV), de gemeente Lelystad en de provincie 
Flevoland tot stand. 
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Onderdeel van dit bovenwetteUjke arrangement zal in ieder geval een nulmeting zijn van de lucht-, 
bodem-, en grondwaterkwaUteit in het gebied. Vervolgens zullen op gezette tijden deze metingen 
herhaald worden. Momenteel worden de contouren van dit bovenwettelijk beheersprotocol 
opgesteld. 

Ons college is van mening dat de ontwikkeUng van Flevokust en de economische 
structuurversterking en werkgelegenheid die dit met zich meebrengt in deze ti jd van groot belang is 
voor de regio en de gemeente Lelystad in het bijzonder. Wij zijn ervan overtuigd dat deze 
economische ontwikkeUng goed samen gaat met de zorg voor het behoud van een goede 
miUeukwaUteit. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

mr.drs. T. van der Wal - J. Lodders 

fen afschrift van dit bericht wordt gestuurd aan de (burger)leden van Provinciale Stoten. 


