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7 Samenvattende tabel effecten 

In het plan-MER is een samenvattende tabel van de milieueffecten opgenomen. Onderstaand is deze 

tabel opnieuw opgenomen, waarin de beschouwingen uit deze aanvulling op het plan-MER eveneens 

zijn betrokken. In de tabel zijn de beoordelingen waarop in deze aanvulling op het plan-MER is ingegaan 

in zwarte tekst gedrukt. Overige aspecten (grijze tekst) komen in deze aanvulling niet terug.  

 

Thema Aspect Criteria Effectbeoor

deling 

Samenvatting  

Effecten op aardkundige 

waarden 

0 Slechts zeer beperkte 

invloed op aardkundige 

waarden aan de rand van 

het gebied. Niet 

noemenswaardige 

aantasting doordat er wordt 

opgehoogd. 

Effecten op de bodem door 

ophoging 

0 Geen effecten door 

beperkte ophoging van het 

terrein. 

bodemopbouw 

Effecten op de bodem door 

zettingen 

0 Geen effecten door 

beperkte ophoging van het 

terrein. 

bodemkwaliteit Effecten op de 

bodemkwaliteit 

0 Ingrepen leiden niet tot 

verbetering of 

verslechtering van de 

bodemkwaliteit. 

- - Er worden veel primaire 

grondstoffen (zand) gebruikt 

voor de realisatie van het 

terrein. Deze leiden ook tot 

een omvangrijke 

grondstroom. 

Bodem 

grondverzet en 

grondstromen 

Effecten op voorraad 

primaire bouwstoffen en 

grondstromen 

- - - Indien gekozen wordt voor 

een conventionele 

golfbreker is de benodigde 

hoeveelheid zand nog 

groter. Een drijvende vorm 

of een optimalisering van de 

golfbreker leidt niet tot 

wijziging van de beoordeling 

Bescherming tegen 

inundatie 

0 De bestaande waterkering 

blijft in tact. Hierbij wordt 

een kade tegen de dijk 

gerealiseerd en een 

golfbreker. Beide leiden tot 

een betere bescherming 

tegen inundatie. Omdat een 

en ander nog moet worden 

uitgewerkt is hieraan geen 

positieve beoordeling 

gekoppeld. 

Water Waterveiligheid 

Binnen- en 

buitenbeschermingszones 

0 Binnen- en 

buitenbeschermingszones 

worden niet aangetast en 

hierover worden 

maatwerkafspraken 

gemaakt.  
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Thema Aspect Criteria Effectbeoor

deling 

Samenvatting  

Grondwatersituatie 

plangebied 

0 Er is voldoende 

drooglegging voor het 

plangebied. 

Grondwater 

Grondwatersituatie 

achterland 

0 De realisatie leidt tot een 

afvlakking van het 

grondwaterpeil.  

Waterberging 0 Er is voldoende ruimte voor 

waterberging. Vanuit 

afspraken in de Nota 

Waterbeleid is geen 

compensatie nodig voor de 

buitendijkse ontwikkeling. 

Waterkwantiteit 

Compensatie KRW-

watergang 

0 De KRW-watergangen 

blijven in stand. 

Afvalwater en afstromend 

hemelwater 

0 Er wordt een gescheiden 

watersysteem aangebracht.  

Waterkwaliteit 

KRW-watergang 0 De KRW-watergangen 

blijven in stand. Een kans 

ligt in het verbeteren van de 

ecologische kwaliteit. 

Effecten op bestaande 

landschappelijke waarden 

- - Contrast tussen land en 

water en openheid nemen 

duidelijk af. 

Landschap 

Effecten van nieuwe 

elementen 

0 Er is nog weinig bekend over 

de daadwerkelijke invulling. 

Uitgaande van de 

toepassing van een 

beeldregieplan wordt ervan 

uitgegaan dat de nieuwe 

elementen een bijdrage 

kunnen leveren.  

Effecten op archeologische 

waarden 

0 Er wordt geen aantasting 

van (potentiële) 

archeologische waarden 

verwacht. 

Effecten op historisch-

geografische waarden 

- Het realiseren van de 

nieuwe haven leidt tot 

aantasting van de 

kenmerkende, rechtlijnige 

structuur van de 

IJsselmeerdijk. 

Landschap en 

cultuurhistorie 

Cultuurhistorie 

Effecten op historisch-

bouwkundige waarden 

- Ensemblewaarde tussen de 

Viskwekerijwoningen en het 

grotere geheel van de 

Viskwekerij verdwijnen. 

Effecten op de 

instandhoudingsdoelen van 

het IJsselmeer 

0 Hoewel ruimtebeslag op het 

IJsselmeer plaatsvindt, 

ondervinden vogelsoorten 

behorend tot de 

instandhoudingsdoelen 

hiervan geen significant 

negatieve effecten. 

Toename van geluid in het 

gebied heeft geen invloed 

op de vogels. 

Natuur Natura 2000 

Effecten op de 0 Natura 2000-gebieden in 
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Thema Aspect Criteria Effectbeoor

deling 

Samenvatting  

instandhoudingsdoelen van 

overige Natura 2000-

gebieden 

(verzuring/vermesting) 

een straal van 20 km rond 

het plangebied kennen geen 

habitats of soorten die 

gevoelig zijn voor verzuring 

of vermesting. 

Stikstofdepositie is in beeld 

gebracht en toont aan dat 

stikstofdepostie op grotere 

afstanden ecologisch 

verwaarloosbaar is.  

Ecologische 

hoofdstructuur 

Effecten op de wezenlijke 

kenmerken en waarden 

0 Er vindt geen ruimtebeslag 

op de EHS plaats. Ten 

aanzien van geluid voor 

vogels in het Visvijverbos 

geldt dat de A6 reeds een 

belangrijke geluidbron is, 

die dominant is in het 

gebied.  

Effecten op flora - De ontwikkeling van 

Flevokust leidt tot de 

verwijdering van niet en 

lichter beschermde soorten 

flora. 

Effecten op amfibieën, 

reptielen, vlinders en 

libellen 

- Er komen diverse niet 

beschermde soorten voor. 

Deze moeten het gebied 

(tijdelijk) verlaten. 

Effecten op vleermuizen - - Er gaan geen 

verblijfplaatsen verloren, 

maar er treedt wel effect op 

op foerageermogelijkheden. 

Effecten op vogels - Broedplaatsen van jaarrond 

beschermde nesten worden 

niet aangetast met de 

ontwikkeling. Er is mogelijk 

wel invloed op overige 

nesten van broedvogels. 

Effecten op vissen - Mogelijk komen strenger 

beschermde vissoorten 

voor. Doordat de KRW-

watergangen blijven 

bestaan, blijft de ruimte 

voor deze vissoorten 

bestaan.  

Flora en fauna 

Effecten op overige 

zoogdieren 

- De ontwikkeling van 

Flevokust leidt tot effecten 

op niet en lichter 

beschermde soorten. 

I/C-verhoudingen 

bestaande wegen 

0 Er treden geen knelpunten 

op op bestaande wegvakken 

als gevolg van Flevokust 

I/C-verhoudingen 

kruispunten 

- Er treedt bij één kruising 

een beperkt knelpunt op als 

gevolg van de ontwikkeling. 

Dit knelpunt is oplosbaar 

met een rechtsaffer. 

Verkeer Verkeer 

Waterverkeer 0 Het aantal 
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Thema Aspect Criteria Effectbeoor

deling 

Samenvatting  

scheepvaartbewegingen ten 

opzichte van het totale 

aantal sluispassages is zeer 

beperkt.  

Overige verkeersaspecten 0 Er worden geen effecten op 

overige verkeersaspecten 

verwacht. 

Aantal geluidbelaste 

woningen boven 50 dB(A) 

- Het aantal woningen met 

een geluidbelasting > 50 

dB(A) neemt toe met 3. De 

gecumuleerde 

geluidbelastingstoename 

blijft in alle gevallen onder 

de 3 dB.  

Geluid Cumulatie 

industrielawaai, 

wegverkeer en 

railverkeer 

Geluidbelast oppervlakte 

boven 42 dB 

beoordeling 

onder 

natuur 

Het geluidbelaste oppervlak 

van het Natura 2000-gebied 

neemt toe. Onder natuur 

wordt ingegaan op de 

effecten daarvan voor de 

natuurwaarden.  

Wettelijke norm 0 De concentraties liggen ruim 

onder de wettelijke normen  

NO2 

Effect op concentratie - - Op een klein aantal punten 

is een planbijdrage van 

groter dan 2,4 µg/m
3
 

berekend, maar de meeste 

punten blijven daaronder.  

Wettelijke norm 0 De concentraties liggen ruim 

onder de wettelijke normen  

Luchtkwaliteit 

fijn stof  

Effect op concentratie - De meeste berekende 

bijdragen aan de 

concentraties PM10 liggen 

onder de 1,2 µg/m
3
. 

Plaatsgebonden risico 

vervoer gevaarlijke stoffen 

0 De risicocontouren liggen 

buiten het plangebied. 

Groepsrisico vervoer 

gevaarlijke stoffen 

- Het aantal mensen in het 

gebied neemt toe. 

Plaatsgebonden risico 

bestaande risicovolle 

inrichtingen 

0 De risicocontouren liggen 

buiten het plangebied. 

Groepsrisico bestaande 

risicovolle inrichtingen 

0 Risicovolle inrichtingen 

liggen te ver verwijderd van 

het plangebied om van 

invloed te zijn. 

Plaatsgebonden risico 

nieuwe risicovolle 

inrichtingen 

0 De risicocontouren van de 

bedrijven op het 

industrieterrein moeten 

binnen het eigen perceel 

blijven. Dit geldt niet voor 

de buitendijkse haven, maar 

de afstand tot andere 

inrichtingen is te groot om 

werkelijk van invloed te zijn. 

Veiligheid Externe veiligheid 

Groepsrisico nieuwe 

risicovolle inrichtingen 

- Door potentieel nieuwe 

risicovolle inrichtingen en 

meer mensen op het terrein 
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Thema Aspect Criteria Effectbeoor

deling 

Samenvatting  

neemt het groepsrisico wel 

toe. Dit zal beperkt zijn. 

Nautische 

veiligheid 

Mogelijkheden om een 

schip veilig in de haven aan 

te meren bij hoge 

windkracht 

0 De golfbreker wordt 

aangelegd om voldoende 

luwte te creëren om bij 

harde wind schepen aan te 

meren. 

 

 Impact op scheepvaart (incl. 

hoofdscheepvaartroute) 

0 Het aantal schepen dat naar 

de haven komt is beperkt. 

Daarmee is er geen sprake 

van knelpunten voor de 

bestaande scheepvaart. 

Effecten duurzaamheid op 

regionaal niveau 

+ + De realisatie van de haven 

heeft tot doel het aantal  

vrachtwagenbewegingen in 

de Randstad terug te 

brengen.  

Duurzaamheid Duurzaamheid 

Effecten op 

duurzaamheidsaspecten 

van gebruik 

+ Er zijn diverse 

mogelijkheden voor het 

toepassen van duurzame 

energie. 

Trillingen Effect van trillingen - Enige mate van 

trillingshinder is niet uit te 

sluiten. 

Licht  Effect op duisternis - Afstand tot bewoonde 

gebieden is relatief groot. Er 

is nog geen lichtplan 

opgesteld. 

Lichtuitstralingsarme 

armaturenkunnen worden 

toegepast. 

Geur Effect op geur 0 Afstand tot bewoonde 

gebieden is relatief groot en 

leidt naar verwachting niet 

tot geurhinder. 

Kabels en 

leidingen 

Effect op bestaande kabels 

en leidingen 

0 Kabels en leidingen worden 

op de bestaande plaats 

gehandhaafd. Ter plaatse 

van de aansluiting tussen de 

haven en het 

industrieterrein wordt een 

overkluizing gerealiseerd. 

Verkeer tijdens de 

aanlegfase 

Effect op verkeersstromen  - De aanleg leidt tot extra 

verkeer. De ligging dicht bij 

de A6 leidt tot de 

mogelijkheid zoveel 

mogelijk buiten de 

bewoonde gebieden te 

blijven. 

Overige 

aspecten en 

hinder tijdens 

aanleg 

Geluid tijdens de 

aanlegfase 

Effect op geluidgevoelige 

bestemmingen  

0 Geluidgevoelige 

bestemmingen liggen op 

grote afstand van de 

transportroute. De bijdrage 

van de 

transportbewegingen en het 

grondverzet zullen tegen de 

achtergrond van de A6, 
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Thema Aspect Criteria Effectbeoor

deling 

Samenvatting  

Flevocentrale en 

bedrijventerrein 

Oostervaart relatief beperkt 

zijn.  

Opbrengst 

windturbines 

Effecten op de 

windopbrengst voor 

windturbines 

-  Mogelijk treedt windverlies 

op voor enige windturbines. 

In de autonome situatie is 

echter sprake van een 

herbezinning op de 

plaatsing van windturbines. 

(structuurvisie) 

 

Vergelijking van bovenstaande tabel met die van het plan-MER leidt tot de conclusie dat de beoordeling 

van de aspecten is aangepast voor de effecten op Natura 2000-gebied IJsselmeer en voor effecten van 

grondverzet. Ten aanzien van de effecten op het IJsselmeer zijn de effecten op basis van de Passende 

beoordeling als neutraal (0) beoordeeld (zie ook hoofdstuk 2). Ten aanzien van grondverzet en 

grondstromen is een tweede beoordeling toegevoegd. Deze heeft betrekking op een conventionele 

golfbreker. Een conventionele golfbreker op een grondverbetering leidt tot een grote hoeveelheid zand 

die benodigd is en de noodzaak tot het afvoeren van een ruime hoeveelheid slib. Daarmee is het effect 

als zeer negatief (- - -) beoordeeld.  

 

Voor de overige aspecten leidt deze aanvulling op het plan-MER niet tot wijzigingen van de beoordeling.  


