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1 Inleiding

In juni 2014 is het plan-MER Flevokust opgeleverd. Het plan-MER brengt de effecten in beeld van de
ontwikkeling van Flevokust die juridisch-planologisch geregeld wordt in het hiervoor bedoelde
inpassingsplan. Dit betreft de ontwikkeling van een buitendijks haventerrein en een binnendijks
industrieterrein die in samenhang worden ontwikkeld. In het plan-MER zijn de effecten van de gehele
ontwikkeling in beeld gebracht. Het plan-MER is vrijgegeven voor inspraak door Provinciale Staten van
de provincie Flevoland en ook verzonden aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna:
Commissie m.e.r.). In augustus is een aanvulling op het plan-MER opgeleverd in verband met de wens
om de kruin van de dijk enigszins te verlagen. Ook deze rapportage is aangeleverd aan de Commissie
m.e.r. ter toetsing.

Tijdens de periode waarin het plan-MER ter inzage gelegen heeft, zijn zienswijzen op zowel het
inpassingsplan als het plan-MER ingediend. Tevens heeft de Commissie m.e.r. een advies over het plan-
MER gegeven. Samengevat heeft de Commissie het volgende advies over het plan-MER uitgebracht:

De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal essentiële tekortkomingen.

 op basis van de conclusies in het MER en de Voortoets1 is niet inzichtelijk in welke mate mitigerende
maatregelen zijn betrokken bij de beoordeling van de effecten van het voornemen op de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied IJsselmeer. Een Passende beoordeling
ontbreekt nog;

 de (mogelijke) effecten van stikstofdepositie op de daarvoor gevoelige Natura 2000- gebieden
waaronder de Veluwe;

 de effecten van de aanleg van een golfbreker als onderdeel van een buitendijkse haven op milieu,
water en natuur.

De Commissie acht deze tekortkomingen essentieel voor de besluitvorming, omdat niet duidelijk is of het
voornemen voldoet aan de eisen van de Natuurbeschermingswet en/of mitigerende maatregelen
waarmee negatieve effecten op Natura 2000-gebieden kunnen worden voorkomen effectief en/of
mogelijk zijn. Daarnaast is niet inzichtelijk wat de effecten van een golfbreker zijn. De Commissie
adviseert om een aanvulling op het MER op te stellen en daarin in te gaan op de gesignaleerde
tekortkomingen2. Betrek de informatie uit deze aanvulling bij de te nemen besluiten voor de ontwikkeling
Flevokust.

De voor het plan-MER relevante zienswijzen gaan in op de aspecten natuur, verkeer, geluid,
luchtkwaliteit en waterveiligheid. Ten behoeve van de beantwoording van de zienswijzen is een
antwoordnota opgesteld. Deze is als bijlage bij het inpassingsplan opgenomen.

In deze aanvulling op het plan-MER beschouwen we de genoemde punten nader. Daarbij wordt tevens
voor zover noodzakelijk ingegaan op het advies van de Commissie m.e.r. en de ingediende zienswijzen
op het plan-MER.

1
Conclusies in het MER en de voortoets zijn volgens de Commissie niet consistent, het MER constateert negatieve

effecten als gevolg van ruimtebeslag terwijl de voortoets concludeert dat negatieve effecten zijn uit te sluiten.
2

Op 25 september 2014 heeft de Commissie een gesprek gehad met bevoegd gezag en initiatiefnemer, tijdens dit

gesprek heeft zij een toelichting gegeven op haar advies.
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Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 aandacht aan het aspect natuur geschonken. In hoofdstuk 3
wordt nader ingegaan op de golfbreker en de effecten daarvan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 van
deze aanvulling ingegaan op het verkeer en in hoofdstuk 5 op geluid. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op
overige aspecten. Hoofdstuk 7 geeft ten slotte een samenvatting van de effectbeoordeling en de
wijzigingen daarin als gevolg van deze aanvulling.
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2 Natuur

2.1 Algemeen

In haar advies geeft de Commissie m.e.r. aan dat een Passende beoordeling opgesteld moet worden. Zij
baseert deze stelling op het feit dat in de samenvattende tabel van de effectbeoordeling bij het
onderdeel 'Effecten instandhoudingsdoelstellingen IJsselmeer' in het MER een score '-' is toegepast. Op
basis van dit advies is een Passende beoordeling opgesteld, waarin aandacht is besteed aan de effecten
en de mitigerende maatregelen. Deze passende beoordeling is als separate bijlage aan deze Aanvulling
op het MER toegevoegd. Hierin is ook op de andere aspecten ingegaan die door de Commissie benoemd
zijn: ruimtebeslag, verstoring door licht en vaarbewegingen en stikstofdepositie.

2.2 Ruimtebeslag

Ten aanzien van ruimtebeslag adviseert de Commissie het volgende:
De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER de effecten van ruimtebeslag op de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied IJsselmeer nader toe te lichten. Indien
significant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, beschrijf dan in een Passende beoordeling
mitigerende maatregelen en geef aan of deze uitvoerbaar en effectief zijn.

In de Passende beoordeling is aandacht besteed aan de effecten van het ruimtebeslag. Daarin is ook
expliciet het ruimtebeslag van de golfbreker (zie ook hoofdstuk 3) behandeld.

Ten aanzien van het ruimtebeslag concludeert de Passende beoordeling:

Het projectvoornemen leidt binnen het Natura 2000-gebied tot een zeer beperkte verandering van het
biotoop 'open water' en daarmee van potentieel leefgebied voor vogels en macrofauna (voedsel).
Het ongeschikt raken van het plangebied door het ontrekken van open water aan het Natura 2000-
gebied IJsselmeer resulteert niet in een verhoogde kans op significant negatieve effecten. Sterker nog,
de industriehaven en golfbreker voegen nieuwe functionaliteit toe aan het gebied. Dit geschiedt door
extra luwte rondom de loswal, maar ook door het creëren van nieuwe habitats door het aanleggen van
een golfbreker (extra rust-, foerageer- en opgroeigebied). De positieve effecten van beide typen
golfbreker zijn vergelijkbaar (zie ook tabel 10 in paragraaf 5.1.3. van de passende beoordeling).
De ontstane biotopen vormen aldus extra geschikt leefgebied voor vogels die zijn opgenomen in de
instandhoudingsdoelen voor het IJsselmeer.

Het effect van ruimtebeslag op het IJsselmeer wordt daarmee als neutraal (0) beoordeeld.

2.3 Verstoring door licht en vaarbewegingen

De Commissie gaat in het advies in op de effecten van verstoring door licht en vaarbewegingen.
Hierover adviseert de commissie het volgende:
De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER de effecten van licht en verstoring op de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied IJsselmeer nader toe te lichten. Indien
significant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, beschrijf in de Passende beoordeling dan
mitigerende maatregelen en geef aan of deze uitvoerbaar en effectief zijn.

In de Passende beoordeling is aandacht besteed aan de effecten van verstoring door licht en
vaarbewegingen. Ten aanzien hiervan concludeert de Passende beoordeling:
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Het projectvoornemen leidt in de gebruiksfase tot mogelijke effecten op het Natura 2000-gebied in
verband met de gevoeligheid van vogels voor verstoring door licht, geluid en optische verstoring. Voor
de aanwezige vogels en de bijbehorende functie van het gebied zijn op korte afstand
uitwijkmogelijkheden aanwezig. Daarnaast zal door gewenning na de eerste aanloopfase een beperkt
verstoringseffect weer verdwijnen.
De toetsing van de relevante verstoringsfactoren laat zien dat voor de gebruiksfase significant negatieve
effecten kunnen worden uitgesloten.

De effecten van licht en vaarbewegingen op de instandhoudingsdoelstellingen van het IJsselmeer
worden hiermee als neutraal (0) beoordeeld.

2.4 Stikstofdepositie

De Commissie adviseert ten aanzien van stikstof om voor:

 de cumulatieve effecten van verkeer aan te geven hoe het voornemen leidt tot een wijziging van
de verkeersstromen (met name van het aantal vrachtautobewegingen)3. Geef aan of dit
consequenties heeft voor de verkeerintensiteiten op wegen nabij Natura 2000-gebieden en
beredeneer of bereken, wat dit betekent voor de stikstofdepositie op gevoelige habitattypen en
leefgebieden van soorten in deze gebieden;

 de bedrijfsactiviteiten die worden mogelijk gemaakt met het bestemmingsplan, de
stikstofemissies van de maximale mogelijkheden van bedrijfscategorie 5.3 in beeld te brengen
en op basis daarvan inzicht te geven in de daarmee gepaard gaande depositie in voor
stikstofdepositie gevoelige gebieden;

 de aanlegactiviteiten eveneens de (gevolgen van) depositie in beeld te brengen.
Indien sprake is van een toename van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden,
geef dan in de Passende beoordeling aan of (na brongerichte/mitigerende maatregelen) aantasting van
natuurlijke kenmerken is uit te sluiten. Indien met mitigerende maatregelen negatieve effecten niet zijn
uit te sluiten adviseert de Commissie de ADC-toets te doorlopen.

In de Passende beoordeling is aandacht besteed aan de effecten van stikstofdepositie. Daarbij is
rekening gehouden met de ontwikkeling van het haven- en industrieterrein en met de
mobiliteitsveranderingen als gevolg van de ontwikkeling van Flevokust. De beschouwing van de
wijzigingen in de verkeersstromen is opgenomen in hoofdstuk 4 van deze rapportage.

Ten behoeve van de passende beoordeling zijn berekeningen uitgevoerd van de stikstofdepositie als
gevolg van de ontwikkeling van Flevokust. In de berekeningen is zowel de ontwikkeling van het
bedrijventerrein als de verandering van de verkeersstromen betrokken. In figuur 2.1 is het resultaat van
de stikstofdepositieberekening weergegeven.

3 Dit kan bijvoorbeeld door het distributiepatroon met en zonder overslagterminal met elkaar te
vergelijken en na te gaan waar toe- en afnames in vervoersbewegingen optreden.
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figuur 2.1: Stikstofdepositie als gevolg van de ontwikkeling van Flevokust (Bron: Passende
beoordeling)
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Op basis van de stikstofdepositieberekeningen concludeert de passende beoordeling het volgende:

Geen significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op nabij gelegen Natura 2000-
gebieden.
Het projectvoornemen leidt niet tot significant negatieve effecten op nabij gelegen Natura 2000-
gebieden (< 20 km), omdat de habitattypen en habitat- en vogelrichtlijnsoorten niet of nauwelijks
gevoelig zijn voor de gevolgen van stikstofdepositie. Het enige gevoelige habitattype in het IJsselmeer,
namelijk overgangs- en trilvenen, ligt op meer dan 30 km en daarmee buiten de invloed van het
plangebied.
Binnen de provincie Flevoland zijn geen gebieden aanwezig waar stikstofdepositie een groot knelpunt
vormt. Er is een aantal terreinen waarin stikstofgevoelige habitats liggen, maar buiten de invloed van de
planontwikkeling op grote afstand van het plangebied (circa 30 km). Daarnaast wordt de Kritische
depositiewaarde in deze gebieden niet noemenswaardig overschreden.

Geen significant negatieve effecten op verder weg gelegen Natura 2000-gebieden.
De enige effectrelatie met verder weg gelegen Natura 2000-gebieden loopt via stikstofdepositie. Omdat
het op die afstand om een ecologisch verwaarloosbare hoeveelheid stikstof gaat, worden significant
negatieve effecten als gevolg van stikdepositie door de beoogde ontwikkeling uitgesloten.

Aanlegfase
Ten aanzien van de aanlegfase is een berekening van de hoeveelheid stikstofdepositie gemaakt (zie
bijlage bij de Passende beoordeling). Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat 60% van de
aanlegwerkzaamheden in 2016 worden uitgevoerd. De berekeningen zijn dan ook voor 2016 uitgevoerd,
omdat dat het maatgevende jaar is. Verder is ervan uitgegaan dat 90% van het zand per schip wordt
aangevoerd en de overige 10% over land. De uitgangspunten zijn uitgebreid beschreven in de memo die
als bijlage aan de Passende beoordeling is toegevoegd. In de berekeningen is rekening gehouden met
machines, vrachtwagens, personenauto's en scheepvaart.

De berekeningen van de stikstofdepositie tijdens de aanlegfase hebben geleid tot het beeld
weergegeven in figuur 2.2. Hieruit blijkt dat de stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase relatief
beperkt is. De stikstofdepositie als gevolg van de aanleg betreft een tijdelijke situatie en is bovendien
niet maatgevend voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden die op enige afstand van het
plangebied liggen. Binnen de cirkel waarin de stikstof als gevolg van de aanlegfase neerslaat komen
geen stikstofgevoelige habitattypen voor. Er treden dan ook geen significant negatieve effecten op als
gevolg van stikstofdepositie tijdens de aanlegfase. Het effect hiervan wordt als neutraal (0) beoordeeld.
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figuur 2.2: Stikstofdepositie als gevolg van de aanleg van Flevokust (Bron: memo stikstofdepositie
tijdens aanlegfase).

2.5 Conclusie

In zijn geheel leiden de realisatie en het gebruik van Flevokust niet tot significant negatieve effecten op
het IJsselmeer en op andere gebieden in de omgeving. Daarmee wordt het effect voor zowel het
IJsselmeer als de overige gebieden als neutraal (0) beoordeeld.



Aanvulling Milieueffectrapport Plan-m.e.r. Flevokust

Projectnr. 0275372.00
14 november 2014 , revisie 2

blad 10

3 Golfbreker
In haar advies geeft de Commissie m.e.r. aan dat de effecten van de golfbreker nader onderzocht en
beschreven moeten worden. De Commissie schrijft hierover:
De Commissie adviseert in een aanvulling de locatie, vormgeving en het ontwerp van de golfbreker nader
uit te werken en aan te geven welke varianten mogelijk zijn. Beschrijf de milieueffecten van deze
verschillende varianten. Betrek deze informatie bij de besluitvorming over het buitendijkse deel van het
voornemen.

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de varianten voor de golfbreker, waarbij de noodzaak, locatie
en mogelijke vormgeving van de golfbreker worden beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de
milieugevolgen in paragraaf 3.2.

3.1 Noodzaak golfbreker

De golfbreker voor Flevokust is noodzakelijk om luwte te creëren om schade tijdens de overslag van
containers te voorkomen. Zonder golfbreker zou de container terminal aan open water liggen aan het
IJsselmeer. De golfbreker heeft geen waterkerende functie en is daarom ook geen onderdeel van de
primaire waterkering.

figuur 3.1: Impressie Flevokust zonder golfbreker (Bron: ROM3D)
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figuur 3.2: IJsselmeerkust bij storm

Bij bepaalde hydraulische condities op het IJsselmeer (bij een bepaalde windkracht en windrichting)
kunnen de golven bij de loswal zo hoog worden dat de overslag van containers stilgelegd moet worden.
Vanwege de nautische veiligheid is het dan ook noodzakelijk om de golfbreker te realiseren. Alleen met
een golfbreker kan de doelstelling om overslag van containers tot windkracht 7 mogelijk te maken
worden gerealiseerd.

figuur 3.3: Haventerrein, zwaaikom en golfbreker (rode delen zijn diepe delen).

3.2 Alternatieven voor de golfbreker

Op de locatie waar Flevokust en de golfbreker zijn gepland heeft in het verleden zandwinning plaats
gevonden ten behoeve van de dijk Lelystad – Enkhuizen. Hierdoor zijn er diepe sleuven en putten
aanwezig die tot 18 meter diep kunnen zijn. Aanleg van een golfbreker op een locatie waar dergelijke
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putten en sleuven aanwezig zijn resulteert in een forse investering en forse ingrepen in het gebied. Er is
daarom gezocht naar alternatieven voor de aanleg van de golfbreker. Er zijn twee mogelijke
alternatieven: een conventionele golfbreker (met een aantal varianten) en een drijvende golfbreker.
Beide vormen zijn in het onderstaande nader uitgewerkt. De precieze ligging van de golfbreker zal
afhankelijk zijn van het alternatief dat gekozen wordt. Daarbij spelen naast de kosten ook de
milieueffecten een belangrijke rol.

figuur 3.4: Geulen en putten door zandwinning ter hoogte van Flevokust(de donkere vlekken).

3.2.1 Conventionele golfbreker

Locatie grondbreker
Voor de locatie van de golfbreker zijn er verschillende mogelijkheden. Eén van de
optimalisatiemogelijkheden is om een stuk ondiepte te benutten op circa 400 meter van de kade. Het
nadeel van deze optimalisatie is dat er een relatief groot wateroppervlak ontstaat tussen golfbreker en
terminal. Hierdoor kunnen er tussen de golfbreker en de kade opnieuw golven ontstaan bij harde wind.
Bovendien dient de golfbreker langer te worden naar mate deze verder van de kade ligt.

Als de golfbreker dichter bij de kade wordt gesitueerd, kan de golfbreker korter blijven. Echter de diepte
nabij de kade leidt tot een groter bouwwerk. Omdat de taluds niet te steil mogen zijn, wordt namelijk bij
een grotere waterdiepte de basis van de golfbreker breder. Ten behoeve van de kosten wordt voor de
conventionele golfbreker daarom gezocht naar een optimalisering, waarbij lengte en diepte met elkaar
afgewogen worden. Dit bepaalt de uiteindelijke locatie van een conventionele golfbreker. Uiteraard
moet de manoeuvreerbaarheid van de schepen in alle gevallen voldoende zijn, omdat anders aan de
doelstelling afbreuk wordt gedaan.

Varianten
Een conventionele golfbreker bestaat uit een kern van zand met een toplaag van breuksteen. Hierop zijn
verschillende varianten denkbaar. Onderstaand zijn drie varianten beschouwd:

1. Golfbreker op zandcunet;
2. Golfbreker op zinkstuk;
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3. Golfbreker met geotubes.

Variant 1: Golfbreker op zandcunet
Bij deze variant bestaat de golfbreker uit een kern van zand met een toplaag van breuksteen. De
golfbreker is gefundeerd op een zandcunet (zie figuur 3.5). De nu aanwezige slappe lagen worden
daarvoor afgegraven en vervangen door zand..

De bodem rondom de locatie is onderzocht op archeologie en explosieven. Hieruit blijkt dat
zandverbetering mogelijk is rond de locatie Flevokust.

figuur 3.5: Dwarsdoorsnede conventionele golfbreker. Lengte ca, 800 meter.

Variant 2: Golfbreker op zinkstuk
Een variant van de conventionele golfbreker is om in plaats van een grondverbetering een zinkstuk toe
te passen (zie figuur 3.6). Met het maken van een zinkstuk wordt een stabiele basis voor de golfbreker
gevormd, zonder dat een grondverbetering noodzakelijk is. Dit zinkstuk bestaat uit geotextiel verstevigd
met wiepen (vlechtwerk van wilgen).
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figuur 3.6: Variant met zinkstuk

Variant 3: Golfbreker met geotubes
Bij deze variant wordt de kern van de golfbreker opgebouwd met geotubes (zie figuur 3.7). Geotubes
zijn een soort "slangen" van een kunststof weefsel met een vulling van bijvoorbeeld slib. De geotubes
kunnen gevuld worden met lokaal materiaal (slib) en tussen de geotubes kan tevens lokaal slib worden
toegepast. Het voordeel van geotubes is dat er minder hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit
materiaal waarmee ze gevuld worden (slib, klei, zand). Het totale volume van de variant met de
geotubes is gelijk aan de variant die gebouwd is op een zinkstuk, maar het toe te passen materiaal is
anders. Voor de fundering wordt bij deze variant uitgegaan van een zinkstuk.

figuur 3.7: Optimalisatie met geo-tubes (geen zandverbetering nodig)
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3.2.2 Drijvende golfbreker

Alternatief voor een conventionele golfbreker is een drijvende golfbreker. Bij een drijvende golfbreker is
de diepte van de bodem minder van invloed op de kosten. In de slappe bodem kan een verankering
worden aangebracht. Een drijvende golfbreker is gemaakt van beton, al dan niet gevuld met schuim
(kunststof). Deze constructie wordt door middel van ankers in de bodem vastgelegd. Een drijvende
golfbreker is aan het wateroppervlakte even breed als een conventionele golfbreker, maar onder water
is de omvang veel kleiner. De golfbreker kent onder water een contragewicht dat het geheel overeind
houdt.

figuur 3.8: Impressie van een drijvende golfbreker. Breedte ca 4 meter.

Door de vormgeving en de verankering is de drijvende golfbreker veel vrijer in de precieze ligging.
Bovendien zijn de kosten voor de realisatie en het materiaal gebruik veel meer beperkt. Er is echter
weinig ervaring met drijvende golfbrekers in deze context. In dat kader wordt ijsgang als aandachtspunt
genoemd.

figuur 3.9: Verschillende manieren van verankeren van de drijvende golfbreker.
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Keuze
Er is nog geen keuze gemaakt voor een conventionele of een drijvende golfbreker. Beide alternatieven
zijn nog mogelijk, waarbij optimalisaties van de conventionele golfbreker vanuit de kosten worden
gezocht. De locatie van een conventionele golfbreker wordt in dit kader nog nader onderzocht. De
uitvoeringswijze van de golfbreker wordt niet in het inpassingsplan geregeld. Het inpassingsplan regelt
alleen de mogelijkheid om de golfbreker te realiseren.

Voor de bepaling van de hoeveelheden is voor alle varianten uitgegaan van een golfbreker met een
lengte van 800 m en een bodemniveau van NAP -4,20 m.

3.3 Milieueffecten golfbreker

Voor de milieueffecten van de golfbreker zijn de volgende aspecten van belang:

 effecten op natuur

 effecten op grondverzet

 effecten op water.

3.3.1 Natuur

De effecten van de golfbreker op natuur zijn in beeld gebracht in de Passende beoordeling. De
golfbreker leidt tot een zeer beperkt ruimtebeslag op het oppervlaktewater van het IJsselmeer (<<
0,01%). Tegenover het ruimtebeslag van de containerterminal, vaargeul en golfbreker staan vooral ook
effecten van de golfbreker, die de functionaliteit (foerageren, rusten, ruien) van het plangebied
verhogen (positief). Dit laat de volgende tabel zien, waarin de voorziene golfbrekers (conventioneel
versus innovatief) zich onderscheiden:

Tabel 1: functionaliteit van beide typen golfbrekers

Conventionele golfbreker Drijvende golfbreker
Substraat macrofauna ++ +

Refugium voor
(opgroeiende) vis

+ ++

Broedhabitat + +

Beschutting watervogels + +

De netto bijdrage van beide typen golfbrekers is positief ten aanzien van de functies die het gebied
vervult voor de relevante soorten in het plangebied. Een drijvende constructie is relatief even gunstig als
de conventionele golfbreker. Wel zal een conventionele golfbreker een stabieler broedhabitat kunnen
bieden dan een drijvende. Daar staat tegenover dat door het toepassen van extra voorzieningen onder
en aan beide zijden van een drijvende golfbreker het substraatoppervlakte vergroot kan worden.

Ten behoeve van de conventionele golfbreker moet een grote hoeveelheid slib worden verwijderd. De
plaats waar dit slib naartoe wordt afgezet is nog niet duidelijk. Indien gekozen wordt voor het
verspreiden van het slib over de bodem in de omgeving, dan kan dat negatieve gevolgen hebben met
name voor het bodemleven. Indien het slib in de diepere putten in het IJsselmeer kan worden gebracht
vervalt dit negatieve effect.

Geconcludeerd kan worden dat de golfbreker op zichzelf een positief effect heeft op de
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Deze positieve bijdrage staat naast de
overige effecten op natuur (zie ook hoofdstuk 2 van deze aanvulling en de Passende beoordeling).
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3.3.2 Water

De golfbreker wordt gerealiseerd ten behoeve van de nautische veiligheid. Het doel van de golfbreker is
om een golfluwe zone te creëren tussen de golfbreker en de haven. In overleg met het waterschap is
afgesproken dat de golfbreker niet mag worden betrokken in het bepalen van de maatregelen die nodig
zijn voor de bescherming tegen overstromingen. De haven zelf mag als voorland wel betrokken worden
bij de bepaling van de waterveiligheidsmaatregelen. Daarop is reeds ingegaan in de aanvulling op het
plan-MER ten aanzien van de kruinverlaging. Daarbij is reeds vooruitlopend op de nieuwe
waterveiligheidseisen voor Flevoland uitgegaan van een overstromingskans van 1/30.000 per jaar. De
golfbreker beperkt overigens wel de golfoploop op de kust en heeft daarmee een positief effect op de
waterveiligheid. Dit geldt zowel voor de conventionele als de drijvende golfbreker.

De golfbreker legt enig beslag op het oppervlaktewater. De oppervlakte is echter zeer beperkt. Aan de
waterlijn is de golfbreker 4 meter breed. Met een lengte van maximaal 800 meter leidt dat tot een
oppervlakte van maximaal 3200 m2 (0,32 ha). Dit is een verwaarloosbare oppervlakte in vergelijking tot
het totale oppervlak van het IJsselmeer (113.346 ha). Bovendien is in het Nationaal Waterplan
vastgelegd dat bij Lelystad een oppervlakte van 130 ha aan buitendijkse ontwikkelingen in het
IJsselmeer toegestaan zijn. Hiervoor is geen compensatie van het oppervlakte water vereist. Het
haventerrein (ca. 12 ha) en de golfbreker (< 0,5 ha) zijn hiervan slechts een klein gedeelte.

Het realiseren van een golfbreker kan leiden tot een wijziging in de stroming in het IJsselmeer. Hierdoor
zou bijvoorbeeld het patroon van sedimentatie en slibtransport gewijzigd kunnen worden. Dit behoort
tot morfologische wijzigingen in het watersysteem. Deze effecten zijn in meren minder van belang dan
in meer stromende waterlichamen als rivieren en zeeën. Bovendien ligt de golfbreker parallel aan de
kust, zodat van een grote wijziging aan eventuele stromingen niet wezenlijk sprake is.

Geconcludeerd kan worden dat de effecten van de golfbreker op het aspect water als neutraal (0)
beoordeeld kunnen worden. Daarmee wordt de algemene effectbeoordeling voor het aspect water van
de ontwikkeling van Flevokust zoals verwoord in het plan-MER niet gewijzigd.

3.3.3 Grondverzet

Ten behoeve van het realiseren van een conventionele golfbreker is een grote hoeveelheid primair
materiaal noodzakelijk. Voor de verschillende varianten van de conventionele golfbreker zijn de
volgende hoeveelheden zand of andere materialen benodigd:

Alternatief Variant benodigde
hoeveelheid zand
(m3) (afgerond)

benodigde
hoeveelheid ander
materiaal (m3)

Conventionele
golfbreker

Grondverbetering 270.000

Zinkstuk 100.000

Geotubes 100.000 (slib/klei/..)

Drijvende golfbreker Drijvende golfbreker 3.200 - 5.000 (beton
en evt. kunststof)

De genoemde materialen voor de golfbreker worden per schip aangevoerd. De werkzaamheden voor de
golfbreker worden tevens vanaf het schip uitgevoerd. Met deze scheepvaartbewegingen is rekening
gehouden bij het bepalen van de effecten van de aanlegfase op natuur. De uitstoot van de schepen en
machines die benodigd zijn om de materialen voor de golfbreker aan te voeren en te verwerken zijn in
de berekeningen van stikstofdepositie tijdens de aanlegfase betrokken. De aanleg van een
conventionele golfbreker zal meer tijd in beslag nemen in het plangebied zelf dan een drijvende
golfbreker.
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Voor de conventionele golfbreker op een grondverbetering is de grootste hoeveelheid primair materiaal
noodzakelijk, ruim 2,5 keer zoveel als voor een oplossing met een zinkstuk. Bovendien moet hiervoor
een grote hoeveelheid materiaal (ca. 167.000 m3 slib) worden verwijderd, dat in de omgeving moet
worden verspreid of naar elders moet worden afgevoerd. Het zand wordt overigens uit bestaande
concessies gebruikt. Voor de geotubes is geen zand noodzakelijk, maar kan overig (rest)materiaal
gebruikt worden. De betonnen (evt. gevuld met kunststof) delen voor de drijvende golfbreker worden
elders gemaakt en naar het gebied vervoerd, waar deze in het water gelaten en verankerd worden.

De benodigde hoeveelheid grondverzet is beperkt in vergelijking met het benodigde grondverzet voor
de buitendijkse haven. Bij het realiseren van een conventionele golfbreker op een grondverbetering
wordt de totale hoeveelheid benodigd zand verhoogd van 1,2 miljoen m3 zand naar ca. 1,5 miljoen m3.
Indien gebruik gemaakt wordt van een zinkstuk is ca. 1,3 miljoen m3 benodigd. Voor de beide andere
vormen blijft de benodigde hoeveelheid zand op 1,2 miljoen m3.

De hoeveelheid benodigd zand voor de golfbreker leidt voor de conventionele golfbreker op een
grondverbetering tot een negatievere beoordeling dan de beoordeling van het grondverzet in het plan-
MER. Daarmee wordt bij een conventionele golfbreker het effect op grondverzet als zeer negatief (- - -)
beoordeeld. Hierbij blijft gelden dat als werk-met-werk gemaakt kan worden door bijvoorbeeld zand te
gebruiken dat vrijkomt uit de verdieping van de VAL (Vaargeul Amsterdam-Lemmer), de beoordeling
minder negatief zal zijn. Voor de andere varianten van de golfbreker blijft de beoordeling voor
grondverzet die in het plan-MER gegeven is ongewijzigd.
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4 Verkeer

4.1 Inleiding

Ten aanzien van verkeer zijn zienswijzen ingediend door verschillende partijen. Deze zienswijzen zijn
beantwoord in de antwoordnota. In dit hoofdstuk over verkeer wordt ingegaan op de zienswijzen die
betrekking hebben op de volgende punten:

 toereikendheid van de infrastructuur (m.n. A6 en N302) voor extra verkeer

 zorg om extra vrachtverkeer dat door Lelystad gaat rijden

 beschouwing van verkeer in een grotere straal rond Lelystad

In de antwoordnota is ook verwezen naar deze aanvulling op het MER, waarin nieuw onderzoek naar
verkeer is uitgevoerd.

4.2 Verkeer op korte afstand van het plangebied

4.2.1 Toereikendheid infrastructuur

In het MER is voor verkeer op basis van het verkeersmodel van de gemeente Lelystad inzage gegeven in
de verkeersontwikkelingen rondom het plangebied. Daarbij is het gebied in de omgeving van het
plangebied in beeld gebracht en is de verkeersgeneratie en de verdeling van het verkeer over de wegen
in de omgeving van het plangebied berekend.

figuur 4.1: Beschouwde wegvakken in het plan-MER (tevens zijn wegvakken N en O benoemd. Deze
bevinden zich onder het viaduct van de A6.

Wegvakken
Naar aanleiding van de zienswijzen is opnieuw gekeken naar de verdeling van het verkeer dat afkomstig
is van Flevokust. Daarbij is gebruik gemaakt van het vernieuwde verkeersmodel van de gemeente
Lelystad (deze is in juni 2014 vernieuwd). In het verkeersmodel heeft de gemeente Lelystad niet alleen
verkeerstellingen, maar ook prognoses opgenomen voor de ontwikkeling van het verkeer, zoals als
gevolg van de uitbreiding van Batavia-Stad. De aannames ten aanzien van de verkeersgeneratie van het
bedrijventerrein zelf zijn niet gewijzigd en hebben ook niet ter discussie gestaan.

De verdeling van het vrachtverkeer over de wegen vanaf Flevokust is in eerste instantie gebaseerd op
het verkeersmodel. Daarbij is echter tevens naar de specifieke doelstellingen van Flevokust gekeken en
een vergelijking gemaakt met de verkeerstellingen die op reguliere basis worden uitgevoerd op een
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aantal wegen. Voor de beoordeling van het effect van het verkeer van Flevokust op de wegen rondom
het plangebied is gekeken naar de I/C-verhoudingen4. Tevens zijn de I/C-verhoudingen van de kruisingen
opnieuw bekeken.

Uit het nieuwe verkeersonderzoek blijkt dat het verkeer op de verschillende wegvakken tussen 2011
(uitgangspunt van het verkeersmodel) en 2025 autonoom5 groeit (zie ook Tabel 4.1). Tevens blijkt op de
meeste wegvakken de verkeersintensiteit toe te nemen als gevolg van de ontwikkeling van Flevokust.
Dit komt overeen met de verwachting dat de realisatie van het terrein in de directe omgeving leidt tot
een toename van het verkeer.

Tabel 4.1: Verkeersintensiteiten per weekdag in 2011 en 2025 met en zonder planontwikkeling

Intensiteiten weekdag, mvt/etmaal

Toename t.o.v. referentiesituatieWegvak 2011 2025 Geen
planontwikkeling

2025 Volledige
planontwikkeling

absoluut percentage

A 9080 12340 14840 2500 20%

B 3550 4230 8210 3980 94%

C * * 4230 4230 100%

D 3570 4220 4370 150 4%

E 12310 16000 18130 2130 13%

F 20420 24040 24270 230 1%

G 21280 24390 24500 110 0%

H 20670 25040 25810 770 3%

I 20680 24420 25080 660 3%

J 2920 3390 3640 250 7%

K 2900 3550 3680 130 4%

L 3000 4120 4910 790 19%

M 2220 3420 4100 680 20%

N 10940 14930 16000 1070 7%

O 8860 12430 12690 260 2%

P 6010 6770 7110 340 5%

Q 3970 6950 8970 2020 29%

Bij de verdeling van het verkeer over de verschillende wegvakken vanaf wegvak C is de verdeling op
basis van het verkeersmodel aangehouden. Uit de verkeersberekeningen blijkt dat geen van de
wegvakken leidt tot een knelpunt in de I/C-verhoudingen. Op geen van de wegvakken wordt een I/C-
verhouding van 0,8 of hoger geconstateerd, zodat de capaciteit van de wegvakken als toereikend
beschouwd kan worden.

Tabel 4.2: I/C-verhoudingen per wegvak

4 Verhouding tussen Intensiteit (I) van het verkeer en Capaciteit (C) van de weg
5 Autonome situatie = de situatie in een toekomstig jaar zonder de voorgestelde planontwikkeling.

I/C verhouding werkdag (maatgevende richting)

2025 Geen
planontwikkeling

2025 Volledig
planontwikkeling

Wegvak Ochtend Avond Ochtend Avond

A 0,52 0,61 0,55 0,65

B 0,29 0,24 0,60 0,51

C * * 0,34 0,28
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Kruisingen

Tevens zijn de I/C-verhouding van de kruisingen getoetst, omdat de meeste knelpunten in verkeer zich
voordoen ter plaatse van kruisingen. De uitgangspunten voor de kruispuntberekeningen zijn verwoord
in de separate bijlage bij deze aanvulling met betrekking tot het Verkeersonderzoek.

In figuur 4.2 zijn de beoordeelde kruispunten verbeeld. Kruispunt A is een voorrangskruispunt en
kruispunten B, C en D zijn turborotondes. Voor het voorrangskruispunt is beoordeeld of de wachttijd
niet boven de, als acceptabel beschouwde, 20 seconden komt. Voor de rotondes is de verzadigingsgraad
op de toeleidende takken bekeken. Een waarde van 80% of lager resulteert hierbij in een goede
verkeersafwikkeling.

figuur 4.2: Beoordeelde kruispunten Flevokust, inclusief beoordeling in de tabel

Uit figuur 4.2 blijkt dat de verkeersafwikkeling op rotonde B in de situatie 2025 met volledige
ontwikkeling van de haven en het bedrijventerrein niet toereikend is. De verzadigingsgraad op de
noordelijke tak van de rotonde is hoger dan 80%. Door de Binnenhavenweg te voorzien van een extra
rechtsaffer naar de Houtribweg zal de verzadigingsgraad met 63% in de avondspits onder de
maatgevende 80% blijven. Voor de ochtendspits zal de verzadigingsgraad dan 45% zijn.

De kruispuntstromen zijn overgenomen uit het verkeersmodel. De distributie van het verkeer is hiervoor
overgenomen van een nabijgelegen vergelijkbaar bedrijventerrein, waarbij de oriëntatie met name op
de Randstad is gericht. Uit het onderzoek van Ecorys blijkt echter dat de oriëntatie van het
vrachtverkeer van het buitendijks gelegen terrein niet richting Randstad is. Het gaat hier om de 220
vrachtverplaatsingen die dagelijks worden gemaakt en waarvan 72% buiten de spits wordt gemaakt. Bij

D 0,29 0,24 0,29 0,25

E 0,31 0,32 0,39 0,39

F 0,65 0,39 0,67 0,39

G 0,41 0,67 0,41 0,69

H 0,60 0,42 0,62 0,46

I 0,43 0,60 0,46 0,61

J 0,16 0,06 0,19 0,06

K 0,05 0,15 0,05 0,17

L 0,11 0,10 0,13 0,14

M 0,08 0,07 0,11 0,09

N 0,23 0,26 0,27 0,28

O 0,43 0,40 0,44 0,39

P 0,22 0,32 0,23 0,32

Q 0,38 0,35 0,40 0,39

2025 met Haven

Ochtendspits Avondspits

maximale wachttijd

Kruispunt A < 20 s < 20 s

maatgevende verzadigingsgraad toerit

Kruispunt B 60 % 82 %

Kruispunt C 56 % 47 %

Kruispunt D 56 % 67 %
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een aanvullende beoordeling van de kruispunten is rekening gehouden met deze andere oriëntatie en
blijkt dat de twee kruispunten gelegen bij de A6 (kruispunten C en D), deze verkeersstromen kunnen
verwerken (maximale verzadigingsgraad blijft onder 80%).

4.2.2 Extra vrachtverkeer in Lelystad

De ontwikkeling van Flevokust ligt aan de noordzijde van Lelystad. Via de Houtribweg is een snelle
toegang tot de A6 beschikbaar vanaf het terrein. Wegen naar het centrum van Lelystad lopen via de
Houtribweg, Zuigerplasdreef en Binnenhavenweg. Het verkeer dat Lelystad in zal rijden zal voornamelijk
bestaan uit personenauto's en een klein gedeelte vrachtverkeer dat als toeleverende bedrijven voor de
bedrijvigheid van Flevokust zal dienen. Voor het overige verkeer van en naar Flevokust, bijvoorbeeld de
aanlevering van agrarische stromen, is een verkeersstroom richting de A6 en de N302 meer logisch. Dit
blijkt ook uit het verkeersonderzoek. De verdeling van het vrachtverkeer leidt tot een forse stroom over
de Houtribweg naar het oosten (richting A6 en Dronten) en een kleinere stroom richting het westen.
Van deze stroom gaat het grootste deel verder over de Houtribweg, terwijl een klein gedeelte van het
vrachtverkeer Lelystad in rijdt over de Zuigerplasdreef. Er is met andere woorden slechts een beperkte
stroom vrachtverkeer Lelystad in. Dit betreft toeleverend verkeer aan Flevokust.

4.2.3 Conclusie

Uit het overzicht van met de wegvak- en kruispuntbeoordeling blijkt dat er één knelpunt ontstaat als de
toekomstige verkeersstromen met de huidige kruispunten moeten worden afgewikkeld. Dit knelpunt is
op te lossen door een aparte rechtsaffer te realiseren van de Binnenhavenweg naar de Houtribweg.

Al met al leiden de nieuwe berekeningen niet tot een gewijzigde beoordeling van de effecten op
verkeer. Het effect wordt als neutraal (0) voor de wegvakken beoordeeld en als enigszins negatief (-)
voor de kruispunten, vanwege het beperkte knelpunt op een van de rotondes.

4.3 Verkeer in een wijdere omgeving

Zowel in het kader van een van de zienswijzen als in het kader van de berekeningen voor
stikstofdepositie ten gevolge van de ontwikkeling van Flevokust is gekeken naar de ontwikkeling van het
verkeer op een grotere afstand van het gebied.

4.3.1 Knelpunten in I/C-verhoudingen op grotere afstand

In de zienswijze is aangegeven dat ook op grotere afstanden potentieel sprake zou zijn van een grotere
toename van het verkeer die zou leiden tot mogelijke knelpunten op wegvakken of kruisingen. De
nieuwe beschouwing van verkeer op basis van het nieuwe verkeersmodel gaat in op dezelfde
wegvakken die ook in het plan-MER beschouwd zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat zich op de wegen in de
directe omgeving van het plangebied geen knelpunten voordoen voor de doorstroming van het verkeer.
De procentuele toenames van het verkeer op de randen van het in beeld gebrachte gebied zijn relatief
beperkt (zie ook Tabel 4.1). Verder van het plangebied af treedt een steeds grotere verdunning van het
verkeer van en naar Flevokust op, met uitzondering van een aantal doorgaande wegen waarop als
gevolg van de ontwikkeling van de haven het verkeer kan toenemen. Hier kunnen nieuwe relaties tussen
andere bedrijventerreinen en Flevokust ontstaan, omdat de haven een nieuwe mogelijkheid biedt voor
bestaande bedrijven om de grondstoffen en halffabricaten die zij verwerken aan te voeren of producten
die zij produceren af te voeren via Flevokust. Dit geldt bijvoorbeeld voor de link met Emmeloord en
bijvoorbeeld Zwolle (zie ook paragraaf 4.3.2). Op overige wegen verder van het plangebied af zal een
zeer geringe toename of zelfs afname van het verkeer het gevolg zijn van deze ontwikkeling.
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Knelpunten in I/C-verhoudingen op grotere afstand van het plangebied zijn niet te verwachten, omdat
deze in de directe omgeving van het plangebied zich ook niet voordoen. De verdunning van het verkeer
op grotere afstand leidt ertoe dat daarmee op grotere afstand ook geen knelpunten te verwachten zijn.

4.3.2 Wijziging van verkeersstromen als gevolg van de haven

Een van de redenen om Flevokust te ontwikkelen is het realiseren van een nieuwe binnenhaven op een
zogenaamde "witte vlek" op de kaart in het netwerk van binnenhavens. Deze witte vlekken zijn locaties
waar behoefte is aan nieuwe achterlandknooppunten (voor scheepvaart) die nodig zijn voor de verdere
ontwikkeling van de Mainports.

Containervervoer is vooral de sterk stijgende sector in de logistiek. Hiervoor is Rotterdam een
belangrijke haven, maar ook in de Amsterdamse haven spelen containers een steeds belangrijker rol.
Naar schatting werd in 2008 3,8 miljoen TEU (afmeting van container, ‘twenty feet equivalent unit’)
vervoerd tussen Rotterdam en de rest van Nederland. Hiervan werd 0,9 miljoen TEU vervoerd via de
binnenvaart, 0,4 miljoen TEU over het spoor en 2,5 miljoen TEU over de weg (KiM, 2012).

Flevokust maakt zowel containerstromen als bulkstromen via het water mogelijk. De kade die
gerealiseerd wordt, richt zich op beide vormen van goederentransport. In ieder geval wordt een
containerterminal mogelijk gemaakt.

Vanuit de analyse van multimodale achterlandknooppunten in Nederland blijkt dat 80% van de klanten
van deze achterlandknooppunten zich binnen een straal van 25 km rond de haven bevindt. Rondom
Flevokust behoort daarmee een gebied tot het achterland dat oostelijk Flevoland, een groot deel van
zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder en een klein deel van oostelijk West-Friesland beslaat (zie
figuur 4.3).

figuur 4.3: Straal van 25 kilometer rondom Flevokust (Bron: Google Earth)
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In deze gebieden bestaat het landgebruik hoofdzakelijk uit akker- en tuinbouw. De realisatie van de
haven van Flevokust is er onder meer op gericht de stromen producten uit deze sector via water naar
Amsterdam en Rotterdam te vervoeren. De beoordeling van de effecten is overigens gebaseerd op een
aantal van gemiddeld 6 vaarbewegingen per dag (3 schepen per dag, dat is 7% van het totale aantal
vaarbewegingen in de VAL).

De ontwikkeling van de haven kent drie onderdelen:
1. Overslag van agrarische producten vanuit een straal van ca. 25 km rondom het gebied.
Het gaat om overslag van agrarische producten, met name akkerbouw en tuinbouwproducten. Hierop
ligt een sterke focus in Noordoostpolder en Flevoland en het oosten van West-Friesland. Akkerbouw
maakt in deze gebieden een belangrijk deel van de agrarische sector uit. De agrarische producten
worden (per vrachtwagen) naar de haven gebracht en vanaf daar op schepen overgeladen. Dit verkeer
rijdt zonder Flevokust vanaf de agrarische bedrijven naar Amsterdam of Rotterdam.

Het toevoegen van Flevokust leidt hiervoor tot het afbuigen van de stroom die nu vanuit de
Noordoostpolder en de Flevopolder naar Amsterdam en Rotterdam rijdt naar Lelystad. Vanuit de
Noordoostpolder komt de stroom hierbij tot aan Lelystad en wordt deze stroom niet verder naar het
westen voortgezet via de A6 voor Amsterdam en via de N50/A28 of de A6/A27 richting Rotterdam.

2. Aantrekken andere bedrijven.
Als de stroom op gang gebracht is, zullen ook andere bedrijven in de omgeving gebruik maken van het
terrein. Er zijn gesprekken gevoerd met andere potentiële gebruikers van het terrein, zoals groothandels
en soortgelijke bedrijven in een straal van ca. 30 km rond het terrein. Zo kunnen bedrijven die nu in
Emmeloord gevestigd zijn en gebruik maken van alleen wegtransport of aanvoer van goederen via de
havens van Kampen en Meppel in de toekomst ook gebruik maken van de haven van Lelystad. Voor deze
bedrijven is Lelystad een aantrekkelijke locatie, omdat deze dicht in de buurt van de hoofdvaargeul
Amsterdam-Lemmer ligt. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt huisvuilcontainers vanaf Flevokust per
schip te vervoeren. Deze containers worden in de huidige situatie vanuit de Oostelijke Flevopolder per
vrachtwagen via de Houtribdijk naar Alkmaar vervoerd. Deze kunnen bij het gebruik van Flevokust vanaf
daar per schip vervoerd worden.

3. Ontwikkeling bedrijventerrein (binnendijks)
Het binnendijkse bedrijventerrein is gericht op verwerking van vers- & agroproducten, maar biedt ook
ruimte aan andere bedrijven met een havengebonden karakter. Daarmee kunnen de bedrijven op het
terrein deels gebruik maken van de agrarische stromen die ook in eerste instantie als agrarische
stromen naar de haven getransporteerd worden voor overslag. Door de verwerkende stap op Flevokust
plaats te laten vinden wordt waarde toegevoegd aan de producten die op het terrein overgeslagen
(kunnen) worden.
Tevens kunnen andere bedrijven zich op het terrein gaan vestigen die grondstoffen en halffabricaten
kunnen laten aanleveren per schip of halffabricaten of eindproducten per schip willen laten afvoeren. Bij
een goed passende invulling van het terrein wordt kan het vrachtverkeer naar het binnendijkse
bedrijventerrein kleiner zijn dan de nu voorspelde omvang. De aan- en afvoer per schip kan in dat geval
een deel van het vrachtverkeer vervangen.

Beter Benutten
Flevokust is een maatregel in het kader van het programma Beter Benutten. Doel van de realisatie van
de haven is het vervangen van vrachtstromen over de weg door vrachtstromen over water (en mogelijk
via spoor). In het kader van dit programma is een raming van de omvang van de verkeersstromen via
Flevokust gemaakt (Ecorys, 2014). Het aantal vermeden vrachtwagenbewegingen tussen Lelystad en
Rotterdam en Lelystad en Amsterdam wordt in deze studie op ca. 98.500 per jaar in 2030 geraamd. Dit
betreft zowel directe stromen naar het achterland van de haven als huisvuilstromen en de
draaischijffunctie.
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Als gevolg van de realisatie van de haven treden twee aan elkaar gekoppelde patronen op:

 In de Randstad treedt een afname van het vrachtverkeer op, omdat het containers vanuit het
oosten en noorden van de weg gehaald worden en vanaf Lelystad over het water vervoerd worden.

 Rondom Lelystad en met name de wegen naar Flevokust toe, vindt een toename van verkeer plaats,
omdat de vracht niet meer over de A6 en de A28 naar het westen wordt vervoerd, maar in Lelystad
op een schip gezet wordt.

Tevens treedt een verschuiving op van de verkeersstromen. Bedrijven in de omgeving van Flevokust
kunnen containers met lading via de haven laten aanvoeren. In de huidige tijd maken zij gebruik van
wegtransport vanuit de haven van Rotterdam/Amsterdam of van aanvoer naar de havens van
Harderwijk, Kampen of Meppel. Zeker gezien het feit dat de haven een witte vlek vult in het netwerk
van binnenhavens is een dergelijke verplaatsing van verkeersstromen mogelijk.

Grote bedrijventerreinen in de omgeving van Flevokust zijn gelegen bij Lelystad zelf, bij Emmeloord en
bij Harderwijk, maar ook Dronten en Almere hebben omvangrijke bedrijventerreinen. Vanuit
Emmeloord kunnen bedrijven die nu over de weg vervoeren van en naar de havens van Amsterdam en
Rotterdam als gevolg van de ontwikkeling van Flevokust bij deze haven containers laten aankomen en
verschepen. Tevens kunnen bedrijven die nu gebruik maken van de haven van Meppel, Kampen of
Harderwijk, goederen vervoeren via de haven van Lelystad.

Door de ontwikkeling van de Flevokust zullen deze transportrelaties veranderen. Naar verwachting
zullen bedrijven die nu van de havens van Meppel en Kampen gebruik maken, maar ook in de buurt van
Flevokust liggen, van de nieuwe haven gebruik gaan maken. Te denken is dan aan bedrijven in
bijvoorbeeld Emmeloord. Tevens kunnen bedrijven die nu rechtstreeks van bijvoorbeeld Zwolle naar
Rotterdam goederen over de weg vervoeren - zeker met de realisatie van een verbeterde verbinding
tussen Zwolle en Alkmaar (N23 langs Flevokust) gebruik gaan maken van de haven. Deze veranderde
transportrelaties leiden tot afnames op de verbinding tussen Emmeloord en Meppel
(Marknesserweg/Vollenhoverweg) en de verbinding van Zwolle naar Rotterdam (via de A28). Op de
verbindingen tussen deze gebieden en Flevokust neemt het verkeer juist enigszins toe (A6 en verbinding
via de N302). Een en ander is in onderstaand kaartje weergegeven (figuur 4.4).

Als gevolg van deze gewijzigde verkeersrelaties neemt het verkeer door bijvoorbeeld de Veluwe, de
Wieden en Weerribben en langs het Naardermeer af. Daarmee vindt in deze gebieden minder
stikstofdepositie plaats als gevolg van het verkeer. Dit is betrokken in de stikstofdepositieberekeningen
die zijn uitgevoerd ten behoeve van de Passende beoordeling.
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figuur 4.4: Veranderende vrachtverkeersrelaties als gevolg van de ontwikkeling van Flevokust
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5 Geluid

5.1 Inleiding

De ingediende zienswijzen die betrekking hebben op het aspect geluid gaan in op twee onderdelen,
namelijk geluid als gevolg van verkeer en geluid als gevolg van de te vestigen bedrijven. In het MER is
beschreven dat verschillende bronnen van geluid aanwezig zijn: industrie, wegverkeer, spoorverkeer en
scheepvaartverkeer. In het MER wordt daarnaast expliciet gekeken naar de gecumuleerde
geluidsbelasting als gevolg van de verschillende bronnen.

Er is een nieuw akoestisch onderzoek uitgevoerd (Antea Group, 2014c), gebaseerd op een aantal
gewijzigde uitgangspunten en op de nieuwe verkeersgegevens (zie ook hoofdstuk 4). De uitgangspunten
van het onderzoek zijn in de separate bijlage bij deze aanvulling beschreven.

De relevante en maatgevende geluidbronnen in het onderzoeksgebied, die zich in een straal van circa 5
km rondom de uitbreidingslocatie bevinden, zijn:

 de rijksweg A6

 de provinciale weg N307

 de spoorlijn (Hanzelijn)

 industrieterrein Maxima Centrale (aan noordzijde in IJsselmeer gelegen)

 het onderstation van Tennet

 industrieterrein Oostervaart (in de zuidoost oksel van de A6 en N307 gelegen)

 bedrijventerrein Karperweg 8 (1 bedrijf bestaand bedrijf 3DMF)

 bedrijf Orgaworld.

De gecumuleerde geluidbelasting in de autonome situatie is weergegeven in figuur 5.1.
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figuur 5.1: Gecumuleerde geluidbelasting in de autonome situatie
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5.2 Onderzoek

Voor het geluidsonderzoek is een geluidmodel opgesteld. De uitgangspunten voor geluid zijn vastgelegd
in de achtergrondrapportage (Antea Group, 2014c). Voor de m.e.r. is onderzocht in hoeverre sprake is
van een toename van het (gecumuleerde) geluidniveau in en om het gebied als gevolg van het gebruik
van het terrein. Er is voor gekozen de geluidimpact van de voorgenomen ontwikkeling te beoordelen
aan de hand van:

 De (cumulatieve) geluidbelastingen op de nabijgelegen geluidgevoelige objecten (woningen).

 Het geluidbelast areaal van het nabijgelegen Natura 2000-gebied (IJsselmeer).

Voor wegverkeer is reeds in hoofdstuk 4 beschreven welke uitgangspunten gehanteerd zijn. Ten aanzien
van het industrielawaai is ten behoeve van een worst case benadering het gehele terrein gemodelleerd
met geluidbronnen met een geluidvermogenniveau van 70/65/65 dB(A)/m2 voor de dag-, avond- en
nachtperiode (aansluitend op de Handreiking Zonebeheerplan)6. Deze zijn met het 'standaard
industrielawaaispectrum', in het softwarepakket Geomilieu gemodelleerd als een oppervlaktebron.

In de omgeving van het plan zijn de volgende bedrijven aanwezig:

 Maxima Centrale, incl. een onderstation van Tennet

 Orgaworld

Tevens is het bedrijf 3D Metal Forming in aanbouw, dat op het bedrijfsperceel Karperweg 8 wordt
gebouwd. Het bedrijfsperceel is groter dan het gedeelte dat nu gebouwd wordt.

In de geluidberekeningen zijn de bestaande bronnen betrokken. Daarbij hebben Maximacentrale, het
onderstation en Orgaworld en 3D Metal Forming een ruimte gekregen van 3 dB bovenop de bestaande
milieuvergunning. Daarmee is rekening gehouden met een toekomstige uitbreidingsruimte voor de
genoemde bedrijven. Voor de geluidemissie van de rest van het terrein van Karperweg 8 (m.u.v. 3 D
Metal Forming zelf) is rekening gehouden met de ruimte die het bestemmingsplan voor die percelen
biedt. Daarbij is voor de dag-, nacht- en avondperiode rekening gehouden met een belasting van
68/68/60 dB(A)/m2.

Voor de geluidsemissie van industrieterrein Oostervaart is uitgegaan van het zonebeheerplan van dit
terrein.

Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid is in deze aanvulling op het MER uitgegaan van
dezelfde beoordelingscriteria die ook in het plan-MER zelf werd aangehouden:

 een gelijkblijvend aantal woningen = neutraal (0)

 toe- of afname van 0 tot en met 5 dB = enigszins negatief (-) of enigszins positief (+)

 toe- of afname van 6 tot en met 10 dB = negatief (- -) of positief (+ +)

 toe- of afname van 11 dB of meer = zeer negatief (- - -) of zeer positief (+ + +)

Voor de beoordeling van de effecten op het Natura 2000-gebied is het volgende uitgangspunt
gehanteerd:

6 In het binnendijkse gedeelte is in de nachtperiode (23:00-7:00 uur) niet 65 maar 60,5 dB(A)
aangehouden om ter hoogte van de maatgevende woning te kunnen voldoen aan de maximaal
toegestane geluidbelasting van 55 dB(A) etmaalwaarde. De ervaring leert dat dit voor de nachtperiode
voldoende geluidmogelijkheden biedt voor de te vestigen bedrijven, passend bij de aard van de
nachtelijke werkzaamheden. Mocht er meer ruimte nodig zijn, dan dient bij een vergunningaanvraag
aandacht besteed te worden aan de geluidsemissie in de nachtperiode. Mogelijk te nemen maatregelen
kunnen zijn het aanbrengen van overdrachtsmaatregelen (bijv. afschermende voorziening),
bronmaatregelen (bijv. dempers) of het nemen van organisatorische maatregelen (bijv. minder
werkzaamheden).
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 toe- of afname van 0 tot en met 5% = neutraal (0)

 toe- of afname van 6 tot en met 10% = enigszins negatief (-) of enigszins positief (+)

 toe- of afname van 11 tot en met 20% = negatief (- -) of positief (+ +)

 toe- of afname van 21% of meer = zeer negatief (- - -) of zeer positief (+ + +)

5.3 Effectbeschrijving

Geluidgevoelige bestemmingen
In het onderzoeksgebied bevinden zich 84 woningen. figuur 5.2 geeft de toename van de geluidbelasting
op deze woningen weer. Het onderzoeksgebied is hierbij zo gekozen dat alle woningen die een extra
geluidbelasting ontvangen als gevolg van het voornemen zijn meegenomen in het onderzoeksgebied. Dit
houdt in dat buiten het onderzoeksgebied geen geluidstoename op woningen plaatsvindt. Van de
genoemde 84 woningen ontvangen 82 woningen een toename van de geluidbelasting van 2 dB of
minder. Dit is algemeen geaccepteerd als de gehoordrempel (verschillen van 2 dB zijn nog net
waarneembaar). Dit betekent dat 98 % van de geluidtoenames van de gecumuleerde geluidssituatie
verwaarloosbaar is.

figuur 5.2: Toename cumulatief geluid als gevolg van de planontwikkeling (peiljaar 2025) (Bron: Antea
Group, 2014c)

De hoogste geluidtoenames treden op nabij de Plavuizenweg 1 (+3 dB). Deze woning ligt vlak bij de
uitbreidingslocatie van het industrieterrein. In de situatie met de ontwikkeling van Flevokust is bij 48
woningen sprake van een cumulatieve geluidbelasting boven de 50 dB(A). Daarmee neemt het aantal
woningen met een grotere geluidbelasting dan 50 dB(A) toe met 3 woningen ten opzichte van de
referentiesituatie.
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figuur 5.3: Cumulatieve geluidbelasting in plansituatie (Bron: Antea Group, 2014c)

Voor deze woningen kan een hogere grenswaarde worden verleend. Hiertoe wordt tegelijkertijd met
het inpassingsplan ook een hogere grenswaardebesluit genomen. Er wordt een zonebeheerplan
vastgesteld, gezamenlijk met het vaststellen van de hogere grenswaarden.

Geluid in het Natura 2000-gebied
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Ten behoeve van de geluidbelasting van het IJsselmeer is ca. 4.000 ha van het gebied onderzocht voor
geluid. In de situatie met de ontwikkeling van Flevokust is bij 1.781 ha sprake van een cumulatieve
geluidbelasting boven de 42 dB. Het gebied met een hogere geluidbelasting dan 42 dB neemt daarmee
met 34% toe ten opzichte van de referentiesituatie. In de klasse tussen 42 en 47 dB neemt het
geluidbelaste oppervlak met 204 ha toe. In de klasse groter dan 47 dB is deze toename 245 ha. 64% van
het onderzochte Natura 2000-gebied behoudt een gecumuleerde geluidbelasting kleiner dan 42 dB.

De wijzigingen ten opzichte van het eerdere akoestisch onderzoek zijn beperkt. In het plan-MER is reeds
beschreven dat de geluidbelasting op het Natura 2000-gebied niet leidt tot significant negatieve
effecten op de instandhoudingsdoelen van het IJsselmeer. Meer in het algemeen kan gesteld worden
dat door het afnemen van het aantal vrachtautobewegingen (met name in de Randstad) daar een
verbetering optreedt op het gebied van geluid. Deze vrachtwagenbewegingen vinden verspreid door de
Randstad plaats, waardoor een meetbaar verschil niet zal optreden.

5.4 Conclusie

Het effect op geluidgevoelige bestemmingen wordt als enigszins negatief (-) beoordeeld, omdat door de
ontwikkeling van Flevokust drie woningen extra dan in de autonome situatie een geluidbelasting hoger
dan 50 dB(A) ontvangen. In de Passende beoordeling is een beoordeling gegeven over de
geluidbelasting op het IJsselmeer.
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6 Overige aspecten

6.1 Aanbevelingen Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft in haar advies aanbevelingen gedaan ten aanzien van een aantal aspecten.
Dit betreft:

 Variant Maximacentrale

 Containerbaan

 Effecten geluid

 Waterveiligheid.

De variant Maximacentrale is in het kader van de ontwikkeling niet meer aan de orde. Daarmee
vervallen de aanbevelingen die de Commissie m.e.r. op dit punt gedaan heeft.
Voor de containerbaan concludeert de Commissie m.e.r. dat met een eenvoudige inrichting de
verkeersveiligheid op de IJsselmeerdijk voldoende geborgd kan worden.
Voor de effecten van geluid concludeert de Commissie m.e.r. dat overschrijding van de geluidzone of
hogere grenswaarden geborgd is door vastlegging van deze geluidszone.
Ten aanzien van waterveiligheid adviseert de Commissie m.e.r. aan te geven hoe de ontwerpeisen van
kruinverlaging, golfbreker en buitendijks haventerrein op elkaar zijn afgestemd. Hieraan wordt in het
ontwerp van het haventerrein nader aandacht besteed. Voor de golfbreker is in hoofdstuk 3 van deze
aanvulling op het plan-MER reeds aangegeven dat deze niet is betrokken bij de beschouwing van de
waterveiligheid. Voor de haven is alleen rekening gehouden met het afslagprofiel van het voorland (zie
ook aanvulling op het plan-MER ten aanzien van de kruinverlaging). De mogelijke kruinverlaging is
vastgesteld op basis van het afslagprofiel van de buitendijkse haven, waarbij rekening is gehouden met
een overstromingskans van 1/30.000 per jaar.

Geen van deze aspecten leidt tot een gewijzigde beoordeling van de milieueffecten.

6.2 Aanvullende onderzoeken

In de tijd tussen de vrijgave van het plan-MER voor ter inzage legging en het opstellen van deze
aanvulling op het plan-MER is het ontwerp van de haven (en de golfbreker) nader uitgewerkt en is een
aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd. De aanvullende onderzoeken betreffen:

 Onderzoek waterbodemkwaliteit

 Archeologisch onderzoek waterbodem

 Onderzoek niet gesprongen explosieven.

6.2.1 Waterbodemkwaliteit

Ten aanzien van de waterbodemkwaliteit is een vooronderzoek uitgevoerd (Royal HaskoningDHV, 2014).
In het vooronderzoek wordt aanbevolen om vervolgonderzoek uit te voeren in het kader van
grondverzet (Besluit bodemkwaliteit) en de Arbowetgeving.

6.2.2 Archeologie

Het bureauonderzoek (Vestigia, 2014) leidt tot de conclusie dat afgezien van de Vaargeul Amsterdam-
Lemmer momenteel geen gebieden kunnen worden vrijgegeven van archeologisch onderzoek.
Aanbevolen wordt dan ook een vlakdekkend sonar/multi beam-onderzoek te laten uitvoeren op het
moment dat de locatie(s) van de waterbodem roerende ingrepen bekend is (zijn). Dit betreft zowel de



Aanvulling Milieueffectrapport Plan-m.e.r. Flevokust

Projectnr. 0275372.00
14 november 2014 , revisie 2

blad 34

realisatie van de buitendijkse haven als een eventuele conventionele golfbreker. Het onderzoek is als
bijlage bij het inpassingsplan gevoegd.

6.2.3 Niet gesprongen explosieven

In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van niet gesprongen explosieven (T&A, 2014).
De conclusies van het onderzoek luiden dat de locatie als onverdacht wordt aangemerkt. Het onderzoek
heeft geen feiten opgeleverd die de aanwezigheid van explosieven doet vermoeden. Wel wordt een
werkprotocol voorgesteld om eventuele calamiteiten tijdens werkzaamheden uit te sluiten.

Deze onderzoeken leiden niet tot een gewijzigde effectbeoordeling van de milieuaspecten.
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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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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/m3

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/m3.

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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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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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.
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