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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

Aan de noordzijde van Lelystad wordt, nabij de Maximacentrale, een op-en 
overslaghaven en een nat industrieterrein gerealiseerd. Het doel is hier bedrijven 
mogelijk te maken in de milieucategorieën 3.1 t/m 5.3. Daaronder vallen ook grote 
lawaaimakers, het bedrijventerrein (inclusief het bedrijf aan de Karperweg 8) wordt 
dan ook geluidgezoneerd. Gelet op de nabijheid van de Maximacentrale, het feit dat 
de haven buitendijks ligt en het feit dat de geluidzones overlappen, wordt hierbij 
ook de geluidzone vanwege de Maximacentrale en het onderstation betrokken. 

In de Wet geluidhinder is vastgelegd dat een dergelijke geluidzone in een 
bestemmingsplan vastgelegd moet worden. Deze partiële herziening heeft tot doel 
om de nieuwe geluidzone rond het nieuwe bedrijventerrein Flevokust, het bedrijf 
aan de Karperweg 8 en de Maximacentrale en het onderstation te Lelystad vast te 
leggen in de bestemmingsplannen rond de betreffende bedrijventerreinen.

De geluidzone ligt over het gebied waar de volgende bestemmingsplannen van 
toepassing zijn:

Beheersverordening IJsselmeer-Markermeer-Oostvaardersplassen (vastgesteld 
2013-05-28)
Bestemmingsplan Buitengebied 2009 (vastgesteld 2010-02-16)
Eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2009 
(vastgesteld 2014-02-18)
Bestemmingsplan Landelijk gebied Lelystad gedeelte Oostelijk Flevoland 
(vastgesteld 1979-12-27) (viskwekerij)
Bestemmingsplan Lelystad - Zandlichaam Flevokust (2013-03-19)
Bestemmingsplan Lelystad – bedrijfslocatie Karperweg 8 (2013-03-05)
Bestemmingsplan Lelystad – Bio Science Park (2003-09-09)
Bestemmingsplan Lelystad – Bedrijventerrein Oostervaart (2012-11-06)
Bestemmingsplan Lelystad – Stadsrandgebied (2013-05-28)

Dit vastleggen gebeurt door middel van het toevoegen van de aanduiding 
'geluidzone - industrie' op zowel verbeelding als in de regels van de voornoemde 
plannen. In het bestemmingsplan Buitengebied is een gebiedsaanduiding 
'geluidzone - industrie' al aanwezig. In dat plan wordt een nieuwe geluidzone 
toegevoegd. 

De nieuwe geluidzone is doorgerekend in het MER aan de hand van het 
voorkeursalternatief voor de aanleg van Flevokust. 

In het volgende hoofdstuk worden de uitgangspunten beschreven op welke wijze de 
geluidzone tot stand is gekomen. Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op het juridische 
systeem.
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Hoofdstuk 2  Uitgangspunten

2.1  Bestaande situatie

Er zijn twee bestaande geluidzones vanwege industrielawaai: voor de 
Maximacentrale en voor het industrieterrein Oostervaart. Deze zijn in onderstaande 
afbeelding weergegeven. 

Geluidscontouren Maximacentrale en Oostervaart

2.2  Nieuwe situatie

Voor de ontwikkeling van Flevokust, inclusief het bedrijfsperceel aan de Karperweg 
8, wordt een geluidzone bepaald. Gelet op de nabijheid van de Maximacentrale, de 
overlap van de geluidzones van de Maximacentrale en Flevokust en het feit dat de 
op- en overslaghaven buitendijks ligt zodat er geen barriere aanwezig is tussen deze 
terreinen, wordt hierbij ook de geluidzone vanwege de Maximacentrale betrokken. 
Voor Flevokust en de Maximacentrale wordt daarom één geluidzone vanwege 
industrielawaai bepaald. Deze geluidzone begrenst de geluidbelasting van alle 
bedrijven in Flevokust en de Maximacentrale gezamenlijk. Op grond van de Wet 
geluidhinder mag de geluidbelasting op de grens van deze geluidzone niet meer 
bedragen dan 50 dB(A). Uitgangspunt bij de beoordeling aan deze grenswaarde is dat 
alle bedrijven gelijktijdig de maximaal vergunde ruimte benutten. 

De geluidzone vanwege industrielawaai rond Oostervaart wordt met het 
onderhavige plan niet gewijzigd. Het terrein Oostervaart en het terrein dat wordt 
ontwikkeld voor Flevokust zijn onder meer van elkaar gescheiden door de 
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Houtribweg en de Hanzelijn. Deze vormen een fysieke barriere tussen de terreinen. 

In het MER is de cumulatie van geluid onderzocht. Het gaat dan om de 
geluidbelasting vanwege wegverkeer, industrieterrein Oostervaart, de 
Maximacentrale en Flevokust. Er wordt in het MER ingegaan op de aanvaardbaarheid 
van de mogelijke gevolgen voor omwonenden en de natuur (Natura 2000, 
Ecologische Hoofdstructuur, Flora- en Faunawet). 

--> invoegen figuur begrenzing geluidzone
Figuur 1: Nieuwe geluidzone
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Hoofdstuk 3  Overige omgevingsaspecten

Dit bestemmingsplan heeft alleen betrekking op de nieuwe geluidszone vanwege 
industrielawaai. Daarom zijn er verder geen consequenties voor de andere 
omgevingsaspecten zoals waterhuishouding, archeologie, externe veiligheid of 
bodemaspecten. 

3.1  Geluid

Het toetsingskader voor geluidhinder van inrichtingen die in 'belangrijke mate 
geluidshinder' kunnen veroorzaken, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai is 
vastgelegd in de Wet geluidhinder. Voor overige inrichtingen gelden de algemene 
regels uit het Activiteitenbesluit of wordt de maximale geluidsbelasting vastgelegd 
in een milieuvergunning, wanneer het een omgevingsvergunningsplichtig bedrijf in 
het kader van de milieuwetgeving betreft. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998). Belangrijk in het 
plangebied is de cumulatie van het geluid op de omgeving. Daar is in het MER, dat is 
opgesteld voor de ontwikkeling van de op- en overslaghaven en het industrieterrein 
Flevokust, bij de effectbeoordeling vooral op ingegaan.  

In het MER dat is opgesteld voor de ontwikkeling van de op- en overslaghaven en het 
industrieterrein Flevokust is bij de effectbeoordeling vooral ingegaan op de 
cumulatie van geluid. Hier gaat het om geluid vanwege de industrieterreinen waar 
grote lawaaimakers zich mogen vestigen. Voor de bepaling van de geluidzone voor 
industrielawaai en de benodigde hogere grenswaarden is apart onderzoek gedaan. 
Dit onderzoek - dat ook bij het MER voor de ontwikkeling van Flevokust is gevoegd - 
is hier als bijlage 1 opgenomen. 

De berekende geluidcontour reikt tot over Flevokust en het agrarische gebied dat ten 
oosten van de A6 is gelegen. Voor de Maximacentrale, het onderstation en Flevokust 
tezamen moet een nieuwe geluidzone worden vastgesteld. Bij de vestiging van 
bedrijven wordt getoetst of het geluidniveau buiten de geluidcontour niet boven de 
50 dB(A) komt. 
Bij de berekening is van het volgende uitgegaan:

Flevokust wordt geheel bezet met bedrijven uit milieucategorie 5.3 met een 
geluidemissie van 65 dB(A)/m2. Voor het binnendijks gelegen industrieterrein 
wordt alleen in de nachtperiode uitgegaan van een emissie van 61 dB(A)/m2;
De bestaande milieuvergunning voor de Maximacentrale. Er is rekening 
gehouden met extra (geluids)ruimte voor de Maximacentrale (+1,8 dB(A)), boven 
de huidige vergunning voor de Centrale.

Gelet op de geluidcontour waren en zijn ook nu hogere grenswaarden nodig. Om de 
hogere grenswaarden vast te stellen is een apart besluit nodig. Gelet op artikel 
artikel 110a Wet geluidhinder is de gemeente hiervoor het bevoegde gezag. 
Daarnaast is het gewenst dat er door het bevoegde gezag een zonebeheerplan wordt 
opgesteld. Uitgangspunten voor het zonebeheerplan zijn de ontwikkelruimte voor 
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de Maximacentrale en de hiervoor genoemde geluidemissies voor Flevokust. 

Op dit moment geldt voor een aantal (agrarische bedrijfs)woningen een hogere 
grenswaarden tussen de 50 en 55 dB(A) (besluit uit 1992). Gelet op het 
geluidonderzoek dat is verricht zijn voor zowel de Maximacentrale als Flevokust de 
volgende hogere grenswaarden nodig: <deze dus nog aanpassen aan 
geluidonderzoek juni>

Visvijverweg 58: 57 dB(A)
Visvijverweg 57: 55 dB(A)
Visvijverweg 64: 54 dB(A)
Visvijverweg 49: 53 dB(A)
Visvijverweg 52: 52 dB(A)
Plavuizenweg 1:  52 dB(A)

Bij hogere grenswaarden moet ervoor gezorgd worden dat de binnenwaarde 
maximaal 35 dB(A) bedraagt. Gelet op het economisch belang van de ontwikkeling 
van Flevokust wordt een hogere grenswaarde voor deze objecten aanvaardbaar 
geacht. 

De geluidcontour en de terreinen waarvoor deze contour geldt, wordt in de regels en 
de verbeelding van het planologisch juridisch kader voor de geluidzone verankerd. 

3.2  Natuurbeschermingswet – Natura 2000 

De mogelijke effecten op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden worden beschreven 
in de voortoets. Hieruit blijkt dat de nieuwe de geluidszone geen significant 
negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen van de relevante Natura 
2000-gebieden. 
De verruiming van de geluidszone leidt niet tot verstoring van vaste rust-, verblijfs- 
en voortplantingsplaatsen van wettelijk beschermde soorten. De Flora- en faunawet 
staat de uitvoering van dit bestemmingsplan dan ook niet in de weg. Het 
facetbestemmingsplan leidt evenmin tot aantasting van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van de ecologische hoofdstructuur (EHS). 
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Hoofdstuk 4  Het juridische systeem

4.1  Inleiding

In dit hoofdstuk volgt een toelichting op de juridische regeling. Het juridisch 
bindende gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de 
regels. De verbeelding en de regels moeten in samenhang met elkaar worden 
bezien. 

De verbeelding en de regels zijn opgesteld volgens de landelijke Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. Dit zijn de standaardregels zoals 
voorgeschreven op grond van de Wet ruimtelijke ordening, overeenkomstig de 
wettelijke regels ten aanzien van het digitaal raadpleegbaar zijn van 
bestemmingsplannen.

4.2  Plansystematiek

Zoals eerder is opgemerkt, zal de nieuwe geluidzone zijn juridische basis krijgen in 
deze partiële herziening van de eerder genoemde juridische regelingen. Ook in het 
bestemmingsplan Flevokust is een deel van de geluidzone opgenomen. 

Deze partiële herziening bestaat uit het op de plankaarten c.q. verbeeldingen 
aanbrengen van de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrielawaai'. Aan de 
bestemmingsplannen wordt deze aanduiding als het ware aan de bestaande regels 
toegevoegd (algemene gebruiksregels) via deze herziening. Ook worden de 
bijbehorende begrippen aan deze plannen toegevoegd. De regels bij de 
gebiedsaanduiding vormen een aanvulling op de geldende regelingen die daaronder 
liggen.

4.3  Regels

Artikel 1 Verbeelding
Artikel 1 bevat de 'toepassingsregels' voor de verbeelding. Hierin is aangegeven op 
welke bestemmingsplannen de regeling van toepassing is.

Artikel 2 Begrippen 
Artikel 1 geeft, in alfabetische volgorde, een omschrijving van een aantal begrippen 
dat in de regels wordt gebruikt. Hiermee wordt formeel vastgelegd wat wel en niet 
onder het betreffende begrip moet worden verstaan. Dit artikel is dus primair 
bedoeld om begrippen duidelijk te begrenzen en niet om de gedachten achter de 
gebruikte termen uit te leggen. Daarvoor is juist  deze toelichting bedoeld. Waar 
nodig worden gehanteerde begrippen toegelicht. 

Artikel 3 Anti-dubbeltelbepaling 
Het doel van de anti-dubbeltelbepaling is te voorkomen dat, wanneer volgens een 
bestemmingsplan bepaalde gebouwen niet meer dan een bepaald deel van een 
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bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij 
het toestaan van een ander gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 
Kortweg gezegd komt het erop neer, dat grond die één keer in beschouwing is 
genomen voor het toestaan van gebouwen, niet een tweede maal mag meetellen 
voor de toelaatbaarheid van andere gebouwen, als die grond inmiddels tot een 
ander bouwperceel is gaan behoren. 

Artikel 4 Algemene aanduidingsregels 
In dit artikel wordt aangegeven dat de geluidszone (het gebied tussen de 
gezoneerde industrieterreinen en de zonegrens) ter plaatse van de aanduiding ligt. 

Artikel 5 Overgangsrecht 
Dit artikel regelt dat de bestaande situatie, voor zover legaal, wordt gerespecteerd, 
voor zover de verschillende bestemmingsregelingen zelf al niet aansluiten bij de 
bestaande situatie. 

Artikel 6 Slotregel 
Met dit artikel wordt de ‘naam’ van het bestemmingsplan vastgelegd. 
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Hoofdstuk 5  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Dit hoofdstuk beschrijft de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. De 
uitvoerbaarheid wordt vooral aangetoond door het doorlopen van de planprocedure. 

5.1  Voortraject

Al een aantal jaren wordt gewerkt aan de realisatie van een overslaghaven met 
containerterminal en een industrieterrein ten noorden van Lelystad, op de locatie 
Flevokust. De overslagfaciliteit heeft een aanzienlijke spin-off op de ontwikkeling 
van bedrijvigheid en geeft zodoende een impuls aan de ontwikkeling van 
werkgelegenheid in het gebied. 

Het economisch belang van de ontwikkeling van Flevokust voor de stad en de regio 
wordt door de verschillende overheden wezenlijk geacht. De ontwikkeling van 
Flevokust als haven en industrieterrein is in het beleid van de diverse overheden 
neergelegd. Het belang van de ontwikkeling van Flevokust is ook door het Rijk 
erkend. Dit heeft onder meer geresulteerd in het plaatsen van Flevokust op de lijst 
van projecten waar de procedurele bepalingen van de Crisis- en herstelwet op van 
toepassing zijn en het toekennen van subsidie in het kader van Beter Benutten. 

5.1.1  Achtergrond nieuwe procedure

Voor het mogelijk maken van de realisatie van Flevokust heeft de gemeenteraad van 
Lelystad besloten een bestemmingsplan hiervoor in procedure te gaan brengen (in 
2008). Op 17 december 2013 heeft de gemeenteraad van Lelystad het aan hen 
voorgelegde concept voor een ontwerp-plan voor Flevokust afgewezen, omdat 
amendementen met verbetervoorstellen met een nipte meerderheid waren 
afgestemd. Op 18 december 2013 hebben Provinciale Staten (PS) in een motie het 
College van Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen om al het mogelijke te doen om 
de ontwikkeling van Flevokust verder te brengen. Vervolgens is door de overheden 
gezamenlijk: Rijk, provincie Flevoland, gemeente Lelystad en waterschap 
Zuiderzeeland, bezien of de plannen geoptimaliseerd konden worden. Hiervoor is 
een aantal varianten met elkaar vergeleken. 

5.1.2  Optimalisatie

Ter markering van de start van de procedure en de optimalisatie hebben ter inzage 
gelegen: 

Uitgangspuntennotitie planologisch-juridisch kader Flevokust, voor het 
planologisch-juridisch kader dat nodig is om het geldende bestemmingsplan aan 
te passen;
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Flevokust, voor het MER dat wordt opgesteld 
voor het planologisch-juridisch kader en benodigde vergunningen;
Inventarisatie van de zorgen en aandachtspunten rond Flevokust uit de 
omgeving.

Voor de optimalisatie is een aantal varianten voor de ontwikkeling onderzocht. 
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Deze varianten zijn beoordeeld op:
Voldoet het aan de doelstellingen van Flevokust;
Technische haalbaarheid;
Financiële haalbaarheid;
Impact op het milieu (deel 1 MER).

Hieruit is als meest geschikt naar voren gekomen variant 4: een buitendijkse 
overslaghaven en een binnendijks gelegen havengerelateerd/-gebonden 
bedrijventerrein. Deze variant is nader onderzocht in het MER en is uitgewerkt in:

een planologisch-juridische regeling voor de ontwikkeling zelf en daarnaast in;
een geluidzone rondom Flevokust en de Maximacentrale welke in een aparte 
partiële herziening Geluidzone is neergelegd.

5.2  Planprocedure

Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te achterhalen of de 
maatschappij het plan uitvoerbaar vindt. De planprocedure kent meer momenten 
waarop de burgers en instanties hun mening over het bestemmingsplan kenbaar 
kunnen maken. De planprocedure, zoals opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening, 
is globaal als volgt opgebouwd:

5.2.1  Publicatie voornemen, inspraak en vooroverleg

In februari 2014 is een kennisgeving gepubliceerd waarin melding is gemaakt van het 
voornemen om een planologisch-juridisch kader en een milieueffectrapport (MER) 
voor de ontwikkeling van haven en industrieterrein Flevokust te Lelystad op te 
stellen. In dat kader heeft vanaf 14 februari tot en met 13 maart 2014 ter inzage 
gelegen: 

Uitgangspuntennotitie planologisch-juridisch kader Flevokust, voor het 
planologisch-juridisch kader dat nodig is om het geldende bestemmingsplan aan 
te passen.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Flevokust, voor het MER dat wordt opgesteld 
voor het planologisch-juridisch kader en benodigde vergunningen.
Inventarisatie van de zorgen en aandachtspunten rond Flevokust uit de 
omgeving.

In het kader van inspraak kon iedereen gedurende deze periode zienswijzen naar 
voren brengen. Er zijn circa 30 zienswijzen ontvangen. Een paar daarvan zijn door 
diverse personen ondersteund.
 
Tevens zijn deze stukken aan de vooroverleg partijen gestuurd voor een 
vooroverlegreactie. Daarbij is aangegeven dat de vooroverlegreacties die tijdens de 
vorige bestemmingsplanprocedure in 2013 zijn geuit, meegenomen worden in de 
onderhavige procedure. 

De zienswijzen en overlegreacties, de beantwoording daarop en de consequenties 
voor het ontwerp van de juridisch-planologische regeling zijn opgenomen in de 

bestemmingsplan Partiële herziening ten behoeve van de Geluidzone Flevokust 

Status: voorontwerp / 06-06-2014  Rho Adviseurs B.V.



blz 12  149807 

"Nota van beantwoording" in de bijlage 2.

5.2.2  Zienswijzen

Het ontwerp wordt gedurende zes weken ter inzage ter inzage gelegd. Een ieder 
wordt daarbij in de gelegenheid schriftelijk en/of mondeling zienswijzen op alle 
stukken naar voren te brengen. Eventueel ingediende zienswijzen worden voorzien 
van een antwoord. Naar aanleiding van de zienswijzen vinden waar nodig 
aanpassingen aan de stukken plaats. 
Bij deze juridisch-planologische regeling hoort een planMER. Deze is opgenomen in 
de bijlagen en ligt dus gezamenlijk met het ontwerp van de juridisch-planologische 
regeling ter visie. 

5.2.3  Vervolg

Vervolgens wordt het plan vastgesteld. De publicatie van het vaststellingsbesluit 
vindt (over het algemeen) plaats binnen twee weken na de vaststelling. Tijdens de 
daarop volgende inzagetermijn (6 weken) is het mogelijk beroep in te stellen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Het vaststellingsbesluit 
treedt in werking op de eerste dag ná de dag waarop de beroepstermijn afloopt, 
tenzij er een voorlopige voorziening is aangevraagd.

Op het moment dat het plan in werking is getreden kunnen de 
omgevingsvergunningen voor Flevokust worden verleend. Op basis daarvan kan 
gestart worden met de werkzaamheden voor de realisatie van het bedrijventerrein.
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Verbeelding

De verbeelding van het 

Bestemmingsplan Landelijk Gebied gedeeltijk Oostelijk Flevoland, vastgesteld 27 
december 1979;
Bestemmingsplan Bio Science Park, vastgesteld 9 september 2003;
Bestemmingsplan Buitengebied 2009 als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0995.0000RP-0001, vastgesteld 16 februari 2010, zoals Partieel herzien 
bij de Eerste partiële herziening Buitengebied 2009 als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0995.00038-VG01;
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oostervaart als vervat in het GML bestand 
NL.IMRO.0995.BP00014-VG01, vastgesteld 11 juni 2012;
Bestemmingsplan Lelystad - Zandlichaam  Flevokust als vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00045-VG01, vastgesteld 16 oktober 2012;
Bestemmingsplan Lelystad - bedrijfslocatie Karperweg als vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00044-VG01, vastgesteld 19 november 2012;
Bestemmingsplan Stadsrandgebied als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0995.BP00031-VG01, vastgesteld 28 mei 2013;

wordt herzien op de wijze zoals aangegeven op de bij deze herziening behorende 
verbeelding. 
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Hoofdstuk 2  Regels

Voor de gronden in het:

Bestemmingsplan Landelijk Gebied gedeeltijk Oostelijk Flevoland, vastgesteld 27 
december 1979;
Bestemmingsplan Bio Science Park, vastgesteld 9 september 2003;
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oostervaart als vervat in het GML bestand 
NL.IMRO.0995.BP00014-VG01, vastgesteld 11 juni 2012;
Bestemmingsplan Lelystad - Zandlichaam  Flevokust als vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00045-VG01, vastgesteld 16 oktober 2012;
Bestemmingsplan Lelystad - bedrijfslocatie Karperweg als vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00044-VG01, vastgesteld 19 november 2012;
Bestemmingsplan Stadsrandgebied als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0995.BP00031-VG01, vastgesteld 28 mei 2013;

die zijn voorzien van de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' zijn de volgende 
regels van toepassing:

Artikel 2  Begrippen

2.1  geluidsbelasting:
de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg c.q 
luchtvaartterrein;

2.2  geluidsgevoelige objecten:
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals 
bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

2.3  geluidsgevoelige functies:
in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of 
een terrein als geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;

2.4  gezoneerd terrein:
een terrein waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan 
de mogelijkheid insluit van vestiging van geluidzoneringsplichtige inrichtingen en 
rondom welk terrein als geheel een geluidzone kan worden vastgesteld;

2.5  hogere grenswaarde:
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de 
geluidbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond 
van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

2.6  voorkeurgrenswaarde:
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de 
geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden 
afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
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Artikel 3  Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 4  Algemene aanduidingsregels

4.1  geluidzone - industrie

4.1.1  Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:
een op grond van de andere daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar 
geluidsgevoelig object, of de uitbreiding daarvan, mag slechts worden gebouwd 
indien de geluidsbelasting vanwege de industrieterreinen Flevokust en de 
Maximacentrale en onderstation van de gevels van dit geluidsgevoelige object 
niet hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere 
grenswaarde.
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Hoofdstuk 3  Overgangs- en slotregels

Artikel 5  Overgangsrecht

5.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd 

of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het 
bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 
bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.

c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning 
en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan.

5.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 
sublid a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig 
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 
verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het 
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 6  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het
bestemmingsplan Partiële herziening ten behoeve van de Geluidzone Flevokust
van de gemeente Lelystad.

Behorende bij het besluit van ………………………………………….
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