
Bijlage 2a: Samenvatting ontwerp planologisch juridisch kader voor Flevokust en geluidzone 
  
Twee planologisch juridische kaders 
Er zijn twee concept ontwerp kaders opgesteld: 

- Planologisch juridisch kader voor ontwikkeling terminal en industrieterrein 
- Planologisch juridisch kader voor de geluidzone die eromheen ligt 

Voorgesteld is om het kader voor de terminal en het industrieterrein nog te splitsen in: 
- een inpassingsplan voor de terminal en  
- een bestemmingsplan voor het industrieterrein.  

Voor de ontwikkeling van de terminal en industrieterrein moet een geluidzone worden vastgesteld.  
 
Begrenzing: 
<zie ook de kaarten bij de plannen> 
- Geluidzone:  

Er is in het gebied al een bestaande geluidzone vanwege de Maxima Centrale. De geluidzones 
van Flevokust en de Maxima Centrale moeten worden samengevoegd. Om de nieuwe geluidzone 
vast te leggen, moeten verschillende bestemmingsplannen en de beheersverordening voor het 
IJsselmeer, partieel worden herzien. De nieuwe geluidzone volgt uit het geluidonderzoek dat in 
het kader van het MER is uitgevoerd. Deze bestaat uit een buitencontour en een binnencontour.  
Buiten de buitencontour mag de geluidbelasting vanwege de Maxima Centrale en Flevokust niet 
boven de 50 dB(A) komen. 
De binnencontour geeft de ligging van de terreinen aan waar ‘lawaaimakers’ zich mogen 
vestigen. In dit geval: de Maxima Centrale en het onderstation, buitendijks de terminal en 
binnendijks het industrieterrein. 
Gelet op het geluidsonderzoek is voor een aantal woningen een hogere grenswaarde nodig. Deze 
hogere grenswaarden moeten door de gemeente worden verleend. Het ontwerp-hogere 
grenswaardebesluit moet gelijktijdig met het ontwerp-planologisch juridisch kader ter inzage 
liggen. 

- Terminal en industrieterrein:  
Binnendijks is voor een deel aangesloten bij de begrenzing van het concept-plan dat december 
2013 voorlag. Voor de begrenzing van het binnendijks gelegen industrieterrein is verder 
uitgegaan van de inschatting van de behoefte aan industrieterrein binnen de planperiode en het 
terrein waarvan is uitgegaan bij de geluidberekening. Buitendijks moet voor de op- en 
overslaghaven een golfbreker worden gerealiseerd. De begrenzing in het water volgt de 
geluidzone.  

 
Planologisch-juridisch kader voor Flevokust 
Met het voorgestelde kader is beoogd flexibiliteit te bieden binnen dusdanige kaders waarmee het 
ook voor de omgeving duidelijk is waar zij aan toe is.  
 
Bij de duidelijkheid gaat het om: 
- Ligging van de op- en overslaghaven en het industrieterrein. 
- De effecten op de omgeving – voor zover mogelijk is gelet op de bestaande landelijke 

normeringen en uitgangspunten die daarvoor worden gehanteerd. 
- Bescherming van de dijk en de aanwezige leidingen. 

 
Bij de flexibiliteit gaat het om: 
- Mogelijkheid te faseren in de ontwikkeling van de haven en het industrieterrein. Hiermee kan 

worden ingespeeld op de daadwerkelijke behoefte aan haven en industrieterrein. Dit draagt 
tevens bij aan de robuustheid van het planologisch juridisch kader inzake de behoefte.  

- Mogelijkheid om compensaties op te vangen. Vanwege de ontwikkeling moet waarschijnlijk 
boscompensatie plaatsvinden, deze boscompensatie mag ook buiten het plangebied 
gecompenseerd worden. Omdat de ontwikkeling van het industrieterrein met verharding 
gepaard gaat, moet hiervoor circa 2 ha oppervlaktewater worden gecompenseerd.  

- Vrijheid in verkaveling en invulling van de ontsluiting van het industrieterrein.  
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Van het water richting de A6 zijn de volgende bestemmingen opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Water:  
Het water wordt gebruikt voor waterdoeleinden, scheepvaart, visserij en recreatie. Op 2 km uit de 
dijk ligt een vaargeul voor CEMT-klasse Vb. Deze ligt buiten het plangebied.  
Het water is aangewezen als Natura 2000 gebied. Dit gebied wordt met natuurwetgeving 
beschermd, zodat in het planologisch juridisch kader geen aparte beschermingsregels opgenomen 
hoeven te worden. 
In deze bestemming wordt een golfbreker gerealiseerd die luwte biedt voor zowel de scheepvaart 
als voor vogels. 
 
Bedrijventerrein – Terminal:  
Binnen deze bestemming kan een op- en overslaghaven worden gerealiseerd. Het gedeelte dat niet 
voor de haven wordt gebruikt, behoudt een waterdoel. 
Vanwege het koelwater voor de Maxima Centrale moet de haven op 500 meter afstand van de 
Maximacentrale blijven. De regeling voorziet in de mogelijkheid dat schepen hier brandstoffen 
kunnen innemen. Nu gebeurt dat nog op het water (van schip op schip). 
 
Uitgegaan is van de volgende fasering: Direct te ontwikkelen is 400 m kade. Met een 
afwijkingsbevoegdheid is doorgroei naar 800 m kade mogelijk. Voor deze regeling is gekozen om zo 
in te kunnen spelen op de daadwerkelijke behoefte.  
De te ontwikkelen oppervlakte buitendijks valt binnen hetgeen in het Nationaal waterplan en het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening is toegestaan voor Lelystad. 
Om lichthinder te beperken zijn er lichtmasten van 30 meter met speciale lichtarmaturen mogelijk. 
De risicocontour van de bedrijven op de terminal mag nog wel over de bestemmingen verkeer en 
groen komen tot en met de KRW-watergang. De risicocontour van de terminal komt zodoende niet 
over de bestemming Bedrijventerrein of Bedrijventerrein – uit te werken. 
 
Verkeer: 
De dijk tot aan de kwelsloot van de dijk heeft de bestemming verkeer. Hierdoor is er speelruimte 
voor de vormgeving van de aansluiting van de haven op de weg op de IJsselmeerdijk. Binnen deze 
bestemming is het gebruik voor groen en waterdoeleinden ook mogelijk.  
 
Groen:  
Deze bestemming loopt in het westen van de kwelsloot tot en met de bestaande bossage. De 
bestemming loopt in het noorden door naar de bosstrook langs de A6. De groenbestemming omringt 
daarmee als het ware het binnendijkse industrieterrein.  
Met een aanduiding is aangegeven waar een verbinding met een maximale breedte van 50 meter van 
het industrieterrein op de weg op de IJsselmeerdijk en de haven kan worden gerealiseerd. Voor 
deze verbinding moeten mogelijk bomen worden gekapt. Daarvoor geldt boscompensatie. Deze 
boscompensatie kan binnen de bestemming groen worden gerealiseerd, maar mag ook buiten het 
plangebied worden gecompenseerd. 
Binnen de groenstrook liggen ook de leidingenstrook en de KRW-watergangen. Het water kan binnen 
deze bestemming worden uitgebreid om zodoende invulling te geven aan een deel van de vereiste 
compensatie aan oppervlaktewater.  
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Bedrijventerrein en Bedrijventerrein – uit te werken:  
Deze bestemmingen liggen binnen de begrenzing van de huidige bestemming viskwekerij. De ligging 
is in overeenstemming met het geluidonderzoek waarop de geluidzone is gebaseerd.  
Uitgegaan is van de volgende fasering: Direct te ontwikkelen is 20 ha (bruto). Met een 
uitwerkingsverplichting is doorgroei mogelijk naar in totaal circa 43 ha industrieterrein. Voor deze 
regeling is gekozen om zo in te kunnen spelen op de behoefte aan industrieterrein. Voor het 
aantonen van de behoefte moet de zogenoemde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ worden 
toegepast. 
Voor de toegestane bedrijfsactiviteiten is uitgegaan van havengebondenheid van de bedrijven 
binnen de milieucategorieën 3.1 t/m 5.3. Nadere toespitsing van bedrijfsactiviteiten heeft 
plaatsgevonden vanwege het locatiebeleid, het MER en een goede ruimtelijke ordening. Bij dat 
laatste moet worden gedacht aan het toepassen van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. 
Bedrijfsactiviteiten in de lagere milieucategorieën zijn alleen mogelijk als aangetoond wordt dat 
het gaat om havengebonden bedrijven dan wel dat de bedrijven nauw verbonden zijn aan of 
complementair zijn aan havengebonden bedrijven; 
Omdat ontwikkeling van industrieterrein leidt tot verharding, moet hiervoor compensatie in de vorm 
van oppervlaktewater worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om circa 2 ha dat moet worden 
gerealiseerd. De ruimte hiervoor wordt gevonden in de groenstrook (bestemming groen) en langs de 
ontsluitingsweg op het industrieterrein zelf (bestemming bedrijventerrein). De locatie van de 
ontsluitingsweg (en de watergang) is niet vastgelegd. Hiervoor moet een doorgaande strook van 40 
meter breed vrijgehouden worden.  
Er is een aansluiting van het industrieterrein op de weg op de IJsselmeerdijk en de haven nodig. 
Deze aansluiting komt haaks op de dijk te liggen. De exacte locatie is nog niet bekend. Een 
aanduiding binnen de bestemming groen biedt ruimte voor deze aansluiting. Hiervoor moeten 
mogelijk bomen worden gekapt waarvoor boscompensatie geldt. Deze boscompensatie kan binnen 
de bestemming groen worden gerealiseerd, maar mag ook buiten het plangebied worden 
gerealiseerd. 
Conform het concept-plan dat in december 2013 voorlag, wordt er voor de ontsluiting van uitgegaan 
dat deze eerst gebeurt via de weg op de IJsselmeerdijk. Later wordt een andere ontsluiting via de 
Karperweg aangelegd.  
Verder wordt ondergronds bouwen beneden 1,50 meter onder het peil uitgesloten. Dit heeft te 
maken met aardkundige waarden. Als men toch ondergronds wilt bouwen, moet aangetoond worden 
dat aardkundige waarden niet (onevenredig) worden geschaad. 
 
Dubbelbestemmingen en algemene aanduidingen 
Er zijn (dubbel)bestemmingen en aanduidingen opgenomen om de dijk en de bestaande 
leidingstroken te beschermen. Op de kernzone en de eerste 20 meter van de beschermingszone van 
de dijk ligt de dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering. Op de beschermingszones van de dijk 
ligt de aanduiding ‘vrijwaringszone – dijk’.  
De bescherming van de dijk is overeenkomstig het bepaalde in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening en het Keur. Mogelijk dat vanwege de ontwikkeling de zogenoemde kernzone 
van de dijk moet worden gewijzigd (in de zin dat deze wordt uitgebreid). Hiervoor is een regeling in 
het planologisch-juridisch kader opgenomen. 
Bij de bescherming van de leidingstroken is aangesloten bij de standaard regelingen die hiervoor 
gelden. Tevens is overkluizing van de leidingstrook mogelijk gemaakt.  
 
Ook voor de geluidzone is een aanduiding opgenomen.  
De geluidzone voor de Maxima Centrale en Flevokust ligt deels binnen het plangebied. Omdat niet 
duidelijk is welk planologisch-juridisch kader eerder wordt vastgesteld en van kracht wordt, is in de 
desbetreffende planologisch-juridische kaders eenzelfde regeling voor (het desbetreffende deel 
van) de geluidzone opgenomen.  
 
  

3                                                              1613701 
 



Mogelijke knip tussen terminal en industrieterrein. 
Als tot de knip wordt besloten, wordt het plangebied voor Flevokust in 2 delen geknipt: 
- de buitendijkse op- en overslaghaven en het binnendijkse industrieterrein. 
De regels en de verbeelding vallen daarmee in 2 delen uiteen. In de begripsomschrijving krijgen de 
planologisch juridische kaders de identificatienummers die horen bij de provincie Flevoland 
respectievelijk de gemeente Lelystad.  
De toelichting omvat algemene delen en een deel dat de bestemmingen volgt. Het laatste deel valt 
overeenkomstig de knip in 2 delen uiteen. 
De algemene delen van de toelichting worden aangevuld met een tekst waarin de knip wordt 
opgenomen.  
Er is voorgesteld een knip te leggen tussen de terminal en het industrieterrein – op de grens van de 
bestemmingen Verkeer en Groen.  
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