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Stand van zaken 

Voorgelegd 
• PS Nota met 15 bijlagen  
• Stukken op basis van wettelijk vereisten  

– documenten zijn (mede daardoor) omvangrijk, complex en technisch 
– veel dubbelingen 
– soms niet overzichtelijk  of moeilijk te duiden 

Vandaag  
• Toelichting op hoofdlijnen 
• Vragen – deels beantwoord door deskundigen 

Komende tijd 
• 16-06 laatste documenten beschikbaar 
• Stukken inzien in leeskamer 

– uitgewerkt ontwerp juridisch  planologisch kader & ontwerp geluidzone 
– geheim: exploitatieplannen 
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Uitgangspunt 

Provinciale Staten - 16 april 2014 
• Keuze voorkeursvariant  

- buitendijkse overslaghaven met binnendijks ‘nat’ industrieterrein  

• Uitwerken voorkeursvariant 
– ontwerp Inpassingsplan/Bestemmingsplan en MER plus Antwoordnota 

Gemeente Lelystad - 24 april 2014 
• Keuze in coalitieakkoord voor voorkeursvariant 
 
 

Planning besluitvorming  
• 11-06-14 beeldvorming Cie E&B 
• 25-06-14 oordeelsvorming Cie E&B 
• 02-07-14 besluitvorming Provinciale 

Staten 
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Besluitvorming - 2 juli 2014  

Voor welke besluiten staan Provinciale Staten?  
• Instemmen met voorstel voor de ‘knip’ 

– Provincie: buitendijkse haven 
– Gemeente: binnendijks industrieterrein 

• Beoordelen inspraakrijpheid Inpassings/Bestemmingsplan en MER 
– maakt Flevokust planologisch haalbaar  
NB dit is geen besluit tot realisatie: investeringsbesluit volgt eind 2014  

• Instemmen met 
– MER: deel 1 en 2, plus onderzoeken 
– Ontwerp IP/BP Flevokust en geluidzone 
– Exploitatieplannen 
– Antwoordnota 
– Coördinatievoorstel 
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De ‘knip’  

Waarom een ‘knip’? 
• Provinciaal belang: realiseren van een overslaghaven met containerterminal  
• Het zo min mogelijk overrulen van de gemeente 
• Realisatiesnelheid: benutten momentum 
• Proces-onafhankelijkheid provincie én gemeente 

 
Wat is de ‘knip’? 
• Provincie ontwikkelt buitendijkse haven en golfbreker 

– incl. toegezegde subsidies  
– vergt risicodragende investering 

• Gemeente ontwikkelt binnendijks industrieterrein 
– vergt initiële investering  
NB gemeente stelt zelf een Bestemmingsplan vast 

• Afstemming nodig  
– wegverbinding binnen-buiten incl. kostenverdeling 
– aansluiting deelplannen op elkaar 
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Vervolg na 2 juli 2014  

Planning 
• Verwerken besluit ‘knip’ in stukken: zomer 2014 
• Ter inzage leggen stukken: na de zomer 2014 

– Zienswijzen: 6 weken  
– Zienswijzennota:  najaar 2014 

• Horen gemeenteraad (voor vaststelling) 
• Definitieve besluitvorming planologisch juridisch kader: 4e kwartaal 2014 
• Voorstel investeringsbesluit: 4e kwartaal 2014  
• Start realisatie: medio 2015 
• Flevokust gereed: medio 2017  
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Financiën - exploitatieplan  

Exploitatieplan 
• Nodig om kosten te kunnen verhalen 
• Wettelijk voorgeschreven methodiek 
• Andere cijfers dan in eerder gepresenteerde investeringskosten 

 

Investering buitendijkse ontwikkeling 
• Huidige prognose: € 19 – 23 miljoen excl. btw (onderzoek 20-03-2014)  

– haventerrein € 15 miljoen 
– golfbreker € 6 miljoen 

• Voortdurende actualisatie o.b.v. nieuwe  
ontwikkelingen 
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Risico’s na vaststelling eind 2014 

Provincie 
• Planschade buitendijkse haven 
• Mogelijk verandering subsidies (EFRO onder druk) 
• Hogere realisatiekosten 

– aanleg kade 
– aanleg golfbreker 

• Lagere opbrengsten openbare kade 

 
Gemeente 
• Planschade binnendijks industrieterrein 
• Lager uitgiftetempo 
• Lagere uitgifteprijs 
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         2014              2015/16  

      Start                                     Ontwerp                        Uitvoeren 

 
Kennisgeving           Zienswijzen          Variantenstudie          MER deel 1          conform  
- Uitgangspunten-               coördinatie: 
   Notitie           Antwoordnota       Voorkeursvariant        MER deel 2   Inpassingsplan   
- Notitie reikwijdte                                                 terminal         - cluster vergun- 
  en detailniveau      ‘knip”                         ningen realisatie 
- Zorgen en                   Bestemmingsplan 
  aandachtspunten                 industrieterrein         - cluster vergun-
               ningen gebruik 
                  Geluidzone  
          
 
             Kosten/investering              
             Exploitatieplannen             
       
                      1 & 2  
1. Vaststellen IP door PS 

2. Investeringsbesluit door PS       

Overzicht procedure 
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MER 

Deel 1: Variantenonderzoek MER 
 Conclusie: impact van voorkeursvariant op de omgeving is beperkt 

 
Deel 2: Milieueffecten voorkeursvariant 
• Duurzaamheid op regionaal niveau   * NB Opsomming is niet volledig; alleen 

• Duurzaamheidsaspecten van gebruik                    ‘discriminerende’ aspecten  zijn genoemd.  

• Natura 2000        Zie MER deel 2 voor een volledig overzicht.  
• Geluid  
• Cultuurhistorie  
• Flora en fauna  
• Trillingen  
• Lichthinder  
• Opbrengst windturbines   
• Grondverzet en grondstromen  
• Bestaande landschappelijke waarden 

 Conclusie: impact voorkeursvariant blijft binnen wettelijke grenzen 
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Ontwerp Inpassings/Bestemmingsplan (1)  

Ontwerp IB/BP voor haven en industrieterrein regelt 
• Begrenzing  
• Bestemmingen 

– water: golfbreker 
– bedrijventerrein:   

haven en industrieterrein 
– verkeer: op de dijk  
– groen: langs de dijk  

• Bij ‘knip’  
– gemeente maakt  

eigen bestemmingsplan  
voor industrieterrein 

– grens tussen beide deel- 
gebieden ligt op de  
kwelsloot  
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Ontwerp Inpassings/Bestemmingsplan (2)  

Gebruikte uitgangspunten voor ‘nat’ industrieterrein  
• Locatiebeleid (gemeente – 2014) 
• Milieuonderzoeken (MER) 
• VNG publicatielijst bedrijven & milieuzonering = standaardregelingen NL 

Toetst hinder: 
1. Geluid: via MER + geluidscontour 
2. Gevaar: vaststellen risicocontour: blijft binnen plangebied  
3. Stof: via VNG publicatielijst 
4. Geur: via VNG publicatielijst 

 
NB  
Locatie industrieterrein is licht gewijzigd ten opzichte van voorstel 14 mei 2014 
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Ontwerp Geluidzone  

Ontwerp geluidzone regelt 
• Nieuwe geluidzone voor Flevokust i.c.m. Maximacentrale 
• Via IP vastgelegd in vigerende bestemmingsplannen 

 
• Geluidscontour volgt uit de MER 
• Bepaalt ook de locatie ‘lawaaimakers’  

– Maxima-centrale 
– buitendijkse  haven  
– binnendijks industrieterrein 

Geluidsbelasting 
• Buiten contour max. 50 dB 
• Hogere grenswaarden voor 6 objecten  

– grenswaarden per object vastgesteld 

NB 
• Te vergunnen geluidsruimte is bovengrens 
• A6 is dominante geluidsbron    
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