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1 Inleiding 

1.1 Korte beschrijving van het plan Flevokust  
De gemeente Lelystad is voornemens een nieuwe haven te ontwikkelen, deels 

buitendijks direct ten zuiden van de Energiecentrale en ten noorden van Flevo Marina. 

Het project voorziet in een containerterminal en een upcycle bedrijf voor bodemassen tot 

secundaire bouwstoffen. 

Doel is een groter gebied met dit recyclaat op te hogen en op die manier gefaseerd 

delen van het industriegebied te ontwikkelen, waarop andere industrie met gewenste 

werkgelegenheid zich kan vestigen. 

Het plan bestaat uit een ontwikkeling buitendijks van 43 ha en binnendijks van 72 ha. 

 

 
1.2 Doel van de analyse 
Het doel van dit rapport is de door de politiek geschetste haalbaarheid te toetsen aan 

inzichten uit de markt, en daarmee een economisch onderbouwing te verzorgen.  

De huidige onderbouwing is gestoeld op aannames waarin nog relatief veel hiaten 

aanwezig zijn. 

De milieutechnische aspecten van de upcycling zijn slechts in algemene zin bekend. 

Uit de opgestarte pilot blijkt nu dat het proces kostbaarder is dan gedacht. Het gebruikte 

water is sterk basisch wordt en voor het residu ( 9%) is nog geen oplossing.  

 

De plannen van de Gemeente Lelystad zullen worden geanalyseerd op de 

markttechnische, economische en milieutechnische merites voor zover openbaar en 

toegankelijk. 

 

 
1.3 Vervolg 
In navolging van deze haalbaarheidsstudie kan het havenplan opnieuw politiek worden 

geëvalueerd en zal er een betere basis liggen voor een evenwichtige overweging het 

plan al dan niet door te zetten. 
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2 Planvorming 

2.1 Inleiding 
 

De Gemeente heeft een aantal jaren geleden  de ontwikkeling gestart van een 

watergebonden industrieterrein. 

Het gebied ligt ingesloten tussen de Energiecentrale en Flevo Marina aan de 

IJsselmeerkust. 

Bij de ontwikkeling van de plannen is naast Lelystad ook het Havenbedrijf Amsterdam 

betrokken, welke graag de terminal wil kopen om die later in erfpacht uit te geven aan 

marktpartijen 

 

Het recycling bedrijf BRC wordt geacht het terrein verder te ontwikkelen als 

projectontwikkelaar en wordt in gemeentelijke stukken de enabler genoemd.  

BRC koopt daartoe de gronden in drie tranches.  

Lelystad en het Havenbedrijf nemen deel in de ontwikkeling via Flevokust BV, evenals BRC 

en de Provincie Flevoland, alleen de vorm is niet erg helder 

 

Plan is om met gewassen bodemassen als secundaire bouwstoffen het terrein op te hogen.  

Het kabinet heeft het voornemen om de Green Deal te sluiten met de afval 

energiecentrales ( AEC’s ) in Nederland, waarbij 50% van de huidige bodemassen zullen 

worden gewassen, later vanaf 2020 zal dat een vervolg hebben voor de overige 50% 

Tot 2017 zal ca 1.000.000 ton ongewassen bodemassen in Lelystad worden opgeslagen 

volgens verklaringen van de Gemeente tijdens de beeldvormende sessies. 

 

Vanwege de complexiteit van het proces, het gebruik van afvalproducten, de 

ontwikkelingsstructuur heeft de Gemeenteraad een second opinion gevraagd aan 2 

consultants. 

De eerste consultant BUCK heeft de planvorming beoordeeld een aantal aanbevelingen 

gedaan, met name op het gebied van de milieutechnische voorwaarden. 

Het heeft evenwel geen financiële breakdown van de baten en lasten gemaakt. 

De andere consultant heeft de zaak op de juridische merites beschouwd en komt tot de 

algemene aanbevelingen een BV te stichten en geen CV. Daarnaast worden er tal van 

opmerkingen gemaakt die bijdragen aan de planvorming, maar die voor dit rapport niet 

relevant zijn. 
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2.2 Opzet van de Analyse 
 

De Gemeente heeft gemeend o.a. de business case geheim te moeten verklaren, daardoor 

is het niet erg inzichtelijk wat de baten en lasten van de ontwikkelingen zijn. Er wordt op 

haast in de procedures aangedrongen met oog op te verkrijgen subsidies. 

In het vervolg van de te maken analyse zal  hier een business case gepresenteerd worden 

op basis van marktcijfers en markt omstandigheden, die reëler zijn dan de door de 

Gemeente gepresenteerde. Separaat van de eventuele transferprijzen van de grond. 

Er zal louter een berekening worden gemaakt van de opbrengsten en kosten van de 

container terminal en de upcyclingsactiviteit. 

Met name zal ingegaan worden op de achtergronden die de grondslag van deze 

berekeningen vormen. 

Onduidelijk is wat de consequenties van de nog te starten wijzigingsprocedures op het 

vigerende bestemmingsplan dat nu landelijke bestemming beschrijft op de business case 

zijn. De MER nog daargelaten. 

 
2.3 Onderzocht en bevindingen door Gemeente tot op heden  
 

Wat is er reeds onderzocht, welke toekomstvisie ligt eraan ten grondslag en welke 

economische onderbouwing is er? 

Onderzocht en verondersteld tot op heden is: 

• De hoeveelheden containers.  

• De noodzaak om het terrein op te hogen met secundaire bouwstoffen tegen 

lagere kosten dan normaal te doen gebruikelijk en een bijdrage te leveren aan een 

schoon Nederland. 

• Uit de markt een enabler te zoeken als starter van de activiteit. 

• Grote werkgelegenheid ? 

• Mogelijke subsidies. 

• Bedrijven vallende in de milieukcategorie 3 t/m 5 ( ernstig). 

 

De visie van de Gemeente bestaat o.i. louter uit het feit dat men vanuit de verbondenheid 

met de Metropole Regio Amsterdam ( MRA)  vindt dat er behoefte is aan watergebonden 

industriegebied en containeroverslag.   

Met het Circle Lines principe als vertrekpunt wil men een in de MRA een tekort aan 

industriegebied in de milieucategorie t/m5  invullen en met deze ontwikkeling denkt men 

een enorme boost aan de werkgelegenheid in Lelystad te geven. 
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Er bestaat sterk de indruk dat de Gemeente geen gebruik maakt van voortschrijdend 

inzicht en zich ook niet op de hoogte stelt van de mogelijke financiële risico’s die zij en 

met haar de provincie Flevoland loopt. 

Geen enkele economische onderbouwing van de activiteiten heeft o.i. plaatsgevonden 

Het vermoeden bestaat dat echte experts uit de branche in het traject niet zijn 

geraadpleegd.  

 

Getallen en aannames zijn buiten proportioneel positief voorgesteld, niet gebaseerd op 

reële marktcijfers. 

De hoeveelheden containers die genoemd zijn, worden in de markt niet herkend.  

De combinatie met Amsterdam als sterke regio is achterhaald, de zee containerterminal  

Ceres is gestopt. 

 

De lijst met geplande activiteiten door BRC, vermeld op de website Flevokust, is niet reëel 

en past niet in de huidige ontwikkeling binnen Nederland.  

De volgende activiteiten worden genoemd: 

 

• Betonwaren fabriek 

• Betonmortel  

• Asfaltmolen 

• Internationale zand en grindhandel 

• Aanvoer van bouwmaterialen in bulk. 

 

De Betonwaren fabrieken sluiten regelmatig in de afgelopen jaren en hebben thans meer 

dan 50% overcapaciteit. 

Datzelfde kan gezegd worden van de betonwaren- en betonmortelindustrie, die reeds 

gevestigd zijn in Lelystad en Almere.  

Er is reeds een ‘recyclelende’ asfaltcentrale in Lelystad.  

Het zijn in ieder geval allemaal bestaande bedrijven, die zich niet zullen laten verdringen 

door een nieuwkomer met geen eigen markt. 
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2.4 De containerterminal (nader bekeken) 
 

De containermarkt in het Noorden en Noord-Oosten van Nederland is thans ca 200.000 

stuks, met een globale verdeling van 80% 40 voets en 20% 20 voets. We houden hierbij het 

aantal aan en rekenen niet naar TEU’s ( 20 voets containers) omdat er per container wordt 

betaald. 

De verdeling is globaal: 

• Groningen  50.000   Groningen, Westerbroek, Delfzijl 

• Friesland 55,000   Harlingen, Leeuwarden, Heerenveen 

• Drente/ Overijssel 45.000  Meppel 

• Overijssel/NOP 50.000 Kampen ( 2x) Zwolle, Harderwijk   

 
Bron rapport Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens  I&M, bureau Ecorys BV 
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De containers vanuit het Noorden zijn grotendeels geladen met voeding gerelateerde 

producten en worden via de voedsel HUB Rotterdam uitgevoerd. 

Uit een recente marktconsultatie door I&M blijkt een 2% jaarlijkse groei. 

De mogelijkheid tot uitbreiden is ruimschoots, gemakkelijk kan het dubbele aantal 

containers op de bovengenoemde eindbestemmingen qua ruimte en capaciteit worden 

verwerkt. 

 

De kanalen en naderingen van de eindterminals zijn geschikt gemaakt voor grote schepen, 

die ca 70 grote containers vervoeren en een grootte hebben van 110 x12m 

Met name het Prinses Margriet Kanaal /van Starkenborgh kanaal richting Friesland en 

Groningen is aangepast op schepen van 3500 ton. 

 

Uit de eerder vermelde marktconsultatie door RWS ( I&M), ondersteund met logistieke 

software blijkt dat een containerterminal in Lelystad in de huidige markt een verdringing 

zou betekenen en dat elders een terminal gesloten zou moeten worden. 

 

Uit het rapport Capaciteitsanalyse Binnenhavens blijkt dat samen met marktpartijen 

gekeken moet worden in Flevoland of autonome groei mogelijk is richting 2020. 

Daarmee kan de aanleg van een terminal gerechtvaardigd worden, niet door in te steken 

op een HUB functie, die niet logisch is en waarbij gerekend wordt met grote aantallen 

containers die er niet zijn. 

Een blik op het kaartje ( zie bladzij 8) geeft aan dat een HUB in Utrecht, met name, of 

Amsterdam veel meer voor de hand liggend is, hetgeen gestaafd wordt door de gehouden 

marktconsultatie 

De connectie met Amsterdam als een soort regio is uit container perspectief niet meer 

natuurlijk en logisch, gezien het feit dat de Ceres zee-terminal zijn activiteiten heeft 

gestaakt. Vanuit die richting zijn nog nauwelijks containers te verwachten, 

Antwerpen en Rotterdam, zeker nu met de 2e Maasvlakte on stream, hebben ruim 

voldoende capaciteit. 

De hoeveelheden die op de website Flevokust genoemd worden zijn als volgt: 

 

omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 

Flevokust & L’stad 1.800 2.500 3.400 4.700 6.500 9.000 10.500 

Flevoland NOP 2.800 3.800 5.330 7.350 10.150 14.000 16.333 

Draaischijffunktie 11.200 15.450 21.320 29.400 40.600 56.000 65.333 

Huisvuil 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 12.833 

Totaal 

 

In berekeningen 

26.800 

 

16.900 

32.750 

 

17.300 

41.050 

 

17.600 

52.450 

 

18.300 

68.250 

 

18.600 

90.000 

 

18.900 

105.000 

 

19.600 
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Met name de grote aantallen draaischijfcontainers zijn zeer discutabel. 

Rekenen met aantallen uit de NOP, die nu vanuit Kampen worden aangevoerd is een 

dubbeltelling evenals mogelijke aannames die betrekking hebben op Zeewolde, dat zich 

logischerwijze meer op Harderwijk richt. 

 

Op basis  van huidige marktprijzen en benodigde investeringen komt de DCF tot stand. 

Een DCF is een discount cash flow berekening waarbij het rendement op eigen vermogen 

wordt berekend bij een bepaalde investering als gevolg van een activiteit. 

Een voor financiële deskundigen begrijpelijk en bekend fenomeen, maar voor niet 

ingewijden adviseren wij vooral, in de bijlagen te letten, op het ‘Netto resultaat’ of het 

‘Bedrijfsresultaat’ 

 

Verdere uitgangspunten voor de berekeningen zijn, per container: 

• Laden   !   20,--  

• Lossen  !   20,--  

• Varen ca. 150 km ! 110,--  

• Afleveren !   45,--  

• Diversen !   10,--  

• Opbrengsten ! 250,--  

• Marge  !   45,--  

Uit de marge moeten de investeringen, de vaste kosten, zoals afschrijvingen en rente, 

personeelskosten en overige kosten voor onderhoud  worden betaald.  

 

Bij genoemde aantallen containers, op basis van de vastgestelde marge ( zie op bladzij 9 in 

oranje), de personeelslasten, afschrijvingen en rente ziet het resultaat er als volgt uit: 

 

 
zie bijlage 1 

opgenomen 
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Over een periode van 10 jaar lijdt de terminal een verlies van ! 1.843.000. Met name de 

rentelasten belasten het resultaat negatief. Het bedrijfsresultaat bedraagt ! 644.000 

Indien de aantallen vanwege een extra groei vanaf het derde jaar stijgen, door overige 

industriele activiteiten op Flevokust en in het achterland, komt op basis van de 

onderstaande aanpassingen het resultaat uit op: 

 

zie bijlage 2 

Stijging aantal containers , excl jaarlijkse groei van 2% 

2016  5000 st  

2017  5000 st 

 

Het resultaat verbetert na een aanvankelijk verlies in de eerste jaren aanmerkelijk en op 10 

jarige basis bedraagt het resultaat ! 656.000 na aftrek van rente en belasting.  

Het bedrijfsresultaat bedraagt ! 3.247.000, een hele verbetering. De rentelasten blijven 

evenwel zwaar op de exploitatie rusten. 

 
2.5 Conclusie containerterminal Flevokust. 
 

De getallen die op de website Flevokust worden genoemd zijn niet reëel en worden ook 

niet benoemd in de plannen en studies die er zijn uitgevoerd. (LCA binnenhavens, Ecorys 

2010 en Multimodale achterlandknooppunten, KIM 2012 herziene versie) 

Recente studies van RWS met betrokken stakeholders leveren ook niet het vereiste beeld, 

men ziet vooralsnog duidelijk geen HUB activiteit voor Lelystad. Vestiging van de terminal 

Flevokust werkt verdringend in die verkenning.  

 

Daardoor moet de containerterminal Flevokust gezien worden als een gewone haven met 

zijn eigen autonome activiteit en bijzondere aandacht voor mogelijke groei door 

aantrekken van industrie op Flevokust.  

In de 2e berekening is van die autonome groei uitgegaan, met daarop de reeds eerder 

genoemde 2% per jaar, zoals die in landelijke studies wordt voorzien voor onze regio. 
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Die beoogde ‘schone categorie’ industrie met veel werkgelegenheid kan o.i. ernstig 

weerhouden worden van vestiging, vanwege het bedachte massale karakter van de 

upcycling van bouwstoffen en overige activiteiten zoals die vermeld staan op de website : 

internationale zand en grindhandel, betonwarenfabriek, asfaltcentrale, recycling van 

bouwafval etc. etc. 

 

Dat soort industrieën zijn niet verenigbaar qua karakter en omgevingsimpact en 

belemmeren elkaar uitermate in hun activiteiten. 

Echt schone en milieuvriendelijke industrie zal zich dan ook niet vestigen op Flevokust is 

onze stellige overtuiging. En dat zal ongetwijfeld zijn impact op de terminal hebben. 
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3 Upcyclen van bodemassen ( nader bekeken) 

Inleiding 

 

AEC- bodemas vormt het vaste residu dat ontstaat bij het verbranden van huisvuil in Afval 

Energie Centrales zoals die tegenwoordig genoemd worden. 

Bodemas bestaat voornamelijk uit onverbrandbare delen van het afval, die op het rooster 

achterblijven. 

Bij het leeghalen van de roosters wordt de as geblust met water en vindt in de toekomst 

het verwijderen van de zware metalen en grote delen ( >40mm) plaats. Het verwijderen 

van de metalen is onderdeel van de Green Deal, een breder concept van de overheid, 

gericht op het duurzaam hergebruik van belangrijke stoffen. 

De bodemas wordt ca. 6 weken opgeslagen om uit te werken, waarbij calcium, silicium en 

aluminium verbindingen kunnen uitwerken. Hierdoor verkleint de kans op gasvorming, 

inklinking of zwelling. 

 

Het ligt in het voornemen een groot deel van de jaarlijks geproduceerde 1,8 miljoen 

bodemas in Nederland, op Flevokust te wassen van die zware metalen en als zodanig een 

secundaire grondstof te produceren voor beton, asfalt en wegfunderingen etc. etc. 

In totaal wil men ca. 750.000 ton op jaarbasis aanvoeren, verwerken en weer afvoeren 

voor hergebruik. 

 

In onderstaande paragrafen zal worden uitgelegd dat het proces van wassing nog in 

ontwikkeling is, dat de toepassing van de huidige bodemassen nog steeds, ondanks 

herhaalde pogingen niet succesvol is gebleken. 

En dat er logische clusters zijn aan te wijzen, die genoeg capaciteit hebben om de 

bodemassen te wassen, in de plaatsen of directe omgeving , waar ze geproduceerd gaan 

worden. 
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3.1 Bodemas wassen, wat brengt dat 
 

Het proces is op beperkte schaal toegepast, onlangs is een grotere proef gestart door de 

combinatie Bos Kalis HVC in de Alkmaar regio. Die duurt 2 jaar, de proef is 200.000 ton 

groot. 

Doel is vast te stellen of schoonwassen van bodemassen een controleerbaar proces kan 

zijn met een contante kwaliteit. 

Een groot probleem is de wisselende samenstelling van de assen. In Amsterdam wordt ook 

baggerslib in de AEC verbrand en dat bepaalt in grote mate het verloop en de doorlooptijd 

van het was proces. 

Het vrijkomende water is zeer sterk basisch, zal moeten worden geneutraliseerd en mag 

onder geen beding in het oppervlakte water terecht komen. 

Het residu, dat absoluut geen emplooi zal vinden en dat gecontroleerd gestort of 

opgeslagen moet gaan worden, is ca. 9%.  

Op basis van 750.000 ton betekent dat ca. 68.000 ton in depot zal moeten worden 

geplaatst. 

 

De aluminium en calcium gehaltes schijnen regelmatig voor problemen te zorgen, er zijn 

schadegevallen bekend, waarbij funderingen en vloeren totaal zijn aangetast door 

zwelling van toegepaste bodemassen. 

Er zijn ook diverse proeven met bodemassen in beton uitgevoerd, maar ook die hebben 

niet tot succes gevoerd. 

Bodemassen hebben een imago dat het niet op cruciale plaatsen en in producten kan 

worden toegepast en hebben daardoor geen waarde. 

Dat betekent dat tot op heden bodemassen worden afgezet met toebetaling, met andere 

woorden, het heeft een thans nog negatieve marge. Of dat in de toekomst veranderd is 

zeer de vraag, hoogstens zal de prijs voor ophoogzand commercieel haalbaar zijn.  

 

Die huidige ophoogzand prijzen zijn ca. ! 3 per ton franco voor de wal, ongelost. 

 

Bodemas wassen geschiedt op nagenoeg dezelfde wijze waarop ook vervuilde grond 

wordt gerecycled. Door toepassen van chemie en veel water, is het de bedoeling dat de 

zware metalen worden verwijderd.  

Dat kost zoals het zich nu laat aanzien aanmerkelijk meer moeite dan bij vervuilde grond  

het geval is. 

Er wordt gesproken over prijzen die variëren van ! 20-30 per ton, grond recyclen kost nu 

ca. ! 20 per ton. 
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Uitgaande van een opbrengst van ca. ! 3 per ton en een kostprijs van ! 20, resulteert dat in 

een negatieve marge van ! 17 per ton. 
 
Dat wordt deels gecompenseerd doordat de AEC’s een afhaalvergoeding betalen die 

varieert tussen de ! 8-10 per ton, hetgeen de negatieve marge terugbrengt naar 

minimaal  ! 7 

 

Verhoging van de verkoopprijs is o.i. niet mogelijk, de graduele samenstelling en de 

kwaliteit van de bodemas biedt geen mogelijkheid om als grindvervanger te dienen. 

Grind kost ca. ! 9 excl. transport naar bestemming. 

 

Door het slechte imago door het chemisch gedrag, de zwelling tot gevolg hebbend, de 

geringe sterkte van het materiaal, worden thans bodemassen vanwege ruimtegebrek voor 

opslag met een toebetaling afgevoerd naar gecontroleerde stortplaatsen. Bedragen van    

! 16 zijn geen uitzonderingen. 

Misschien dat de afhaalvergoeding wordt verhoogd, die kosten zullen dan waarschijnlijk 

maatschappelijk worden verrekend. 

 

Een handel met weinig perspectief, heel misschien dat er na het aflopen van de pilot meer 

zicht is op toepassing, maar deze zal nooit het niveau van ophoogzand overschrijden. 
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3.2 Wascapaciteit in NL en de logische clusters 
 

Grondwassing vindt in Nederland op meerdere locaties plaats. De relevante  capaciteit 

bedraagt ca. 4,2 miljoen ton. ( 50% van de bedrijven in de branche) 

Met relevante capaciteit bedoelen we dat deze kan worden ingeroepen in het regio’s waar 

de bodemassen worden geproduceerd; binnen geringe afstand moet het proces kunnen 

plaatsvinden. 

De werkelijke capaciteit is veel groter maar logistiek en regionaal niet optimaal inpasbaar. 

De bedrijven die onderdeel uitmaken van deze relevante capaciteit hebben in 2012 1,8 

miljoen ton gewassen, dat betekent dat er een grote overcapaciteit is van 2,4 miljoen ton, 

welke nog zal gaan toenemen als de Wet op de Bodemsanering minder werk als gevolg 

zal hebben. 

Schattingen geven aan dat dit getal met minimaal 200.000 ton zal toenemen ten tijde van 

2020. 

 

Een aantal concerns die ook AEC’s in operatie hebben, beschikken tevens over 

wasinstallaties. 

 

Totaal wordt er in Nederland ca. 1,8 – 1,9 miljoen ton bodemas geproduceerd.  

De Green Deal met het ministerie I&M voorziet in wassing van 50% in 2017 met een 

logisch vervolg van 100% in 2020. 

Uit bijgaande gegevens blijkt dat er voldoende productiecapaciteit is om de gehele Green 

Deal uit te voeren, onder voorwaarde dat het proces werkt. 

Logische clusters zijn, mede op basis van ownership en vestigingsplaats 

 

! AEB Amsterdam   315.000  BAM/Ballast Amsterdam 

        Pouw Utrecht 

! HVC Alkmaar   155.000  Bos Kalis Alkmaar 

! Harlingen+ Delfzijl   110.000  Bos Kalis mobiel 

! Wijster/ Twente/Nijmegen 450.000  VAR Wilp 

! HVC Dordrecht       70.000   Bos Kalis Schiedam 

! Rozenburg   335.000   Bos Kalis Schiedam 

! Moerdijk   310.000   Jaartsveld Steenbergen 

        Gansewinkel Moerdijk 

! Sita Dordrecht       75.000  mobiele installatie  

! Arnhem/ Coevorden  120.000  Gansewinkel   

      Zevenaar 

Totaal                             1940.000 ton   
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3.3 Financiële cijfers upcycling bodemassen 
 

Uitgaande van een opbrengstprijs die zich verhoudt met die van ophoogzand 4,50 euro 

per ton ( 6,75 per m3) en globale kosten van ca. ! 20 per ton incl. vaste en variabele kosten 

geeft e.e.a. het volgende beeld 

 

 
bijlage 3  

 

De opbrengstprijs is nog aan de stevige kant, een minimum voor ophoogzand prijs is ! 

3,50 per ton en doet het resultaat over een 10 jarige periode verslechteren met ca. 

7.500.000.  

 

Zoals reeds eerder aangegeven moet de redding niet in een voorspiegeling van de hogere 

verkoopprijs gezocht worden, die is er niet. 

Het eindproduct is van een zodanige kwaliteit dat het geenszins te vergelijken is met grind 

met een prijs van ongeveer ! 9,  qua sterkte en gradering niet vergelijkbaar. 

 

Het materiaal laat zich het beste kenschetsen als zand met grove delen, niet geschikt voor 

de hoogwaardige betonindustrie. 
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3.4 Conclusie Bodemassen 
 

Een miljoen ton bodemas, die wordt in eerste instantie opgeslagen op Flevokust in 

afwachting van de uitkomsten van het was proces. Dat doet ernstig afbreuk aan het imago 

van Lelystad als blauwe en groene stad en past bovendien niet in het natuurlijke landschap 

 

De wassing van bodemassen in Lelystad is niet logisch qua logistiek en niet uit 

milieutechnisch aspect. Men moet niet gaan slepen met spullen die elders beter en 

goedkoper behandeld kunnen worden, die infrastructuur is er immers al. 

De capaciteit in Nederland is ruim voldoende om de Green Deal uit te voeren. 

 

Het proces is kostbaar, het eindproduct is te vergelijken met ophoogzand en heeft een dito 

prijsniveau. Daardoor is het proces sterk verliesgevend, ca. ! 63 miljoen en dat bedrag kan 

nog verder oplopen. 

 

Dit verlies is een molensteen voor de ontplooiing van Flevokust. Er is immers in voorzien 

dat BRC, de uitvoerder van het was proces, ook de ontwikkelaar van het gebied gaat 

worden. Op die manier zullen de kosten in de verkoopprijs van de grond verdisconteerd 

worden. Globaal komen de verliezen neer op ! 50-55 per m2 industriegrond, dat werkt 

ernstig drempelverhogend. 

 

Het imago van Flevokust wordt er een van gevaarlijke stoffen in de milieucategorie 3 t/m 

5, dat gaat geen industrie werven van een hogere klassen met veel werkgelegenheid. De 

milieucategorie  3 t/m 5 bedrijven doen zich kennen met lage aantallen fte per ha ( 1-2) 

 

In de second opinion wordt geschreven dat de komst en aanvoer van bodemassen uit de 

EU niet onmogelijk is, dat is conform een EU arrest tegen België ook niet te voorkomen. 

 

Flevokust wordt dan één van de afvalputjes van Europa. 
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4 Bestemmingsplan en MER 

 

De vigerende bestemmingsplannen beschrijven een landelijkgebied waar de komst van 

Milieucategorie 5 industrie niet is voorzien. Er zijn 2 uitzonderingen voor het aanleggen 

van een zandlichaam en een industriële kavel aan de Karperweg.  

De Gemeente Lelystad zal dus nog een wijzigingsprocedure moeten gaan opstarten.  

Dat geldt ook voor de MER. 

 

Gegeven de oppositie van uit de inwoners van Lelystad tegen de wijze waarop de plan en 

besluitvorming wordt uitgevoerd door de Gemeente, is het de verwachting dat de er een 

langdurige bezwaarprocedure zal gaan lopen. 

 

Een mogelijk beroep op de Crisis en Herstelwet om deze procedures te verkorten / 

drempels voor hen die even bezwaar willen maken te verhogen is o.i. ongegrond.  

 

De motivatie van de gemeente om een beroep op deze wettelijke voorziening is o.i met 

deze analyse weerlegd. 
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5 Totaal conclusie ontwikkeling Flevokust 

• De container terminal zal een moeilijke start hebben, de op de website genoemde 

hoeveelheden zullen zich niet voordoen, met name de draaideurcontainers zullen 

ontbreken. 

 

• De komst van containerterminal Flevokust zal een verdringing op de markt 

veroorzaken, tenzij  autonome groei in de directe omgeving van Lelystad en 

Almere  gerealiseerd wordt. 

 

• Er is geen kans op een HUB functie, een centrale distributieplaats van containers. 

Dat blijkt uit de voorliggende studies en onderzoeken uitgevoerd door 

Rijkswaterstaat. 

 

• Op basis van een geprognotiseerde autonome groei van 2x 5.ooo containers in de 

directe omgeving en een algemeen voorziene groei voor de regio van 2% kan de 

terminal winstgevend zijn. 

 

• Een verliesgevende operatie is het upcyclen van bodemassen, dat kost op 10 jarige 

basis ca. 63 miljoen dat geleden gaat worden door de projectontwikkelaar die de 

grond in ontwikkeling heeft en deze verliezen zondermeer zal verdisconteren in 

de verkoopprijs en deze globaal zal moeten verhogen met ! 55 per m2. 

 

• Upcyclen levert bovendien een geringe bijdrage aan de werkgelegenheid: 1-1,5 

fte/ha 

 

• Dezelfde upcycle activiteit is een klasse 4-5 activiteit die elders beter uitgevoerd 

kan worden en in Flevokust belemmerend zal werken op overige vestiging van 

industrie en bijgaande werkgelegenheid. 

 

Zo’n activiteit werft niet. 

 

We hopen dat deze studie zal bijdrage tot een keuze, die naast de werkgelegenheid ook 

de goedkeuring van zijn omgeving zal krijgen en waarvan onze kinderen later zullen 

zeggen: dat hebben ze toch goed gedaan! 

 

Wijtze Boomsma 

Frans Anemaet 
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Toekomst voor Flevokust? 
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Bijlage container terminal 1 en 2  ( DCF berekeningen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



index dcf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Euro

ref. invest. V en W 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 restw  
21.0.0 containers 16,6 16,9 17,3 17,6 17,9 18,3 18,6 18,9 19,3 19,6 181
21.0.0 p/ containers 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 45.235
21.0.0 p/ containers -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -37.093
21.0.0 p/ containers 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 8.142

21.0.0 747 762 777 792 807 822 837 852 867 881 8.142
21.1.0 -273 -276 -280 -283 -287 -291 -294 -298 -301 -305 -2.887
21.2.0 -150 -151 -152 -153 -154 -155 -156 -157 -158 -159 -1.545
21.3.0
20.1.1 -312 -312 -312 -312 -312 -302 -302 -302 -302 -302 -3.067
21.4.0

13 23 34 44 54 75 85 95 106 116 644
21.5.0 3,0% -257 -254 -253 -250 -248 -245 -251 -247 -243 -239 -2.487

-244 -231 -219 -207 -194 -170 -166 -152 -138 -123 -1.843
21.6.0 25%

-244 -231 -219 -207 -194 -170 -166 -152 -138 -123 -1.843
20.2.0
21.7.0 10%

-244 -231 -219 -207 -194 -170 -166 -152 -138 -123 -1.843
21.5.0 256 254 253 250 248 245 251 247 243 239

balans geld
20.0.0 -7.550 -7.550 312 312 312 312 312 2 302 302 302 302 4.783
20.2.0
20.3.0 -1.000 -1.000 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 1.180
20.4.0
20.5.0
20.6.0

-1.370 goodwill 21.7.0

-8.550 -8.550 324 315 325 336 346 56 367 377 387 398 5.963
leverage return ev

30% -8,0% WACC -0,8% 9.920 9.920 327 320 333 347 360 59 388 403 417 432 6.532
32%

advies -8.550 -8.482 -8.422 -8.349 -8.264 -8.166 -8.355 -8.239 -8.109 -7.965 -7.807 -1.843

EVA 6,3% WACC -509 -483 -457 -431 -405 -391 -365 -340 -314 -289

bruto netto leverage mix WACC 312 312 312 312 312 302 302 302 302 302 3.067 afschrijving
eigen vermogen -8,0% -8,0% 30,0% -2,4% -300 -300 investeringen
bankier 3,0% 2,3% 70,0% 1,6% 312 312 312 312 312 2 302 302 302 302 2.767 saldo

15-mei-13

INVESTERING/CASHFLOW

materiele vaste activa
financiele vaste activa

handelswerkkapitaal
voorzieningen

aanpassingenscenario

winst deelnemingen

latente belasting

elim. rente(na belasting)
INVESTERING(=balans)

marge 
personeelskosten

overige kosten
overige opbrengsten

comm. afschrijving

volumes x 1.000
gemiddelde prijs

x 1.000

buitengewone b & l

totaal

-0,8%

BEDRIJFSRESULTAAT
rente

Resultaat voor belasting
belasting

Netto resultaat

bankier

Flevokust containerterminal

vermogenskosten

PAYBACK

discounted cashflow 5.0.0

NETTO RESULTAAT 
goodwill

variabele kosten
bruto marge



index dcf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Euro

ref. invest. V en W 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 restw  
21.0.0 containers 16,6 16,9 22,5 28,2 28,7 29,3 29,8 30,3 30,9 31,4 265
21.0.0 p/ containers 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 66.135
21.0.0 p/ containers -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -205,00 -54.231
21.0.0 p/ containers 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 11.904

21.0.0 747 762 1.011 1.269 1.293 1.317 1.341 1.365 1.389 1.412 11.904
21.1.0 -273 -276 -336 -398 -404 -410 -416 -421 -427 -433 -3.794
21.2.0 -150 -151 -168 -185 -187 -188 -190 -191 -193 -195 -1.797
21.3.0
20.1.1 -312 -312 -312 -312 -312 -302 -302 -302 -302 -302 -3.067
21.4.0

13 23 195 374 391 417 434 450 467 483 3.247
21.5.0 3,0% -257 -254 -253 -255 -252 -240 -236 -222 -209 -195 -2.373

-244 -231 -57 119 138 177 198 228 258 288 874
21.6.0 25% -25 -57 -64 -72 -219

-244 -231 -57 119 138 177 173 171 193 216 656
20.2.0
21.7.0 10% 2.610 2.610

-244 -231 -57 119 138 177 173 171 193 216 2.610 3.266
21.5.0 256 254 253 255 252 240 206 167 157 146

balans geld
20.0.0 -7.550 -7.550 312 312 312 312 312 2 302 302 302 302 4.783
20.2.0
20.3.0 -1.000 -1.000 -20 -333 -345 -32 -32 -32 -32 -32 -32 1.891
20.4.0
20.5.0
20.6.0

-6.593 goodwill 21.7.0

-8.550 -8.550 324 315 174 340 670 387 648 607 620 632 9.284
leverage return ev

30% -8,0% WACC -0,8% 15.143 15.143 327 320 178 352 699 406 687 649 668 687 10.170
32%

advies -8.550 -8.482 -8.422 -8.500 -8.415 -7.997 -7.851 -7.408 -6.967 -6.504 -6.018 3.266

EVA 6,3% WACC -509 -483 -355 -224 -193 -175 -146 -117 -87 -58

bruto netto leverage mix WACC 312 312 312 312 312 302 302 302 302 302 3.067 afschrijving
eigen vermogen -8,0% -8,0% 30,0% -2,4% -300 -300 investeringen
bankier 3,0% 2,3% 70,0% 1,6% 312 312 312 312 312 2 302 302 302 302 2.767 saldo

15-mei-13

INVESTERING/CASHFLOW

materiele vaste activa
financiele vaste activa

handelswerkkapitaal
voorzieningen

aanpassingenscenario

winst deelnemingen

latente belasting

elim. rente(na belasting)
INVESTERING(=balans)

marge 
personeelskosten

overige kosten
overige opbrengsten

comm. afschrijving

volumes x 1.000
gemiddelde prijs

x 1.000

buitengewone b & l

totaal

-0,8%

BEDRIJFSRESULTAAT
rente

Resultaat voor belasting
belasting

Netto resultaat

bankier

Flevokust containerterminal

vermogenskosten

PAYBACK

discounted cashflow 5.0.0

NETTO RESULTAAT 
goodwill

variabele kosten
bruto marge
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Bijlage 3 bodemassen (DCF berekening) 



index dcf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Euro

ref. invest. V en W 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 restw  
21.0.0 ton 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 7.500
21.0.0 p/ ton 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 33.750
21.0.0 p/ ton -16,80 -16,80 -16,80 -16,80 -16,80 -16,80 -16,80 -16,80 -16,80 -16,80 -126.000
21.0.0 p/ ton -12,30 -12,30 -12,30 -12,30 -12,30 -12,30 -12,30 -12,30 -12,30 -12,30 -92.250

21.0.0 -9.225 -9.225 -9.225 -9.225 -9.225 -9.225 -9.225 -9.225 -9.225 -9.225 -92.250
21.1.0 -470 -470 -470 -470 -470 -470 -470 -470 -470 -470 -4.700
21.2.0 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -3.500
21.3.0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000
20.1.1 -892 -892 -892 -892 -892 -862 -862 -862 -862 -862 -8.767
21.4.0

-4.937 -4.937 -4.937 -4.937 -4.937 -4.907 -4.907 -4.907 -4.907 -4.907 -49.217
21.5.0 3,0% -725 -868 -1.015 -1.167 -1.323 -1.484 -1.656 -1.827 -2.003 -2.185 -14.252

-5.661 -5.804 -5.952 -6.103 -6.260 -6.391 -6.563 -6.734 -6.910 -7.091 -63.469
21.6.0 25%

-5.661 -5.804 -5.952 -6.103 -6.260 -6.391 -6.563 -6.734 -6.910 -7.091 -63.469
20.2.0
21.7.0 10%

-5.661 -5.804 -5.952 -6.103 -6.260 -6.391 -6.563 -6.734 -6.910 -7.091 -63.469
21.5.0 724 868 1.015 1.167 1.323 1.484 1.656 1.827 2.003 2.185

balans geld
20.0.0 -23.150 -23.150 892 892 892 892 892 662 862 862 862 862 14.583
20.2.0
20.3.0 -1.000 -1.000 1.000
20.4.0
20.5.0
20.6.0

-92 goodwill 21.7.0

-24.150 -24.150 -4.045 -4.045 -4.045 -4.045 -4.045 -4.245 -4.045 -4.045 -4.045 -4.045 15.583
leverage return ev

30% -75,5% WACC -21,1% 24.242 24.242 -5.125 -6.494 -8.228 -10.425 -13.208 -17.563 -21.204 -26.866 -34.040 -43.129 210.523
31%

advies -24.150 -28.920 -33.832 -38.892 -44.104 -49.472 -55.201 -60.902 -66.774 -72.822 -79.052 -63.469

EVA 6,2% WACC -5.134 -5.079 -5.024 -4.969 -4.914 -4.851 -4.798 -4.745 -4.692 -4.639

bruto netto leverage mix WACC 892 892 892 892 892 862 862 862 862 862 8.767 afschrijving
eigen vermogen -75,5% -75,5% 30,0% -22,7% -200 -200 investeringen
bankier 3,0% 2,3% 70,0% 1,6% 892 892 892 892 892 662 862 862 862 862 8.567 saldo

15-mei-13

Flevokust Bodemas reiniging

vermogenskosten

PAYBACK

discounted cashflow 5.0.0

NETTO RESULTAAT 
goodwill

variabele kosten
bruto marge

x 1.000

buitengewone b & l

totaal

-21,1%

BEDRIJFSRESULTAAT
rente

Resultaat voor belasting
belasting

Netto resultaat

bankier

INVESTERING(=balans)

marge 
personeelskosten

overige kosten
overige opbrengsten

comm. afschrijving

volumes x 1.000
gemiddelde prijs

INVESTERING/CASHFLOW

materiele vaste activa
financiele vaste activa

handelswerkkapitaal
voorzieningen

aanpassingenscenario

winst deelnemingen

latente belasting

elim. rente(na belasting)



NL. 

 
 
 

Flevokust Lelystad 
analyse en business case  

 



NL. Wat gaan we doen? 

! Markt situatie 
! Container markt in Noord Nederland 
! Upcycling markt van bodemassen 
! Wat is de business case per onderdeel 
! Wat is handig en verstandig? 



NL. 

Container markt 
• Markt Noord NL ca 200.000 containers (80% 40 voets) 

•  Groei 2% per jaar 
•  Veel voedsel uit Noorden naar Rotterdam 
•  Amsterdam is geen ‘zeeterminal’ meer  

! Plaatsen in Noord NL 
!  Groningen, Leeuwarden, Harlingen, Heerenveen, Meppel, Kampen, 

Zwolle, Harderwijk 
!  Gemakkelijk opschalen naar 200% van de huidige cap 
!  PMK kanaal Friesland/Groningen 3500 ton 

! Logische inland HUB 
!  Utrecht, eventueel Amsterdam 
!  Uit studie van RWS 
!  Geen rol voor Lelystad ( ontwikkeling te laat? verdrongen door 

Kampen/Harderwijk?) 



NL. Container verbindingen  
+ hoeveelheden 

! Uit Noorden 200.000 geladen 
containers 
! Groningen   50000 
!  Friesland   55000 
! Meppel   45000 
!  Kampen/Zwolle  50000 

!  Via Rotterdam export 
!  Veel voedsel 
! Groot deel leeg naar 

Noorden naar grotere 
eindterminals  

! Naar Duitsland: 
!   buitenom via zee 



NL. HUB activiteiten 

! Lange termijn visie Rotterdam Haven: 
!  3 voudige hoeveelheden in 2030 
!  Vraagteken? 

!  Terminalcongestie 
!  Grotere schepen met snelle verscheping naar HUB’s ( 200 containers) 
!  Verdere detail distributie via kleinere schepen ( 60/80/100 containers) 
!  Distributienetwerk via weg/trein/water 

!    aandeel trein en water relatief sterker groeiend. 

! Antwerpen en Rotterdam nog lang niet vol,  
!  Rol Amsterdam in Circle Lines achterhaald 

! Wat kengetallen 
!  Lossen 20 containers per uur/kraan  3-5 uur/schip 
!  Kosten laden en lossen    €35  
!  Varen 40” container  v.v. ca 150 km   €100 
!  Rijden 40” container  25 km v.v.    €45 



NL. 
Resultaatrekening container 

terminal zonder autonome groei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Autonome groei dringend gewenst 
•  Nu 2% per jaar gerekend 
•  Hoeveelheid vuilcontainers incl. 
•  Break-even 21.500 containers 
•  Rendement eigen vermogen -8% 
 

Zie bijlage 1 



NL. 
Terminal met autonome groei 2x 

5000 containers 

Bedrijfsresultaat verbetert van 644.000 naar  3247.000 met 10000 containers meer 
over een 10 jarige periode zie bijlage 2 



NL. Conclusies containerterminal 

! HUB Lelystad activiteit niet nodig 
! Hoeveelheden genoemd op website zijn er niet. 
! Grove veronderstellingen; geen feiten !! 

! Verdringingsmarkt tenzij autonome groei door 
eigen watergebonden schone industrie 

! Break even bij 21.500 containers 
!   dan werkgelegenheid  6 fte  excl chauffeurs  
!  Ca 2 fte/ha 

! Visie RWS geeft aan  
!  Tenminste 5-6 ha met min. 300 m kade in 2040 nodig 
! Werkgelegenheid 12 man 

 



NL. Upcyclen van bodemassen 

! Proces nog niet gereed, pilot Bos Kalis Dolman-HVC 
!  Bodemassen varieren sterk qua samenstelling 
!  Uitwassen gebeurt met chemie en water 
!  Water is sterk basisch 
!  Mag absoluut niet in milieu 

! Grote voorraden    1000.000 ton 
!  Grote investering vloeistof dichte bodem 
!  Veel regenwater opvang nodig 

! Verwaaiing zeer wel mogelijk 
!  overlast belendende percelen of IJsselmeer 

! Kosten 20-30 euro per ton, dat valt 5-10 euro tegen. 
!  Afhaalvergoeding ca 8-10 euro in bulk excl transport 



NL. Benutte wascapaciteit in 2012 

! Grondwassing 2012  1800.000 ton 
! Beschikbare capaciteit  4200.000 ton 
! Overcapaciteit   2400.000 ton ( thans) 

! Voorgenomen groei 
! Green deal 50%     750.000 ton (2017) 
! Green deal 100%   1190.000 ton ( na 2020) 
! Totaal Green Deal   1940.000 ton 

! Grondwassing neemt af naar de toekomst, beschikbare 
capaciteit neemt toe. 



NL. Bodemassen: waarde, afzet 

! Waarde bodemassen: 
! Thans bijna niks waard, soms negatieve waarde 
!  In financieel overzicht gerekend als zandvervanger, maar 

risicovol 

! Product onvoorspelbaar 
! Zwelt door chemische reacties, daardoor grote schade  
!  Zie ook weg Lelystad – Emmeloord, Oostranddreef 
! Hal transportbedrijf in Zevenaar, claim 10 miljoen 

! Niet toepasbaar in beton ( nog lang niet) 

! Afzet nog steeds problematisch 



NL. Logische clusters 

! Logische verbindingen en clusters: 
!  AEB Amsterdam   315.000 BAM/Ballast 

     Pouw Utrecht 
! HVC Alkmaar   155.000 Bos Kalis Alkmaar 
! Harlingen+ Delfzijl   110.000  Bos Kalis mobiel 
! Wijster/ Twente/Nijmegen  450.000 VAR Wilp 
! HVC Dordrecht     70.000 Bos Kalis Schiedam 
! Rozenburg    335.000 Bos Kalis Schiedam 
! Moerdijk    310.000 Jaartsveld Steenbergen 

     Gansewinkel Moerdijk 
!  Sita Dordrecht     75.000 mobiele installatie  
!  Arnhem/ Coevorden   120.000 Gansewinkel  

     Zevenaar 
!  Totaal                1940.000 ton     



NL. Resultaten rekening upcycling 

•  Voor einde pilot in 2017, gerekend met zand prijs incl. verwerking 
•  Resultaat sterk negatief - 63 miljoen euro, verhoogt grondprijs voor industrie € 55/m2) 



NL. Conclusies Upcycling 
! Proces met nog veel vragen 

! NB afvalwater is basisch  
!  Bos Kalis HVC hebben 2 jarige proef gestart in maart 2013 
!  Verkoopprijs erg onzeker 
! Er is ook met negatieve prijs verkocht in NL. 

! Financieel desastreus, € 60 miljoen verlies over 10 
jaars periode 

! Volume probleem voor Lelystad 
! Capaciteit elders ruim en logistiek logischer 
!  Vraagteken bij nut installatie Lelystad 

! Grote overlast, veel opslag 
!  Een miljoen ton is erg veel 

! Niet onnodig slepen met materialen, CO2 uitstoot 



NL. Totaal conclusie Flevokust 
! Container terminal 

!  Geen volumes zoals voorgeschoteld 
!  Marktverdringing 

!  Geen HUB functie, geen regiofunctie 
!  Rendement op geinvesteerd kapitaal negatief  -8,0% 
!  Moet naarstig naar autonome groei gezocht worden 

! Upcycling 
!  Volumes ernstig vraagteken, markt huiverig 
!  Milieutechnisch nog steeds problematisch 
!  Financieel debacle; totaal over 10 jaar  € 60 miljoen verlies. 
!  Kan nog dramatischer worden 

!  molensteen ontwikkeling Flevokust, grondprijs verhogend met 55/m2 

! Algemeen. 
!  Lijkt geen doordacht plan, geen lange termijn visie, oorsprong in het 

verleden 2008, geen gebruik gemaakt van voortschrijdend inzicht. 
!  Zeer beperkte werkgelegenheid, 1 fte upcycling, 2 fte terminal. 
!  Klasse 3 t/m 5 bedrijven trekken geen schone industrie met veel 

werkgelegenheid aan. 



NL. Handig en verstandig? 
! Containerterminal opzetten en naarstig 
zoeken naar marktpartijen en autonome 
groei 
! Groeit dan vanzelf in de broek, in 2020 en verder. 
! Wel lange adem nodig 

! Geen upcycling in Lelystad 
! Molensteen voor verdere ontwikkeling 
! Niet nodig in Lelystad, gaan anderen doen 

! Een aantrekkelijk industriegebied werft !! 
! Beter ten halve gekeerd, dan ten hele 
gedwaald. 


