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Zienswijze Boomsma Schultz Anemaet 

ZIENSWIJZE MET BETREKKING TOT DE PLANNEN VAN 

PROVINCIE FLEVOLAND VOOR FLEVOKUST DIE 14 AUGUSTUS 

2014 VOOR INSPRAAK ZIJN GEPUBLICEERD 
 

Geacht Provinciaal Bestuur, 

 

Hierbij sturen wij U in bijlage onze zienswijze op Uw plannen voor de ontwikkeling van een 

haven aan de Flevokust die op 14 augustus 2014 voor Inspraak zijn gepubliceerd. Wij doen 

dit als inwoners van Lelystad die zich betrokken voelen bij de voorgenomen ontwikkelingen 

in dit gebied en die daar dus direct, of indirect een belang bij hebben. Op grond hiervan doen 

wij in deze zienswijze ook de nodige voorstellen die ons inziens kunnen leiden tot verbetering 

van de plannen. In dit verband hebben wij de opvolgende provinciale 

voorlichtingsbijeenkomsten en de hoorzitting met de Raad van Lelystad op 18 september j.l. 

bijgewoond. 

 

Naast 2 expliciete bezwaren, met als oogmerk om na te streven dat de planontwikkeling van 

provincie en gemeente rond Flevokust ondanks een de-fasering in de besluitvorming naadloos 

op elkaar aansluiten, is er ook commentaar dat betrekking heeft op de volgende onderdelen 

van de rapporten die ter visie zijn gelegd: 

1.-Ontwerp-Inpassingsplan-Flevokust-Havenontwikkeling 

2a.-Ontwerp Exploitatieplan Flevokust-Havenontwikkeling 

2b.-Bijlagen bij Ontwerp Exploitatieplan Flevokust-Havenontwikeling 

4a.-MER-Flevokust-deel-1-Variantenvergelijking 

4b.-MER-Flevokust-deel-2 

4c.-Aanvulling-MER-Flevokust-deel-2 

4d-1.-Bijlagen-bij-MER-deel-2 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten gemeld is dat inspraak 

op de onderdelen 2a en 2b slechts voor een beperkt aantal betrokkenen mogelijk is. Wij 

hebben echter grote twijfels aan het realiteitsgehalte van het Ontwerp Exploitatieplan. 

Daarom voegen wij in Annex 1 een exploitatieplan voor een haven van 5 ha bij dat gebaseerd 

op het plan Boomsma-Anemaet. Wij zijn van mening dat dit plan een aanzienlijk hoger 

realiteitsgehalte heeft en verzoeken U daarom bij de uitwerking van Uw plannen hier terdege 

kennis van te nemen.  

 

Voorafgaand op ons commentaar op de rapportage is onze algemene vraag wat de redenen 

zijn geweest dat de provincie akkoord is gegaan met een rapportage: 

 waarbij een samenvatting ontbreekt, zodat de inhoud voor niet direct ingewijden toch 

zeer moeilijk te volgen zal zijn; 

 voor het Ontwerp Exploitatieplan getallen worden gebruikt die normatief en niet 

gebaseerd zijn reële getallen en daarmee die stukken als niet relevant klasseert; 

 voor het planMER niet de moeite genomen is om er een samenhangend overzichtelijk 

rapport van te maken; 
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 de pagina nummering van een aantal van de documenten zeer rommelig in elkaar zit, 

wat het terug zoeken niet echt makkelijker maakt. 

 

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is gemeld dat het plan voor de haven niet doorgaat, als er 

geen contract is met een marktpartij. Gezien het belang van deze mededeling lijkt het ons 

voor de hand liggen dat dit ook duidelijk in de rapportages wordt vermeld. 

 

Lelystad 19 september 2014 

 

Wijtze Boomsma  Bart Schultz   Frans Anemaet 

Beukenhof 194  Karveel 1505   Kennemerland 30 

8212 EE Lelystad  8231 AV   Lelystad8245 ER Lelystad 
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1.-ONTWERP-INPASSINGSPLAN-FLEVOKUST-HAVENONTWIKKELING 

 

Algemene opmerkingen 

 

1.1 Aanleiding en doel 

 

Het planMER heeft betrekking op de ontwikkeling van het hele gebied, inclusief het natte 

industrieterrein. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is gemeld dat de Gemeente Lelystad nog niet 

met het planMER heeft ingestemd. Tevens is door de vertegenwoordiger van Gemeente Lelystad 

gemeld dat de gemeente later dit jaar het planMER samen met het Ontwerp Bestemmingsplan voor het 

industrieterrein zelf voor inspraak zal publiceren. Het is derhalve zeer wel denkbaar dat het planMER 

van de Gemeente Lelystad zal afwijken van het huidige planMER.  

 

 Wij tekenen derhalve bezwaar aan tegen de gevolgde procedure om middels één 

planMER  bij het voorliggende Provinciale Inpassingsplan voor een buitendijkse haven 

aan Flevokust die, met eventuele aanpassingen, ook gaat gelden voor het binnendijkse 

natte bedrijventerrein de bestuurlijke ruimte voor een eigen besluitvorming van de 

gemeente Lelystad op dit punt ontneemt. De planMER geeft geen duidelijke knip aan 

waar de bestuurlijke en juridische besluitvormingsruimte voor de Gemeente Lelystad 

met haar inwoners ligt. Daarmee wordt ons als (al dan niet betrokken) inwoners de 

mogelijkheid ontnomen om in een latere fase alsnog inhoudelijk bezwaar aan te tekenen 

op de dan voorliggende MER.  

 

De milieu categorieën worden in de rapportages beperkt tot 3.1 tot 5.3. Dit punt is aan de orde geweest 

tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. Hierbij meldde de vertegenwoordiger van de Provincie Flevoland 

dat water gebonden categorie 1 en 2 activiteiten in principe ook mogelijk zijn, maar dat het accent 

moet liggen op 3.1 tot 5.3. Omdat dit nu niet zo in de rapportages wordt vermeld lijkt het ons van 

belang dat de rapportages in deze zin worden aangepast. Wat tijdens de informatie sessies niet 

expliciet aan de orde is geweest is het feit dat in het Provinciale Inpassingsplan een bedrijvenlijst 

wordt opgenomen die met de besluitvorming van het Inpassingsplan wordt vastgesteld. Een 

bedrijvenlijst die gaat over de bedrijfsactiviteiten op het binnendijkse natte bedrijventerrein. 

 

 Wij tekenen derhalve bezwaar aan tegen mate van de exacte inhoudelijkheid van de 

Bijlage bij de Regels, Bijlage 1 Bedrijvenlijst. Met het vaststellen van deze lijst treedt de 

provincie naar onze mening in de bestuurlijke bevoegdheden van de Raad van Lelystad 

die als opdracht aan het College van Burgemeester en Wethouders heeft meegegeven om 

met onder andere indieners van deze zienswijze tot een gedragen lijst met 

bedrijfsactiviteiten op het binnendijkse “natte” bedrijven terrein te komen.  

 

Beide bezwaren hebben het oogmerk om na te streven dat de planontwikkeling van provincie en 

gemeente rond Flevokust ondanks een de-fasering in de besluitvorming naadloos op elkaar aansluiten. 

Dat geeft ons als ((direct) betrokken) inwoners ook tijdens de gemeentelijke behandeling van het 

bestemmingsplan voor Flevokust, inbegrepen de planMER, in voorkomend geval ruimte op de 

binnendijkse ontwikkeling een zienswijze te kunnen indienen. 
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Detail opmerkingen 

 

1.1 Aanleiding en doel 

 

Wat zijn de specifieke eigenschappen van een nat industrieterrein ten opzichte van een industrieterrein 

zonder de toevoeging nat? We begrijpen uit paragraaf 2.5 dat het verschil ontstaat door het al dan niet 

kunnen realiseren van een interne transportbaan over de dijk. We vinden het zeer vreemd dat dit de 

enkele reden zou zijn. Wellicht is het daarom beter om gewoon te spreken van een industrieterrein. We 

nemen namelijk aan dat een groot deel van het transport tussen de haven en het achterland helemaal 

niet naar het industrieterrein zal gaan, maar rechtstreeks in of op de vrachtwagen. 

 

Voor zover ons bekend ligt er op de dijk niet echt een weg, maar een fietspad of onderhoudsweg (Foto 

1). Dit is overigens ook goed verwoord onder sub-paragraaf  2.1.4. De autoweg ligt aan de binnenkant 

van de dijk. De vragen zijn dan hoe men zich dit in detail voorstelt en of het Waterschap, als beheerder 

van de dijk hiermee heeft ingestemd? 

 
Foto 1. Fietspad of onderhoudsweg op de dijk van Oostelijk Flevoland. Genomen in de richting van de 

Maximacentrale. 

 

1.1.1. Ligging en begrenzing van het plangebied 

 

De Kader Richtlijn Water is een Europese Richtlijn van 2000. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de 

watergang daarin is opgenomen. Wel moet de watergang waarschijnlijk voldoen aan de voorwaarden 

die in de Kader Richtlijn Water zijn gesteld. 

 

1.1.3 Geldend bestemmingsplan 

 

Hier wordt verwezen naar het bestemmingsplan Landelijk gebied gedeelte Oostelijk Flevoland. Dit 

plan in van 1979. Voorts wordt gesteld dat de realisatie van een op- en overslaghaven niet past binnen 

de regels van de geldende regelingen. 

 

Ons inziens zijn er wel degelijk andere, meer recente,  relevante plannen die betrekking hebben op het 

gebied. In dit verband moet allereerst genoemd worden het Bestemmingsplan Lelystad - Zandlichaam 

Flevokust, Versie 28 januari 2013 dat is goedgekeurd bij besluit van de Gemeenteraad d.d. 19 maart 

2013. Het plan is op 23 mei 2013 definitief vastgesteld. In de publicatie betreffende dit besluit 

vermeldt de Gemeente: 

In het gemeentelijke Structuurplan is de ontwikkeling van het bedrijventerrein Flevokust 

vastgelegd. Bij het bedrijventerrein wordt ook een nieuwe binnenhaven aangelegd. Om deze 
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binnenhaven te kunnen realiseren is de aanleg van een dijklichaam noodzakelijk. Voor het 

zetten van het zand van dit dijklichaam is veel tijd nodig. De aanleg er van dient dan ook 

ruimschoots vóór de aanleg van de binnenhaven plaats te vinden. Om dijklichaam op korte 

termijn aan te kunnen leggen is hiervoor een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld. 

 

In de toelichting op het bestemmingplan Lelystad – Zandlichaam Flevokust worden ons inziens de 

volgende relevante punten vermeld: 

 Het te realiseren zandlichaam past niet in de geldende bestemmingsplannen. Om het 

zandlichaam op korte termijn te kunnen aanleggen is hiervoor een afzonderlijk 

bestemmingsplan opgesteld, te weten bestemmingsplan Lelystad Zandlichaam Flevokust. Voor 

de aanleg van het bedrijventerrein en de haven zal een separaat bestemmingsplan inclusief 

(Plan)Mer-procedure worden opgesteld; 

 In het Structuurplan Lelystad 2015 (van april 2005) is aangegeven dat gedacht wordt aan een 

buitendijks gelegen overslagterminal voor containers. Ook is aangegeven dat onderzocht dient 

te worden of een binnenhaven mogelijk is, zodat de verschillende vervoersstromen beter 

verknoopt kunnen worden. Uiteindelijk is gekozen voor een binnenhaven; 

 

In het Omgevingsplan 2006 van de provincie Flevoland zijn de verschillende bestemmingen aangeven. 

Het buitendijkse deel van het plangebied ligt in het IJsselmeer. Het IJsselmeer maakt onderdeel uit van 

het Natura 2000 netwerk. Op de ontwikkelingskaart is de kustzone van het IJsselmeer ter hoogte van 

Lelystad (het gedeelte tot aan de Maximacentrale) aangegeven als combinatie, waterbeheer, recreatie, 

wonen, werken en natuur (Figuur 1). Het binnendijkse deel van het plangebied is in het streekplan 

aangewezen als stedelijk ontwikkelingsgebied. 

 
Figuur 1. Kaartuitsnede Ontwikkelingsvisie 2030 uit Omgevingsplan Flevoland 2006. De gele 

kleur voor Flevokust betekent combinatie, waterbeheer, recreatie, wonen, werken en natuur 
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Op grond van de bovengenoemde, meer recente publicaties, is het dus ons inziens niet zo dat de 

realisatie van een op- en overslaghaven niet past binnen de regels van de geldende regelingen. 

 

Ook is de tekst in deze sub-paragraaf in tegenspraak met het gestelde in sub-paragraaf 2.1.4. 

 

2.1.4. Huidige situatie 

 

De waterkering langs het IJsselmeer ligt op circa NAP +5 m. Tijdens een zogenaamd Delta Debat in 

het Erfgoedcentrum Nieuw Land op 13 mei j.l. heeft de Dijkgraaf gemeld dat het Waterschap 

Zuiderzeeland wil voorstellen om de veiligheid van de IJsselmeer dijken van Flevoland te verhogen 

van 1/4.000 per jaar naar 1/30.000 per jaar. Dus ruim een factor zeven hoger. Dit zal naar verwachting 

een betekenende invloed hebben op het dwarsprofiel van de dijk van Flevokust. Tijdens de 

voorlichtingsbijeenkomst is gemeld dat hiermee in de plannen rekening wordt gehouden. Dit staat 

echter nergens in de rapportages. Het lijkt ons gezien de veiligheid voor de inwoners van de 

Flevopolder van veel belang dat dit punt duidelijk in de rapportages wordt opgenomen. 

 

In deze sub-paragraaf wordt ook melding gemaakt van de Visie Werklocaties Flevoland 2030+. Op de 

web site van de Provincie wordt gemeld dat er een actualisatie van deze Visie aan de orde is 

(document 16 december 2013, registratienummer 1567849). Deze actualisatie zou in december 2014 

gereed moeten zijn. De vraag is dan ook in hoeverre de plannen voor Flevokust passen in deze 

actualisatie. 

 

Ook wordt verwezen naar het Beeldregieplan Flevokust van de Gemeente Lelystad. Het concept van 

dit plan dateert van 23 oktober 2013. Dit is dus voor het afstemmen van het Gemeentelijke plan voor 

Flevokust in de Gemeenteraad. Het huidige plan wijkt significant af van het Gemeentelijke plan voor 

Flevokust. De vraag is derhalve of het Concept Beeldregieplan nog relevant is. 

 

2.3.2 Toelichting op de regeling - bouwmogelijkheden 

 

Hier wordt gesteld dat gebouwen niet mogelijk zijn. De vraag is dan hoe men hiermee bij de 

ontwikkeling van het haventerrein denkt om te gaan? 

 

In de paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5 zitten vooral herhalingen van de paragrafen 2.1 en 2.2. Onze 

opmerkingen op de punten onder paragraaf 2.1 zijn derhalve ook van toepassing op de paragrafen 2.3, 

2.4 en 2.5. 

 

3.1.1 Aanleiding voor een planMER 

 

Onder deze sub-paragraaf wordt onder andere gesteld: 

 aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein met een omvang van 75 ha of meer; 

 de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval met 

een capaciteit van 50 ton per dag of meer. 

 

Voor zover wij kunnen nagaan wordt vooralsnog uitgegaan van een industrieterrein van 43 ha en is er 

nog geen contract of overeenkomst voor een installatie voor de verwijdering van afval met een 

capaciteit van tenminste 50 ton per dag. De vraag is derhalve of deze ondergrenzen niet wat te 

absoluut zijn gesteld. De andere vraag is waarom er geen bovengrenzen worden gegeven. Graag 

uitsluitsel hierover. 
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3.1.3. Inpassingsplan en MER 

 

Op het hier gestelde zijn ook onze opmerkingen op het gestelde in sub-paragraaf 1.1.3. van toepassing. 

 

3.3. Bodem 

 

Met betrekking tot de bodem zijn twee opmerkingen relevant. 

 

In het IJsselmeer zijn ter plaatse de nodige zandwinputten aanwezig waardoor de vaste grondslag (het 

Pleistoceen) ter plaatse veel dieper ligt dan de natuurlijke ligging van 10 - 12 m-NAP. Om bij de 

uitvoering 'onverwachte' tegenvallers en de daarbij behorende hogere kosten te voorkomen is de vraag 

derhalve of deze putten nu duidelijk in kaart zijn gebracht en of er bij het opstellen van de detail 

plannen rekening mee wordt gehouden. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is gemeld dat onderzoek 

terzake gaande is. Omdat aanleg van de haven op zandwinputten tot betekenende kostenverhogingen 

kunnen leiden stellen wij het op prijs dat de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd voordat 

definitieve besluiten worden genomen. 

 

Voor wat het industrieterrein betreft kan een rol spelen dat dit terrein voor een belangrijk deel, of 

geheel zal liggen op het terrein van de voormalige visvijvers. Ook begrijpen wij dat het terrein nu 

gedeeltelijk in gebruik is bij Orgaworld. In dit verband is de vraag of er een zogenaamde Schone 

Grond Verklaring nodig is. Zo ja, is die al verstrekt. Indien nodig en nog niet verstrekt, dan kunnen de 

werkzaamheden aan het industrieterrein ons inziens pas beginnen als een dergelijke verklaring wel is 

verstrekt en eventueel aanwezige verontreinigingen gecontroleerd zijn verwijderd. 

 

3.4. Water 

 

Hier wordt gesproken van een kruinverlaging van de dijk. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is 

gemeld dat hierover overleg gaande in met het Waterschap en dat voldaan zal worden aan de 

voorgestane veiligheidsnorm van 1/30.000 per jaar. Het lijkt ons van veel belang dat dit ook op deze 

plaats in de rapportages wordt vermeld. Zie in dit verband ook onze opmerking onder 2.1.4. 

  



8 
Zienswijze Boomsma Schultz Anemaet 

4A.-MER-FLEVOKUST-DEEL-1-VARIANTENVERGELIJKING 

 

 

Algemene opmerking 

 

De varianten 0, 1, 2 en 3 komen vermoedelijk voort uit het oorspronkelijke plan van de gemeente 

Lelystad. Als inwoners van Lelystad mogen wij ons gelukkig prijzen dat dankzij de beslissende 

tegenstem van mevrouw Emmy van der Kleij het zeer kostbare en risicovolle plan van de Gemeente 

Lelystad van de baan is. De hiervan afgeleide varianten zouden eveneens zeer kostbaar zijn geworden. 

Derhalve is het een grote winst dat nu wordt uitgegaan van variant 4. 

 

Detail opmerkingen 

 

2.5. Variant 4 Omvang en vorm 

 

Hier wordt gesteld dat de terminal over de gehele lengte wordt verbonden met het achterland. Gezien 

de aanwezigheid van de dijk lijkt ons dit een onredelijke en ook niet noodzakelijke opmerking. De 

opmerking is overigens ook in tegenspraak met het gestelde in 1.1. Aanleiding en doel van het 

Ontwerp Inpassingsplan, en van het gestelde verder in deze zelfde paragraaf. Het is veel beter om een, 

twee, of zo nodig drie dijk kruisingen te maken en om de terminal op deze wijze te verbinden met het 

achterland. Deze kruisingen moeten ons inziens zodanig worden uitgevoerd dat aan de voorgestane 

veiligheidsnorm van 1/30.000 per jaar wordt voldaan. 

 

Voor het industrieterrein wordt gesproken van een ophoging tot bouwrijphoogte met circa 1,2 m. In 

het Ontwerp Inpassingsplan wordt gesproken van 0,6 - 0,8 m (bijlage 6 Waterparagraaf). De vraag is 

dus, wat wordt het echt en wat betekent dit voor de exploitatiebegroting en de milieueffecten van de 

aanleg van het industrieterrein? 

 

2.6. Variant Maximacentrale 

 

Als er geen andere bezwaren tegen de Variant Maximacentrale zouden zijn dan het in de rapportages 

genoemde vervallen van het woordje nat bij het industrieterrein leek ons dit een zeer aantrekkelijke 

variant, die wellicht voorlopig toch verder in de beschouwingen zou kunnen worden meegenomen. 

 

Mocht deze variant toch komen te vervallen, dan lijkt het ons van belang dat hiervoor duidelijke 

redenen in de rapportages worden opgenomen. 

 

Wie is eigenlijk de eigenaar van het rood omcirkelde gebied (Figuur 7) bij de Maximacentrale? 

 

2.7 Kanttekeningen 

 

Hier wordt gesteld dat voor de varianten 0 en 1 er een projectplan is dat voorzien is van de benodigde 

berekeningen. Hierbij merken wij op dat deze berekeningen zeker wat de inkomsten betreft geen 

realiteitsgehalte hebben. Dit is temeer duidelijk geworden door het feit dat de Gemeente Lelystad bij 

het nu veel goedkopere plan al claimt dat er een tekort zou zijn van € 5 miljoen. Derhalve zou wat ons 

betreft de tekst in de rapportages hierop moeten worden aangepast. 
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2.7.1 Variant 0 

 

Hier wordt gesteld, dat voor 82 ha van het terrein een enkele koper beschikbaar is. Voor zover ons 

bekend is heeft deze koper zich inmiddels teruggetrokken. Voor de zuiverheid van de besluitvorming 

lijkt het ons van belang dat over het al dan niet aanwezig zijn van een koper en van de voorwaarden 

waar deze koper aan zou moeten voldoen duidelijkheid wordt verschaft. 

 

2.7.2. Bruikbaarheid variant Maximacentrale 

 

Hier wordt op basis van het Barro gesteld dat de variant Maximacentrale slechts gebruikt kan worden 

als semi-permanente locatie. Verderop in deze sub-paragraaf wordt echter gesteld dat deze variant wel 

de mogelijkheid biedt om met een containerterminal te starten en deze later uit te breiden met een 

extra kade ten zuiden van de Maximacentrale. Zie in dit verband ook onze opmerking onder 2.6. 

 

3 Variantenvergelijking 

 

Een aantal van onze opmerkingen die bij het Ontwerp Inpassingsplan zijn gemaakt hebben ook 

betrekking op dit hoofdstuk. Onderstaand zijn daarom alleen onze aanvullende opmerkingen 

opgenomen. 

 

3.2.1. Bodem 

 

Het is ons niet duidelijk waarom in Tabel 2 bij de varianten 0, 1, 2 en 3 ophoging tot +5 m NAP nodig 

is. 

 

Voor het aspect zettingen en ophogingen worden de effecten als neutraal beoordeeld. Dit lijkt ons niet 

juist, omdat de duur van de zetting, het risico voor afschuivingen en de kosten voor technische 

maatregelen bij de varianten 0, 1, 2 en 3 vele malen hoger zullen zijn dan bij variant 4. 

 

3.2.2. Water 

 

Het is ons niet duidelijk waarom de variant Maximacentrale (beperkt) minder veilig zou zijn dan 

variant 4, of dit moet worden veroorzaakt door het feit dat variant 4 iets veiliger wordt dan de huidige 

situatie. Ons inziens vervalt dit punt als het idee van dijkverlaging bij Variant 4 doorzet. 

 

Voor zover ons bekend is de oppervlakte van het IJsselmeer 120.000 ha. 

 

Het is ons onduidelijk wat KWR-watergangen zijn. Ook is het onduidelijk wat de aantasting inhoud. 

Wel kunnen wij ons voorstellen dat de piekafvoer vanuit het industrieterrein iets groter wordt dan bij 

de huidige situatie. Dit kan, zo nodig, naar verwachting eenvoudig worden opgevangen door het 

betreffende dwarsprofiel iets te vergroten. 

 

Wel is het van belang dat deze tochten een zeer belangrijke functie hebben voor de controle van de 

stijghoogte van het grondwater in het Pleistoceen en de opvang van diepe kwel. Derhalve is het van 

veel belang dat bij de uitvoering van de plannen deze functies worden gewaarborgd. 
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4.2 Ontwerpverschillen tussen de varianten 

 

In deze vergelijking wordt volledig voorbij gegaan aan het verschil in ophoging van het 

industrieterrein en de dijkverlegging, alsmede aan de daarbij behorende extra kosten en risico's. Ons 

inziens horen dit soort zaken wel degelijk bij een vergelijking van ontwerpverschillen. 
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4B.-MER-FLEVOKUST-DEEL-2 

 

 

Algemene opmerking 

 

Een aantal van onze opmerkingen die bij het Ontwerp Inpassingsplan en MER Flevokust Deel-1 zijn 

gemaakt hebben ook betrekking op dit Deel-2. Onderstaand zijn daarom alleen onze aanvullende 

opmerkingen opgenomen. 

 

Detail opmerkingen 

 

0.4.2 Doorkijk naar de toekomst 

 

Voor de volledigheid melden we nog maar eens dat voor ontwikkelingen ten zuidwesten van de 

Maximacentrale Natura 2000 ons inziens niet belemmerend is. Zie hiervoor ook Figuur 1 aan het 

begin van deze zienswijze. 

 

1.3 Plan- en onderzoeksgebied 

 

Hier wordt verwezen naar Figuur 1.1. Dit gebied wijkt in betekenende mate af van het Plangebied in 

het Ontwerp Inpassingsplan. Wij hebben tijdens de voorlichtingsavond begrepen dat de grootte van het 

plangebied wordt bepaald door de geluidscontouren. De vraag is derhalve in hoeverre dit MER 

consistent is met het Ontwerp Inpassingsplan? 

 

1.5.3 Initiatiefnemer en bevoegd gezag 

 

Waar is juridisch vastgelegd dat een samenwerkingsverband als initiatiefnemer kan optreden. Wij 

hebben tijdens de voorlichtingsavond begrepen dat de Provincie Flevoland de risico's draagt voor het 

Haventerrein en de Gemeente voor het Industrieterrein. Graag vernemen wij hoe deze risico verdeling 

tussen de samenwerkingspartners is vastgelegd. 

 

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst hebben wij begrepen dat het door de Gemeente Lelystad op te 

stellen Bestemmingsplan ten grondslag zal liggen aan het binnendijkse industrieterrein? Opmerkelijk 

is hierbij overigens dat niet wordt gesproken van een 'nat' industrieterrein, maar van een binnendijks 

industrieterrein, waarmee wij overigens graag instemmen. 
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AANVULLING PLAN-MER FLEVOKUST 

 

 

Algemene opmerkingen 

 

Een aantal van onze opmerkingen die bij het Ontwerp Inpassingsplan en MER Flevokust Deel-1 en 

Deel-2 zijn gemaakt hebben ook betrekking op dit Aanvulling pla-MER Flevokust. Onderstaand 

herhalen wij daarom alleen onze opmerking met betrekking tot de dijk. 

 

Ook hier wordt gesproken van een kruinverlaging van de dijk. Gezien het grote belang voor de 

veiligheid van de Flevolanders dient ons inziens ook hier duidelijk te worden vermeld dat deze 

werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat aan de voorgestane veiligheidsnorm van 1/30.000 per 

jaar wordt voldaan. Zie in dit verband ook onze opmerkingen onder 2.1.4 en 3.4. 
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Annex 1. Exploitatie begroting in € gebaseerd op een haven van 5 ha afgeleid van het alternatieve plan Boomsma-Anemaet. 

  Kostprijscalaculatie 

Flevokust 

5 ha ha  Prijs per 

eenheid 

Benoemde Nader te detailleren Fair 

estimate 

Risico 

reservering 

Maximaal 

voorziene kosten 

  Calculatie alternatief Boomsma- 

Anemaet 

m
1
 €/m

1
 m

2
 hoogte m

3
 directe 

kosten 

directe 

kosten 

indirecte 

kosten 

Totaal 

1 Voorbereiding ontwerp en 

engineering 

                450.000 450.000    450.000 

2 Aan en afvoer materieel, zuigers 

en perszuigers, bouwplaatskosten 

                500.000 500.000    500.000 

3 Aanleg havendammen zand doek 

en steen 

800 4000           3.200.000   3.200.000  0 3.200.000 

4 Aanbrengen damwand en 

deksloof*** 

400 3250           1.300.000   1.300.000  2700000 4.000.000 

5 Aanbrengen zand     50000 8 400000 5,5   2.200.000   2.200.000  400000 2.600.000 

6 Bestrating op haven     6000     90   540.000   540.000  0 540.000 

7 inrichten haven terrein               250.000   250.000  0 250.000 

8 Infra aanpassing naar en van 

haventerrein 

              350.000   350.000  0 350.000 

9 Riolering               100.000   100.000  0 100.000 

10 Nutsvoorzieningen               50.000   50.000  0 50.000 

11 Scheepvaartvoorziening             100.000     100.000  0 100.000 

12 Openbare verlichting             50.000     50.000  0 50.000 

  Aankoop IJsselmeer 2,50 / m
2
 voor 

water- en 7,5 m
2
 voor landgebruik 

            650.000     650.000  0 650.000 

  Subtotalen                   9.740.000  3100000 12.840.000 

                      -     

15 Uitvoering             250.000      250.000    250.000 

16 Onvoorzien             500.000      500.000    500.000 

                       10.490.000    13.590.000 

17 Winst risico en algemene kosten 

20% 

          20%       2.098.000  620.000 2.718.000 

18 Natuurcompensatie tbv bospartij of 

water 

                  - 600.000 600.000 

19 Totalen                   12.588.000  4.320.000 16.908.000 

  Subsidie beter benutten                   10.000.000-   -10000000 

                      2.588.000    6908000 
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Annex 1. Vervolg 

 Calculatie alternatief Boomsma- 

Anemaet 

Kostprijscalaculatie 

Flevokust 

16 ha  Prijs per 

eenheid 

Benoemde Nader te detailleren Fair 

estimate 

Risico 

reservering 

Maximaal 

voorziene kosten 

  m
1
 €/m

1
 m

2
 hoogte m

3
 directe 

kosten 

directe 

kosten 

indirecte 

kosten 

Totaal 

  m
2
 prijs per onderdeel bruto op 

basis 10 ha haven 

    50000             52    138 

  Rendement ca 90% 90%         Uitgifte 

prijzen 

netto 

naar m
2
 

      58    154 

  Totaal kosten plan Boomsma- 

Anemaet 

                      Gemiddelde 

uitgifte kostprijs 

  Pauw koopt 5ha      50000     110           5.500.000  

  Terugverdienmodel ontwikkelen 

voor rest haven 

    40000             2.912.000-   1.408.000  

  Prijs per m
2
 varierend                   73-    35  

                            

  **** damwand uit te voeren als 

combiwand met buispalen 

Eerst zo gerekend, later goed kijken naar een normale constructie, afhankelijk van de grondonderzoekingen 

  

    

    Ter plaatse zijn geulen gezogen, indien de damwand, nodig voor de haven dichter bij de dijk geplaatst kan 

worden., kan dat heel wat besparen  

    

                          

  Zandprijzen voor de wal ongelost 5,0 €/ m
3
                     

  Verwerken zand haven 1,5 €/ m
3
                     

  Verwerken zand industrie terrein 

incl ruimen terrein 

3,5 €/ m
3
                     

  Stalen damwand aankoop 850 €/ ton                     

 


