
I II I 

LlllIUllllI 

4't.l.-j.<
')€ -



TAUW Infra Consult bv 
Handelskade 11 
Postbus 479,7400 AL Deventer 
tel. 05700-99911 
telex 49545 telefax 99270 



Rapportnummer 3221547 

MER 

FLEVO MILl EU - EN 

ENERGIEPARK 

J --"-"-'-'-. , ~ "" 

1
" I~_\ ._~.I_·il\(~ [t C.:>m'l', s$,e ~~O, oe -=-- ' ' j j' o? lI el fec l f ,3P OO( :oI 9 ---
I! 6 i8UOTHE K 

I} r"co I~ I'" '1 Ar: ~-on C .r '" , I '~-' '' ,\ "j' 'J I UTRrCHT L __ . __ . ____ ___ .__ I 

TAUW Infra Consult bv 
Raadgevend ingenieursbureau voor 
- Milieu en Technologle 
- Civiele Techniek en Bouwzaken 

DEVENTER, Handelskade 11, 7417 DE. Postbus 479, 7400 At., 
Telefoon 05700 - 99911, Telefax 05700 - 99666 I 99444, Fax Iabomtorium 05700 - 99761 

Deventer, februari 1993 

R3221547.E01/DJB/wp51 

---



. ' 



ii Rapportnummer 3221547 

VOORWOORD 

Voor u 1igt het MER F1evo Mi1ieu- en Energiepark. Dit MER vormt de 
basis van het door de gemeente Le1ystad opgeste1de glob ale bestem
mingsplan. Het MER is opgesteld op basis van de richtlijnen, zoals 
vastgesteld door de gemeenteraad van Lelystad. De opbouw van het 
MER komt in hoofdlijnen overeen met de opbouw van de richtlijnen. 
Het MER is gericht op de afweging van inrichtingsvar.ianten (model 
len). Hierbij zijn zowel situering, fasering, ontsluiting en zone
ring betrokken; a1thans voor zover zij op de modelkeuze van in
vloed zijn. 
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LEESWIJZER 

Middels onderstaande leeswijzer kan een eerste indruk worden ge

vormd van de onderwerpen die in dit milieu-effectrapport (MER) 

worden behandeld: 

1 Inleiding 

2 Probleemstelling en doel 

In hoofdstuk 2 wordt de behoefte aan een gespecialiseerd bedrijfs

terrein gericht op recycling, hergebruik en nuttige toepassing en 

het gebruik van restwarmte van de Flevocentrale gemotiveerd. Van 

belang hierbij is het vestigingsbeleid van de Provincie Flevoland 

en de Gemeente Lelystad. 

In dit hoofdstuk worden eveneens de landelijke, provinciale en 

lokale plannen beschreven, die van belang zijn met betrekking tot 

de realisatie van het bedrijfsterrein, alsmede het (economische) 

perspectief daarvoor. 

Het hoofdstuk begint echter met een omschrijving van het doel van 

de voorgenomen activiteit. 

3 Te nemen en reeds genomen besluiten 

In hoofdstuk 3 voIgt een uiteenzetting over het besluit ten behoe

ve waarvan dit MER is opgesteld, de procedure volgens welke het 

besluitvormingsproces verloopt en de precieze rol van dit MER in 

de besluitvorming. 

Eveneens worden de relevante besluiten die aan de procedure voor

afgingen en de te nemen besluiten met betrekking tot de activiteit 

besproken. Daarbij zijn zowel besluiten met betrekking tot de 

voorgenomen activiteit als besluiten met een meer algemeen karak

ter in beschouwing genomen. 

4 Het Flevo Milieu- en Energiepark: Uitgangspunten en randvoor

waarden 

In hoofdstuk 4 worden aan de hand van het doel van de voorgenomen 

activiteit en de specifieke eigenschappen van het terre in een aan

tal uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd waaraan de 

inrichting, fasering en situering van het bedrij fsterrein moet 

voldoen. Daarbij is ook de zonering volgens de Inwaartse Integrale 

Milieuzonering van de Gemeente Lelystad van belang. 

5 Het Flevo Milieu- en Energiepark: Modellen 

In hoofdstuk 5 wordt de voorgenomen inrichting, fasering en situe

ring alsmede de alternatieven daarvoor beschreven. Deze alterna

tieven hebben deels ook betrekking op de invulling van het zuide-
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lijk deel van het bedrijfsterrein. 

Daarnaast zijn er ook alternatieven met betrekking tot het soort 

bedrijven dat zich op het terre in zal vestigen . 

In dit hoofdstuk wordt eveneens de referentiesituatie (nul-alter 

natief) beschreven, het alternatief waarbij de geplande bedrijfs

terreinontwikkeling niet zal plaatsvinden. 

6 Bestaande toestand van het milieu en autonome ontwikkeling 

In hoofdstuk 6 wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste 

aspecten van de bestaande milieutoestand binnen het onderzoeksge

bied van de lokatie. Tevens wordt een beeld geschetst van de ont

wikkelingen die op en nabij de lokatie gaan plaatsvinden, onafhan

kelijk van de voorgenomen activiteit. 

De aanleg en het gebruik van een bedrijfsterrein hebben gevolgen 

voor de toestand van het milieu in de omgeving van het plangebied 

waar het bedrijfsterrein wordt gerealiseerd. Om te kunnen beoorde

len hoe ernstig die milieugevolgen zijn, is het derhalve nodig 

inzicht te hebben in de bestaande toestand van het milieu, inclu

sief de bovengeschetste auto nome ontwikkeling. 

7 Gevolgen voor het milieu 

In hoofdstuk 7 worden de milieugevolgen van de in hoofdstuk 5 

beschreven modellen c.q. alternatieven beschreven. De beschrijving 

richt zich op het milieu in ruime zin; te weten de compartimenten 

water, bodem, lucht en flora, fauna, landschap, cultuurhistorie, 

gevaar en geluid. Tevens wordt ingegaan op belevingsaspecten en 

het imago van het gebied. 

Daar waar zinvol is bij de beschrijving onderscheid gemaakt tussen 

de aanlegfase en de gebruiksfase van het bedrijfsterrein . 

De effecten zijn waar mogelijk gekwantificeerd. Aanvullend en daar 

waar kwantificeren niet mogelijk is, is een meer beschrijvende 

aanpak gevolgd. 

8 Vergelijking van de alternatieven 

In hoofdstuk 8 worden de modellen vergeleken op hun gevolgen voor 

het milieu. Hierbij worden de modellen en ook de verschillende 

ontwikkelingsmogelijkheden met betrekking tot het zuidelijk deel 

van het terrein met elkaar vergeleken. Het in hoofdstuk 5 beschre

yen nul-alternatief fungeert als referentiekader. 

Tot slot wordt op basis van de resultaten van dit MER het voor

keursalternatief (model) aangegeven. Het voorkeursalternatief 

vormt een definitieve keuze voar een bepaalde inrichting, fasering 

en situering en is de basis voar het bestemmingsplan. 
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9 Slotbeschouwingen 

In hoofdstuk 9 worden de aspecten genoemd, waarvan bij de tot· 

standkoming van het MER onvoldoende of geen gegevens bekend waren. 
Tevens warde in hoofdstuk 9 een aanzet gegeven tot de opzet van 
een evaluatieprogramma. Het in een later stadium op te stellen 

evaluatieprogramma dient ter verificatie en monitoring van de 

voorspelde milieugevolgen. 

Het MER bevne een lijst van gebruikte afkortingen, een begrippen· 
en literatuurlijst. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding tot het milieu-effectrapport 

De N. V. PGEM Energiemaatschappij voor Gelderland en Flevoland 

(PGEM) heeft in samenwerking met onder andere de gemeente Lelystad 

en de N.V. Vuilafvoer Maatschappij VAM (VAM) een plan gemaakt voor 

de ontwikkeling van het voormalige visvijvergebied ten noorden van 

Lelystad tot een nieuw bedrijfsterrein: het Flevo Milieu- en Ener

giepark. Het voormalige visvijvergebied dat circa 218 hectare 

groot is, is eigendom van de PGEM. De PGEM zal optreden als ini

tiatiefnemer. 

De PGEM rekent het tot een van haar taken de belasting van het 

milieu terug te dringen door enerzijds een spaarzaam energiege

bruik te stimuleren1 (advisering) en anderzij ds het hergebruik 

van diverse reststoffen te bevorderen. 

Het doel van het park is om op professionele en verantwoorde wijze 

te werken aan zowel het hergebruik van afvalstoffen als aan de 

benutting van restwarmte uit de Flevocentrale. Tezamen met gecom

bineerd vervoer kan een optimale grondstoffenterugwinning en een 

maximale energiebesparing worden bereikt. 

De aanleg van het bedrijfsterrein sluit hiermee aan bij een drie

tal belangrijke ontwikkelingen: 

de Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven (SEP) hebben 

geconstateerd dat het op grote schaal gebruikmaken van warm

te/kracht-koppeling tot een zodanige bij drage kan leiden aan 

brandstofbesparing en beperkipg van de milieubelasting, dat 

hiermee belangrijke bij dragen aan de doelstellingen van het 

(landelijke) milieu- en energiebeleid kunnen worden geleverd; 

om een einde te maken aan de groei van de afvalberg in ons 

land, is het beleid van de rijksoverheid is er in eerste plaats 

op gericht om het ontstaan van afval te vermijden (preventie); 

voorzover er toch afval ontstaat heeft hergebruik of nuttige 

toepassing prioriteit; 

de aandacht voor de mogelijkheden van het gecombineerd weg-wa

ter-railvervoer vormt voor het bedrijfsleven en de Nederlandse 

overheid een van de alternatieven om een bijdrage te leveren 

aan de beperking van de aanhoudende groei van het wegvervoer, 

de file- en milieuproblemen. 

Om een krachtige impuls te geven aan het bovenstaande wil de ini

tiatiefnemer in nauwe samenwerking met de gemeente Lelystad, de 

Ten behoeve van besparing in het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee 
een beperking van de milieubelasting ten gevolge van energieopwekking. 
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provincie Flevoland en het bedrijfsleven een Milieu- en Energie
park realiseren. 

Voordelen 

Het bedrijfsterrein ligt gunstig ten opzichte van de huidige en 
toekomstige infrastructuur (weg/water/rail) en nabij de Flevocen
trale. Daarnaast zijn in de omgeving van het terrein relatief 
weinig gevoelige (woon-)bestemmingen aanwezig. 

Het bedrijvenpark zal door deze speciale randvoorwaarden mogelijk
heden bieden om specifieke bedrijfsactiviteiten te ontplooien. 
Binnen deze randvoorwaarden gaan de gedachten uit naar de volgende 
zaken: 

optimale benutting van warmte die vrijkomt bij energie-opwek
king en eventueel aansluiten bij de integrale kwaliteitsbenade
ring van energie (exergie); 
synergie in de keten van opslag, bewerking en hergebruik van 
reststoffen; 
collectieve voorzieningen gekoppeld aan een g?ede beheersstruc
tuur voor het park. 

Het bijeenbrengen van gelijksoortige activiteiten biedt ook voor
delen van geheel andere aard: 

het bevordert de onderlinge afstemming en de samenwerking tus
sen de bedrijven; 
het bevordert milieuverantwoord ondernemen door het onder
schrijven van een milieucode voor het park; 
het maakt een betere controle door de overheid mogelijk (mi
lieuvergunningen etc.). 

Voor het bijeenbrengen van bedrijven op het gebied van verwerking 
van rest- en afvalstoffen en recycling geldt nog een extra v.oor
deel: 
De individuele bedrijven hebben vaak een negatief "imago" en daar
door een negatieve uitstraling op omliggende andersoortige bedrij
ven. Het milieupark kan juist als geheel een uniforme en positie
ve(re) uitstraling bewerkstelligen (bijdrage aan beter milieu), 
terwijl de bedrijven onderling geen negatieve uitstraling hebben. 

, ---------
Het voordeel van bedrijfsvestiging op het park zal liggen in "de 
meerwaarde van het gemeenschappelijke" van bovengenoemde criteria . 
Dac wil zeggen wederzijdse diensLverlening, mogelijk gezamenlijke 
investeringen en meer "milieu-winst" . 
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Gebruikers 

A1s toekomstige gebruikers van het park komen (primair) in aanrner

king: 

ondernemingen of inste11ingen die vanuit hun proces een grote 

warmtevraag kennen; 

bedrijven die zich richten op procesmatige, vee1a1 grootscha1i

ge verwerking c.q. recycling van afva1 en/of reststoffen; 

(eventuee1) een logistiek centrum. 

In bepaa1de geva11en is er sprake van een mengvorm. 

Procedure 

De PGEM heeft voor de rea1isatie van het initiatief een structuur

visie voor het voorma1ige visvijvergebied ontwikke1d [PGEM, 

1991a]. De ontwikke1ing van het park za1 gefaseerd p1aatsvinden. 

Het is de bedoe1ing dat in 1994 een eerste gebied van circa 40 

hectare voor uitgifte gereed is. 

Om het Mi1ieu- en Energiepark te rea1iseren za1 het vigerende 

bestemmingsp1an voor het gebied "vis-yijvers" gehee1 moe ten worden 

gewijzigd, waarvoor de procedures van de Wet op de Ruimte1ijke 

Ordening (WRO) door1open moeten worden. 

Op grond van artike1 41b wet a1gemene bepa1ingen mi1ieuhygiene 

(Wabm) dient voor het vastste11en van een ruimte1ijk plan voor de 

ontwikke1ing van een bedrijfsterrein van meer dan 100 hectare een 

milieu-effectrapportage-procedure door1open te worden. 

1.2 Mi1ieu-effectrapportage 

A1gemeen 

B & W van Le1ystad stemden op 19 november 1991 in met de p1annen 

voor de ~erdere ontwikke1ing van een mi1ieu- en energiepark. Ver

volgens stemden de raadscomrnissies voor Ruimte1ijke Ordening, 

Stadsbeheer en Milieu en voor We1zijn en Economische Zaken op 28 

en 29 januari 1992 in met de p1annen en met het in gang zetten van 

de procedures in het kader van de WRO tot wijziging van het be

sternrningsp1an. 

Conform art. 41b (Wabm) juncto categorie 20 van het "bes1uit mi-

1ieu-effectrapportage" is, voor het aanleggen van een bedrijfster

rein groter dan 100 hectare, de vastste11ing (wijziging) van het 

besternrningsp1an aangewezen a1s een m.e.r.-p1ichtig bes1uit. 
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De m.e.r.-procedure is in dit geval gekoppeld aan de procedure van 

de WRO (zie ook paragraaf 3.1). De huidige besternrning van het 

terre in I v iskwekerij"2 zal moeten worden gewijzigd in "bedrijfs

terrein". 

In de toekomst kan de vergunningverlening in het kader van de Wet 

Milieubeheer (WM) voor een aantal van de te realiseren bedrijven 

individueel m.e.r.-plichtig zijn, afhankelijk van de aard en om

yang van hun activiteiten. Het opstellen van een dergelijk MER 

voor de diverse bedrijfsactiviteiten is gekoppeld aan de vergun

ningverlening in het kader van de Wet Milieubeheer en staat dus 

los van deze procedure in het kader van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening . 

Het doel van de wettelijke regeling milieu-effectrapportage op 

grond van de Wabm is om het milieubelang een volwaardige plaats te 

geven bij de besluitvorming over graatschalige activiteiten. 

De Cornrnissie voar de milieu-effectrapportage (Cmer) en andere 

adviseurs adviseren het bevoegd gezag ten aanzien van de op te 

stellen richtlijnen voar het MER en toetst naderhand het opgestel

de MER onder andere aan die richtlijnen. 

M.e.r. voor het Flevo Milieu- en Energiepark 

Initiat~efnemer: 

De N.V. PGEM treedt in nauwe samenwerking met de gemeente Lelystad 

op als initiatiefnemer. In het algemeen is het college van Burge

meester en Wethouders (B&W in~tiatlefnemer, ~i ·-zal in dit 

- -----------geval als zodanig niet optreden. 

Bevoegd gezag: 

De gemeenteraad van de gemeente Lelystad is bevoegd gezag, daar 

zij bevoegd is tot het nemen van het besluit ten aanzien van de 

wijziging van het besternrningsplan. 

Wettelijke adviseurs: 

In de eerste plaats zijn adviseurs van het bevoegd gezag degenen 

die in het kader van de besluitvormingsprocedure zoals die voor 

deze activiteit geldt als adviseur zijn aangewezen (art. 1 Wabm). 

Daarnaast worden in de regeling voor de milieu-effectrapportage 

(art. 4la, tweede lid Wabm) wettelijke adviseurs aangewezen. In 

dit geval de Regionaal inspecteur Milieuhygiene en de Directeur 

Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie (LNO) in Flevoland. 

Behalve de wettelijke adviseurs staat het een ieder vrij apmerkin-

gen te maken als inspreker . 

2 art. 29 IIViskwekerijll [RIJS, 1979]. 
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Startnotitie: 

De startnotitie [TAUW/PGEM, 1992] is op 25 juni 1992 ingediend bij 
het bevoegd gezag in casu de gemeente Lelystad. De bekendmaking 

van de startnotitie in de Staatscourant d,d, 7 juli 1992 markeert 
de start van de m.e.r.-procedure. De startnotitie heeft van 7 juli 
1992 tot en met 7 augustus 1992 ter inzage gelegen. 

Richtlijnen: 
De Commissie voar de Milieu- effectrapportage heeft op 16 september 
1992 haar advies voar richtlijnen uitgebracht, waarna de richtlij
nen op 10 december 1992 door de gemeenteraad van Lelystad zijn 

vastgesteld. 
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PRDBLEEMSTELLING EN DDEL 

In1eiding en doe1ste11ing 

In1eiding 

Het visvijverterrein is eind 1990 door PGEM aangekocht met het oog 
op spin-off activiteiten van een eventuee1 te vestigen afva1ver
brandingsinsta11atie (AVI). Deze insta11atie is inmiddels defini
tief van de baan. Zij is niet opgenomen in het Tienjaren programma 
Afval 1992-2002 [ADD , 1992]. De lokatie blijft ook zonder AVI zeer 
geschikt voor de ontwikkeling tot bedrijfsterrein (figuur 2.1). 

,eo , .. '" 
,., , .. 

_ hoofdtransportas IwegJ 

~ Itoekomstlgel spoorllJnen Iralll 

_ hoofdvaarrouh: (water) 

--} Eleclra bO\lengronds 

Figuur 2.1. Het visvi ivergebied 

, .. '" , .. '" 
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Mede in het licht van haar doelstellingen, waaronder het stimule

ren van spaarzaam energiegebruik en hergebruik van afvalstoffen, 

heeft de N.V . PGEM besloten het terrein volgens plan te ontwikke

len tot een Milieu- en Energiepark. 

Door de uitstekende ligging ten opzichte van het regionale en 

(inter)nationale wegennet, diep vaarwater en toekomstige railin

frastructuur en de landschappelijke inrichtingsmogelijkheden (re

latief weinig gevoelige (woon-) bestemmingen in de omgeving) kan 

de lokatie planologisch en technisch goed worden toegesneden op de 

beoogde doelgroepen (zie hoofdstuk 4). Dit wordt nog versterkt 

door de aanwezigheid van de Flevocentrale aan de noordkant van de 

lokatie en de overheersende gunstig windrichting ten opzichte van 

de woonbebouwing van Lelystad. 

Inhoud en opbouw van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wordt eerst de doelstelling van het initiatief 

behandeld (paragraaf 2.1.2). In de volgende paragrafen komt het 

maatschappelijk nut van het Flevo Milieu- en Energiepark aan de 

orde, geillustreerd aan de hand van het geldende overheidsbeleid 

(probleemstelling en perspectief). 

Vestigingsbeleid 

In paragraaf 2.2 wordt beschreven in hoeverre het initiatief aan

sluit bij de economische ontwikkeling en bedrijfsterreinontwikke

ling in respectievelijk de Provincie Flevoland en de gemeente 

Lelystad. Het gaat met name om het voldoen in de kwalitatieve 

behoefte naar een gesegmenteerd aanbod in gespecialiseerde be

drijfsterreinen. Daarbij komt ook de werkgelegenheid aan bod. Dit 

beleid vormt de achtergrond voor de lokatiekeuze. 

Energiepark 

In paragraaf 2.3 wordt beschreven in hoeverre het initiatief in

vulling c.q. uitvoering geeft aan het beleid van de overheid om de 

milieu-problemen met betrekking tot energie-opwekking op te los

sen. Vervolgens komt het (economisch) perspectief van het Energie

park aan bod. 

Milieupark 

In paragraaf 2.4 wordt beschreven in hoeverre het initiatief in

vulling c.q. uitvoering geeft aan het beleid van de overheid om de 

milieu-problemen met betrekking tot afvalproduktie op te lossen. 

komt het (aconomisch) parspectief voer het 

aan bod . 

Logistiek centrum 

In paragraaf 2.5 wordt beschreven in hoeverre een logistiek cen

trum op het Flevo Milieu- en Energiepark past binnen het beleid am 

te komen tot beperking van de fileproblematiek en de daarmee ge-
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paard gaande milieuproblemen en wat de (economische) perspectieven 
zijn voor een overslagpunt en container-terminal op deze lokatie. 

Overig 
In paragraaf 2.6 worden de mogelijkheden besproken voor vestiging 
van eventuele andersoortige bedrijvigheid dan waarin primair is 
voorzien en in hoeverre dit strookt met het geldende overheidsbe
leid. 

Beoordelingscriteria 
In dit rapport worden naast de voorgenomen activiteit ook inrich
tingsalternatieven uitgewerkt. Zowel de voorgenomen activiteit als 
de alternatieven kunnen getoetst worden aan een aantal beoorde
lingscri teria. Een puntsgewij ze beschrijving van deze criteria 
sluit dit hoofdstuk af (paragraaf 2.7). 

Doel 

Het doel, dat met de aanleg van het Flevo Milieu- en Energiepark 
wordt gediend, betreft het op professionele en verantwoorde wijze 

werken aan z owe 1 b r~::.:fb::.e=s.::p::a::r.;i:.:n:!.g~.:;a:.:::l;;:s:..-h...,..e ... r~g""e~b~r:.:u",",~,,",· k~ .... IIlli~· dde 1 s he t 
realiseren van een bedrijventerrein, waarop zich warmte-vragende, 
afvalverwerkende en recycling-bedrijven kunnen vestigen. Daarmee 
kan een max imale energiebesparing en maximale grondstoffenterug
winning worden bereikt. 
Het Energiepark sluit aan bij de ontwikkeling van warmte/kracht
koppeling en geeft uiting aan het huidige beleid op het gebied van 
milieu en energie. De afzet van hoogwaardige energie (heet water 
en stoom) zal leiden tot een "overall" rendementsverhoging van de 
Flevocentrale en zal tevens de continuiteit van deze centrale ten 
goede komen. 
Het Milieupark sluit aan bij het afvalstoffenbeleid, waarbij de 
nadruk ligt op preventie, hergebruik en nuttige toepassing. 
Daarbij zal de bedrijvigheid werkgelegenheid scheppen in de ge
meente Lelystad. Afhankelijk van de ontwikkelingen worden op ter
mijn 250 (of meer) extra arbeidsplaatsen verwacht . . 

Daarnaast kan het Park ook een bijdrage leveren aan het oplossen 
van de congestie- en milieuproblemen die ontstaan als gevolg van 
de aanhoudende groei van het wegverkeer, door middel van de aanleg 
van een terminal voor gecombineerd vervoer (weg-water-rail). 
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Vestigingsbeleid; 10katiekeuze bedrijfsterreinen 

In1eiding 

Dit MER betreft een inrichtings-MER (aan1eg) en geen 10katie (keu

ze)-MER. In dit MER worden dan ook geen 10katie-alternatieven in 

beschouwing genomen. 

De keuze voor de lokatie visvijvers zal echter wel worden beargu

menteerd. Dit gebeurt aan de hand van het (bedrijfs) vestigingsbe

leid. 

In deze paragraaf zal worden besproken in hoeverre het onderhavig 

initiatief aansluit bij de economische ontwikkeling en het aanbod 

en de ontwikkeling van bedrij fsterreinen in de regio. Het gaat 

hierbij met name om het voldoen aan de kwalitatieve behoefte aan 

een gesegmenteerd aanbod in gespecialiseerde bedrijfsterreinen . 

Als eerste wordt het beleid van de provincie Flevoland ten aanzien 

van het ontwikkelen van bedrij fsterreinen behandeld (paragraaf 

2.2.2)3. Dit beleid is met name in het ontwerp-Streekplan ver

woord [Flevoland, 1992b] . Hierna wordt de visie van de gemeente 

Lelystad op de bedrijfsterreinontwikkeling binnen hun gemeente

grenzen besproken. Dit beleid is onder andere in de Structuurver

sie Lelystad 1992 verwoord [Lelystad, 1992b] (paragraaf 2.2.3). 

Provincie Flevoland 

Economische ontwikkeling 

Flevoland biedt door ligging en kwaliteit van het leef- en vesti

gingsmilieu, alsmede de beoogde bevolkingsgroei, bijzondere kansen 

voor verdere economische ontwikkeling. Ook in verband met de sterk 

toenemende omvang van de beroepsbevolking en de gewenste beperking 

van de werkloosheid en uitgaande pendelstromen van forenzen, is 

een zo goed mogelijke benutting van de economische ontwikkelings

mogelijkheden in de provincie een centraal uitgangspunt [Flevo

land, 1992b]. 

Behoefte 

De beschikbare oppervlakte bedrijfsterrein in Flevoland bedraagt 

thans ongeveer 430 hectare, waarvan de helft terstond uitgeefbaar 

is. 

3 Het rijksbeleid kornt in paragraaf 2.5.1 kart aan de arde. 
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In de periode tot 2003 bestaat een behoefte aan ± ~ hectare be

drijfsterrein. Zuiver kwantitatief en voor de provincie als geheel 

beschouwd zou de huidige voorraad aan bedrijfsterreinen hiervoor 

ruim toereikend zijn. In de periode tot 2015 wordt de behoefte aan 

bedrijfsterrein geraamd op circa 550 hectare. 

Ondanks de nog aanwezige voorraad dient toch ruimte voor nieuwe 

bedrijfsterreinen te worden gereserveerd, in het bijzonder bij de 

regionale centra (waaronder Lelystad) binnen de provincie. Hierbij 

is rekening gehouden met: 

de geraamde behoefte en de aanwezige voorraad per gemeente; 

kwalitatieve aspecten in relatie tot de mogelijke vraag vanuit 

de markt; 

de gewenste voorraad teneinde continuiteit in de uitgifte te 

waarborgen en specifieke vragen te kunnen opvangen [Flevoland, 

1992b) . 

Kwaliteit 

Voor de verdere economische en ruimtelijke ontwikkeling van Flevo

land en de stimulering daarvan is van belang dat voor economische 

activiteiten die in dit gebied gewenst worden geacht naar aard en 

omvang en op het juiste tij dstip voldoende bedrij fsterrein op 

daarvoor geschikt geachte lokaties kan worden aangeboden. Hierbij 

wordt ook gelet op hun effecten, zoals bijvoorbeeld in milieuhy

gienische zin. 

Voldoende bedrij fsterrein betekent in dit verband een zodanig 

aanbod dat voor de betreffende activiteiten in Flevoland zowel 

kwantitatief als kwalitatief in beginsel binnen de gewenste ter

mijn aan de vraag kan worden voldaan en tevens voorwaarden worden 

geschapen voor stimulering van de vraag. Aanbod op geschikt geach

te lokaties houdt in dat bedrijfsterreinen dienen te worden aange

wezen op grond van een afweging van alle daarvoor relevante aspec

ten en belangen. Het gaat daarbij om zaken als: 

de beoogde functie van het betreffende terre in en de daaraan 

verbonden lokatie-eisen; 

de verhouding tot eventueel elders nog aanwezige restcapacitei

ten; 

mogelijkheden voor integratie met of aansluiting op bestaande 

stads- en dorpsgebieden; 

de bereikbaarheid met particulier en/of openbaar vervoer; 

aansluitmogelijkheden op andere van belang zijnde infrastruc

tuur; 

het zoveel mogelijk rekening houden met andere gebruiksfuncties 

en waarden van natuur en landschap; 

aandacht voor milieuhygienische aspecten [Flevoland, 1992b). 
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Beleid; functieverdeling 

in het belang van een zo goed mogelijke bundeling van wonen en 

werken, een optimale benutting van openbaar vervoer en andere 

infrastructuur, het zoveel mogelijk behouden van het landelijk 

gebied voor fl)Tl('.t:i ~s di ~ daaraan primair gebonden zijn, alsmede om 

landschappelijke redenen, zullen bedrijfsterreinen als regel in of 

aansluitend bij stads- en dorpsgebieden worden gesitueerd. Dit 

geldt in elk geval voor algemene bedrijfsterreinen met meervoudige 

gebruiksmogelijkheden. Uitzonderingen kunnen nodig zijn voor be

drijfsterreinen ten behoeve van specifieke functies die naar hun 

aard of hun binding aan bepaalde gebieden niet op algemene be

drijfsterreinen thuishoren en die ook niet elders in of bij kernen 

kunnen worden gesitueerd . Hierbij kan onder meer worden gedacht 

aan bedrijfsterreinen voor bepaalde agrarische of aan de landbouw 

gerelateerde activiteiten of aan terreinen voor activiteiten met 

een bijzondere milieubelasting [Flevoland, 1992b]. 

Bij de opbouw van de ruimtelijke structuur van Flevoland past een 

zekere functieverdeling tussen bedrijfsterreinen bij bepaalde 

typen van kernen . 

Uitgaande van gewenste ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot 

de positie van kernen, kan ruimte worden geboden voor de instand

houding en aanleg van bedrij fsterreinen voor activi tei ten die 

passen bij de aard, omvang en functie van de verschillende kernen. 

Zo geldt voor Lelystad, Almere en Emmeloord dat daar, op grond van 

ligging aan belangrijke infrastructuur en in verband met de func

tie van deze kernen als regionale centra, mogelijkheden voor be

drij fsterreinontwikkeling voor een breed scala aan economische 

activiteiten moeten worden geboden. Verbijzondering, voor zover 

daar aanleiding toe bestaat, van bepaalde terreinen naar functie 

van te vestigen specifieke bedrijvigheid is dan ook een uitgangs

punt bij bedrijfsvestiging. 

Ten aanzien van het visvijvergebied stelt de provincie in het 

ontwerp-Streekplan het volgende: 

"het visvijvergebied ten noorden van Lelystad (in verband met 
ligging aan dieper vaarwater, nabij de A6 en de Flevospoor
lijn) is in het bijzonder geschikt voor functies op het gebied 
van distributie, op- en overslag, energie-opwekking en daaraan 
verbonden activiteiten, zoals gebruik van restwarmte door de 
Flevocentrale. Aan het noordelijk deel van het terrein wordt 
met name een specifieke functie toegekend als "milieu- en 
energiepark" met onfwikkelingsmogeLijkheden voor energie-op
wekking, daaraan gereLateerde energie-intensieve activiteiten, 
ccmpo3tcring schcidinS en be~erkins van bepaalde efvetproduk" 
ten en dergel i jke" [FlevoLand, 1992b]. 



Conc1usie 

- 13 -

? 7 
/ -7 I 

Rapportnummer 3221547 

Ondanks dat er kwantitatief gezien voldoende bedrijfsterreinen in 
Flevoland aanwezig zijn, is er vanuit kwalitatief oogpunt toch 
(nog) een behoefte. Verbijzondering van bepaalde bedrijfsterreinen 
naar functie van te vestigen specifieke bedrijvigheid is hierbij 
het uitgangspunt 
Het Flevo Milieu- en Energiepark sluit door zijn specifiek signa
tuur en functie goed aan bij het provinciale beleid inzake be
drijfsterreinontwikkeling. 
De ontwikkeling van het gebied tot bedrijvenpark past tevens goed 
binnen het beleid van de provincie Flevoland, welke erop gericht 
is industrie en werkgelegenheid te versterken langs de spoorlijn 
en de rijksweg A6 (zie verder bijlage II). 

. "'~. 

.. ' .. ' 

,., ................... .......... .. 

" ' " 

'::.:::.:.::~: ....................... \ .. 

........ \\ 

Belta.nd bedrijfsterrein~oekomstig bedrijfsterrein 

Mogelijk toekomstig bedrijisterrein. plaall nader te bepalen 

Bron: Flevo1and 1992b 

- ~- -7) -- . 

Figuur 2.2. Bedri jventerreinen in de provincie Flevoland 
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Gemeente Lelystad 

Economische ontwikke1ing 
Le1ystad vormt de hoofds ·tad van de, centraa1 ten opzichtB van de 
noordvleugel van de randstad gelegen . provincie F1evoland. Op 
gebied van werken is er sprake van een t oenemende attractivi teit. 
Zowel de bevolking, de beroepsbevolking als het aantal arbeids
plaatsen groeien jaar1ijks . Het groeitempo ligt boven het 1ande 
lijk gemiddelde. 

rabat 2.1. ?rognose VOO I" de toekolllstige ontwikkat ingen in de omzat van diver'sa sectoren 

Richting van verdere omzet- ?rognose voor de omzet-

ontwikkeling in 1991-1996 ontwikkeling 1991-1996 

t.o.v. 1986-19"91 

Landboul-I 

Industria 

I-Iaarvan: 

- voedings- en genotmidd, 

• meteel 

. chemie 

BOUI-I 

Groothandel 

o = neutraal 

+ = positief hogere omzetontwikkeling 

- = negatief Lagere ornzetcntwikkelfng 

Brcn: OOM, 1992 

o 

o 

+ 

2,5% 

5% 

1% 

3% 

10% 

2% 

7"1. 

In figuur 2.3 zijn de relatieve aandelen van de diverse sectoren 
in de regiona1e economie, en in tabel 2 . 1 de prognose voor de toe
komstige ontwikkelingen in de orozet van de diverse sectoren, weer
gegeven. 



- 15 - Rapportnummer 3221547 
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45% 

2% 

Industrie 
12% 

Landbouw 
3% 

Figuur 2.3. Relatieve aandelen van de diverse sectoren in de regionale functie (mei 1991) 

[Lelystad, 1991b] 

Na enige stagnatie 1aat de ontwikke1ing van Le1ystad weer een 
continu opgaande 1ijn zien. In het jaar 1992 komt het aanta1 inwo
ners op 60.000. Op 1angere termijn wordt uitgegaan van een door
groei naar 80.000 inwoners. Le1ystad heeft zo'n 17.000 arbeids
p1aatsen (full time) binnen de gemeentegrenzen (stand mei 1992) . 
Om de loka1e produktiestructuur te verbreden en tevens het werken 
buiten Lelystad in te dammen toont de gemeente initiatieven rich
ting het bedrijfs1even. In 1991 nam de werkge1egenheid in de stad 
met 600 arbeidsp1aatsen toe en de schattingen voor 1992 gaan in de 

richting van een verdubbe1ing van deze groei. Tussen de loka1e- en ) 
rijksoverheid zijn afspraken gemaakt omtrent de prioritaire posi
tie van Le1ystad bij de rea110catie van overheidsdiensten en in
ste11ingen. Verder kan men in Le1ystad gebruik maken van een spe
cifieke stimu1eringsrege1ing (PSOL-rege1ing). 

Be1eid 
De gemeente Le1ystad voert dan oak een actief nationaa1 acquisi
tiebe1eid met een ruime inva1shoek. Hiervoor moet een gedifferen
tieerd aanbod van terreinen beschikbaar zijn am de ruime acquisi
tie op te vangen. 
Het Milieu- en Energiepark dient door zijn profi1ering een meer 
specifieke doelgroep te gaan herbergen, welke niet (direct) con
currer end kan/zal zijn met de huidige terreinen in Le1ystad. 
Het Flevo Milieu- en Energiepark vormt dan ook een aanvu11ing op 
het gesegmenteerde aanbod aan bedrijventerreinen in Le1ystad. Er 
zijn twee traditione1e bedrijventerreinen te weten Noordersluis 
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(Zuid-Westen) en Oostervaart4 (Noord-Oosten) en er is het lucht 

haventerrein. Voorts is er de nieuwe hoogwaardige zichtlokatie 

(bedrijvenpark) Larserpoort (zie ook bij lage II, figuur 2.2). 

Bedrijfsverplaatsingen binnen de gemeente Lelystad vinden in min

dere mate plaats dan bij andere steden . Het aantal verplaatsingen 

van buiten de gemeente Lelystad zal in de toekomst (moeten) groei

en . 

Aanbod 

Thans is ± 50 hectare bedrijfsterrein terstond uitgeefbaar op de 

reguliere terreinen. 

Uitgiftetempo: 1990: ± 8 hectare; 

1991: ± 10 hectare; 

1992 : ± 11 hectare. 

Verdere bedrijfsterreinontwikkeling 

De aanwezigheid van de, met name voor klein zakelijk luchtverkeer, 

in belang toenemende luchthaven en de centraal gelegen spoorlijn 

kan in verschillende opzichten de ontwikkeling van de stad ver

sterken . Zo ligt verdere verdichting van de omgeving van het sta

tion Lelystad-Centrum (in samenhang met de economische ontwikke

lingen) voor de hand, terwij 1 de omgeving van het toekomstige 

station. Lelystad-Zuid ook geschikt wordt geacht als lokatie voor 

vestiging op termijn van bedrijven en voorzieningen die sterk zijn 

gericht op het openbaar vervoer. Van belang is verder dat in dit 

gebied ruimte wordt gereserveerd voor een eventuele ontsluiting 

per rail van het gebied Luchthaven/Larserpoort. 

Zonering 

De gemeente Lelystad wil door een preventief beleid een duidelijke 

scheiding aanbrengen tussen milieugevoelige gebieden en milieube

lastende activiteiten in de vorm van een overgangsgebied (zone). 

Hierbij wordt uitgegaan van de door de gemeente Lelystad ontwik

kelde inwaartse integrale milieuzonering [Lelystad, 1991a, 1992d] 

(zie paragraaf 4.4.3). Bij de ontwikkeling van een nieuw bedrij

venterrein zal middels deze methode worden gezoneerd. Middels, de 

algemeen voor Lelystad geldende, Staat van inrichtingen [Lelystad, 

1992a] kan bepaald worden welke bedrijven zich kunnen vestigen 

(zie paragraaf 4.4.3). 

Agrarische sector 

Lelystad is een kenniscentrum wat betreft agro-technisch onderzoek 

en onder'tllij s . Gezien de sterke vertegen-';'loordiging ~Jan de agrib~si-

ness in het algemeen zal de vestiging op het Flevo Milieu- en 

Energiepark van energie-intensieve bedrijven in de agro-industrie-

4 Oostervaart wordt getypeerd door grootschal ige bedri jven in de industriiHe, reparatie- en 
distributiesector. 
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Ie sector, warmte-vragende glastuinbouw, agro-technische onder

zoeksinstituten Cal dan niet warmte-vragend) en agrarisch gerichte 

verwerkings- en bewerkingsbedrijven goed aansluiten bij de huidige 

bedrijvigheid in Lelystad. 

Werkgelegenheid 

De ontwikkeling van het Flevo Milieu- en Energiepark zal naar 

verwachting een krachtige impuls kunnen geven aan de economische 

bedrijvigheid in Lelystad. 

De geplande bedrijvigheid zal afhankelijk van de ontwikkelingen 

250 of meer nieuwe arbeidsplaatsen moeten opleveren voor de regio. 

Tevens zal de bestaande werkgelegenheidsstructuur worden verbreed 

en zullen de activiteiten een uitstralingseffect hebben op het 

lokale bedrijfsleven in verband met de toelevering van produkten 

en diensten. 

Energiepark 

Probleemstelling: ontwikkelingen in het energiebe1eid 

Algemeen 

Elektrische energie wordt in het a1gemeen opgewekt door elektrici

teitscentrales en via het hoogspanningsnet gedistribueerd. De 

condensatiewarmte van de stoom wordt grotendeels weggekoeld aan de 

lucht (door middel van koeltorens) of aan oppervlaktewater. De 

opwekking van warmte vindt meestal lokaal plaats met behulp van 

verwarmings- en stoomketels. Het is ook mogelijk de opwekking van 

elektriciteit en warmte te combineren. We spreken dan van warm-...,,--
te/kracht-koppeling (WKK) of kortweg warmte/kracht. 

Warmtelevering voor bedrijfsterreinen door middel van warm

te/kracht-koppeling wordt vanuit de rijksoverheid ondersteund. De 

achtergrond hiervan is de rendementsverhoging van energieopwekking 

door midciel van het gebruik van (rest)warmte (condensatiewarm

te/koelwater) en stoom en de daarmee gepaard gaande emissiebeper

king van CO2 , S02 en NOx ten gevolge van brandstofbesparing, waar

door een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen 

van het Nationaal Milieubeleidsplan-plus. 

De rendementsverhoging die gerealiseerd kan worden is afhankelijk 

van de aard en de omvang van de warmtevraag. 

In de elektriciteitscentrale kan stoom op verschillende tempera

tuurniveaus aan de stoomturbines onttrokken worden, afhankelijk 

van de plaats waar afgetapt wordt. Stoom van een hoge temperatuur 

en druk heeft een hoog arbeidsvermogen of exergie. Dit arbeidsver

mogen wordt aan het systeem onttrokken en moet gecompenseerd wor

den door het gedeeltelijk bijstoken van brandstof om de elektrici

teitsproduktie instand te houden. 
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Lage temperatuurstoom of heet water heeft een veel lagere exergie. 

Bij onttrekking daarvan hoeft veel minder brandstof bijgestookt te 

worden om de elektriciteitsproduktie op hetzelfde niveau te hou

den . 

Dit verschil in exergie wordt uitgedrukt in de kwaliteitsfactor 

van een energiestroom. Dit is in de onderstaande tabel geillus

treerd (tabel 2.2). 

label 2.2. Kwaliteitsfactoren van energiestromen 

Hoeveelheid Vorm Exergie Kwaliteitsfactor 

100 MJ Elektriciteit 100 MJ 

100 MJ liarmte van 1000°(: 77 MJ 0,77 

100 MJ liarmte van 100 D C 20 MJ 0,20 

100 MJ Warmte van 2S DC o MJ 0 

Dit betekent dat het over-all rendement van de elektriciteitscen

trale afhankelijk is van het type warmtevraag. De rendementstoena

me is relatief bescheiden als de stoom bij hoge temperatuur afge

tapt wordt en kan oplopen tot circa 50% bij het gebruik van laag

waardige warmte. 

Overigens is het voor de realisatie van een belangrijke rendement 

verbetering ook van belang dat een zo groot mogelijk deel van het 

restwarmte-potentieel van momenteel circa 100 MW benut wordt. 

Tabel 2.3 geeft een indicatie van de omvang van de warmtevraag van 

bedrijven die van dit warmteaanbod gebruik kunnen maken. 

Elektriciteitsplan 

In aansluiting op het Nationaal Milieu Beleidsplan-Plus (NMP-Plus) 

schenkt de SEP in haar Elektriciteitsplan 1993-2002 [SEP, 1992] 

grote aandacht aan de benutting van warmte die vrijkomt bij de 

grootschalige produktie van elektriciteit . 

In vervolg daarop heeft de SEP besloten tot de ontwikkeling van 

een Warmteplan als integraal onderdeel van het Elektriciteitsplan . 

Hierbij is actief gezocht naar mogelijkheden om bij grootschalige 

produktie van elektriciteit vrijkomende restwarmte optimaal te 

gebruiken. 

Warmteplan 

Bij de rcalis~tie ;lan nicuwe elelctriciteitsprcduktie-eenheden 

wordt in het kader van het Warmteplan (als integraal onderdeel van 

het Elektriciteitsplan) thans vooral gedacht aan de bouw van nieu

we warmtekrachteenheden volgens het STEG-principe (stoom- en gas

turbine) met een vermogen van 250 MWe . Deze hebben een hoog to

taalrendement van circa 80% . De (gas)eenheden zullen veelal op de 

bestaande centrale lokaties worden gesitueerd . Een dergelijke 
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gaseenheid wordt naast de vijf reeds eerder aangewezen lokaties5 

ook voorzien voor de lokatie F1evocentra1e, die daarvoor ook b1ij
kens het tweede structuurschema elektriciteitsvoorziening (SEV)6 
zeer geschikt is [SEP, 1990a, EZ, 1992]. 
Door EPON en PGEM wordt in dit kader actief gewerkt aan de ontwik
ke1ing van een warmte(afzet)plan voor deze centrale. 

Flevocentra1e 
De aard en omvang van de warmte-afzet in en rond Lelystad is sterk 
bepalend voor de toekomstige typen opwekeenheden die op de Flevo
centrale lokatie gebouwd zullen worden. 
De huidige eenheden (Flevo FC1, FC2 en FC30) zullen zeker tot 1996 
respectieve1ijk 2003 in bedrijf blijven. Met oog op enerzijds de 
verantwoorde exploitatie van een warmtedistributienet en ander
zijds lang lopende levergaranties voor de warmteafnemende bedrij
yen in en rond Lelystad, zal eind jaren '90 de voorbereiding van 
een vervangende warmte/krachteenheid starten. De provincie Flevo
land ste1t in het Meerj arenplan 1993-1996 het volgende: "De Flevo
centrale is geschikt voor meerdere brandstoffen en beschikt over 
een goede kabel-, leiding-, brandstof- en koelwaterinfrastructuur 
en over de mogelijkheid tot benutting van restwarmte. De provincie 
streeft naar nieuw vermogen onder de meest gunstige milieutechni
sche condities [Flevoland, 1992eJ". "Mede ten behoud van de werk
gelegenheid is het streven gericht op behoud en uitbreiding van de 
voorzieningen en het in overleg met PGEM en EPON ontwikkelen van 
een warmteplan voor de afzet van restwarmte, wat nu een belangrij
ke vestigingsvoorwaarde is voor nieuw vermogen. Benutting van 
restwarmte is tevens een prominente vestigingsvoorwaarde voor een 
energie- en milieubedrijvenpark [Flevoland, 1992dJ". 
Overigens behoeft een vervangende warmte/krachteenheid (een STEG
eenheid) niet noodzakelijkerwijs op de plaats van de huidige cen
trale te komen, maar kan gezien de omvang ook op het bedrijfster
rein worden geplaatst. 

Voordelen gebruikers 
Vanuit de tariefstelling voor warmte mag worden uitgegaan van een 
kostenbesparing voor de warmte-afnemers. Dit betreft zowel inves
terings- als de exploitatiekosten. Er hoeft immers door de klant 
niet meer te worden voorzien in een eigen warmte-opwekkingsinstal
latie. Dit betekent voor zich vestigende bedrijven dat ze betalen 
voor de afgenomen energie. Dit kan voor de bedrijven een "off 
balance" financiering van de energie-opwekking betekenen. 

5 Zie onder andere het elektriciteitsplan en het SEV [Sep, 1990a, 1992 en EZ 1992]. 

6 In het tweede SEV is aangegeven dat de gasgestookte F levocentrale mogel i jk wordt ui tgebrei d 
waarbij ook van kolen gebruik kan worden gemaakt. De gemeente Lelystad is gezien de verhoogde 
mil ieubelasting en de nabi jheid van een gevoel ige bestemming op minder dan 2 kilometer van 
mening dat meer aandacht voor deze effecten noodzakelijk is (zie bijlage VI en verder paragraaf 
3.4.3). 
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Conclusie: 

Het realiseren van een Energiepark, waarbij warmte van de Flevo

centrale zal worden benut door bedrijven met een grote warmtevraag 

sluit, nauw aan bij de doelstellingen van het milieu- en energie

beleid van de ov erheid. 

Perspectief: gebruikers restwarmte 

Doelgroep 

Een van de primaire doelgroepen voor het Flevo Milieu- en Energie

park is de categorie "warmte intensieve bedrijven". 

Voordeel visvijvergebied; WKK 

De ligging v an het visvij v ergebied ten opzichte van de Flevocen

trale maakt dit terre in bijzonder aantrekkelijk voor bedrijven die 

ten behoeve van hun produktieproces een grote behoefte hebben aan 

stoom (hoog thermisch vermogen) of warm water. De afstand tot de 

Flevocentrale is hierbij van belang in verb and met de economische 

haalbaarheid van centrale warmtelevering in verband met de kosten 

voor transportleidingen en warmteverliezen . Situering van deze be

drijven nabij de Flevocentrale is dan ook van essentieel belang 

(zie ook paragraaf 4 . 4). 

Vanuit de Flevocentrale kan warmte op uiteenlopende w~Jzen aange

boden worden, als stoom bij verschillende druk- en temperatuurni

veaus (maximaal 32 bar en 320°C) voor proceswarmte en als warm 

water (80-l40°C) voor ondermeer ruimteverwarming en warm tapwater. 

Voor dit warmtegebruik geldt zoals eerder gesteld dat het energe

tisch guns tiger is als de warmte bij een lagere temperatuur (lage

re exergie) aan stoomturbines onttrokken wordt. 

Tevens is het van belang de warmte die bij hoge temperatuur wordt 

afgetapt, bijvoorbeeld ten behoeve van proceswarmte, ook nog weer 

op een laagwaardiger niveau te gebruiken, bijvoorbeeld voor ruim

teverwarming; in een cascade van toepassingen7 . 

Uitgangspunten en randvoorwaarden 

De potentiele afname van stoom geldt als centraal uitgangspunt 

voor het Flevo Milieu- en Energiepark. 

De nagestreefde over-all rendementsverandering van de Flevocen

trale en de speciale mogelijkheden die het terrein biedt geven 

aanleiding tot het formuleren van enkele (rand)voorwaarden ten 

aaIl~ieIl v all de bedrijven die zic:h mogelijk zullen vestigen. Daar
bij moet primair gedacht worden aan: 

7 op deze wijze wordt een praktische uitwerking gegeven aan de integrale kwaliteitsbenadering van 
energie in de vorm van een getapte energievoorziening [SEP. 1992]. Deze benadering staat bekend 
onder de "Exergie-benadering" [zie o.a. Kleinbloesem en Diepstraten, 1992] en wordt door de SEP 
in haar elektriciteitsplan ondersteund [SEP. 1992] . 
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bedrijven met een re1atief hoog thermisch vermogen 

(stoom-/warmte) bij een zo 1aag moge1ijke stoom/warmte tempera

tuur en een hoge bedrijfstijd; 

bedrijven die daarnaast te maken hebben met zwaarwegende ves

tigingscriteria vanuit p1ano1ogie en/of milieu. 

In tweede instantie (secundair) wordt gedacht aan k1anten die 

geinteresseerd zijn in de afname van warmwater, bijvoorbee1d op 

het park gevestigde Imi1ieubedrijven", glastuinbouw en eventueel 

onderzoeksinstituten met proefopste1lingen op bijvoorbeeld het 

v1ak van agrificatie. 

Het warmtepotentieel van de F1evocentrale (Flevo-eenheid 30) is 

momenteel 100 MW (thermisch). Na de eventuele bouw van een STEG

eenheid, in de periode na 2000, zal het warmte potentieel circa 

200 MW (thermisch) bedragen. 

Toekomstige gebruikers 

In tabel 2.3 is een staat van inrichtingen weergegeven van bran

ches die gezien de uitgangspunten en randvoorwaarden passen op het 

Energiepark. De tabel is bedoe1d om een indicatie te geven welke 

branches gezien het energiegebruik (warmte/aardgas) in aanmerking 

komen voor vestiging op het park. Economische aspecten hebben geen 

ro1 gespeeld. De vestiging van de meer agrarisch georH~nteerde 

industrietakken is bijvoorbeeld reeler dan die van de textiel, 

hout-, meubel- en papierindustrie. 

De tabel is, ana100g aan de VNG-brochure 'Bedrijven en mi1ieuzone

ring' [VNG, 1992] en de 'Staat van inrichtingen' [Lelystad, 1992] 

aan de hand van de SBI-codes opgebouwd (bijlage 111)8. Op dit ni

veau zijn ook de inschattingen gemaakt wat betreft mi1ieu-belas

ting, capaciteit etcetera. Dit impliceert dat met verschillen 

tussen individuele bedrijven binnen een bedrij fscategorie geen 

rekening is gehouden. 

8 De indel ing in limi l ieu"-categorieen is voor de VNG-l i jst en de staat van inrichtingen van de 

Gemeente Lelystad verschillend. 
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Tabel 2.3. Staat van mogelijke oebruikers van warrnte binnen de formule van het Energie'park 

SBI-cod~ Categorie Gem. omvang(ha) Gem. MW (stoom/water) Belangrijkste Milieubezwaar Bedrijfstijd llMZ 
I of mln. m3 aardgas <lug. 1992 

Grote Stoomgebruikers I 

I 

20.2 Zuivel Ind. 2,8 7,4 Geluid/verkeer/visueel/(water) V 
1 Zuivelprod. Geluid/verkeer/visueeL/(water) C IIIIIV 
2 Melkprod. Geluid/verkeer/visueel/(water) I I IIIV 
3 Consunptie-ijs 

20.6 Vetten Ind. 5,6 8,2 
1 oLi e en vet Geur,geluid,verkeer,water, visueel C VI 

(groot) 
2 Margarine idem IV 

20.7 Groente/fruit verw. 3,3 5 
1 Conserven Geur, (verkeer), (visueel) (en wa- C II/V 
2 Inmaak/inleg ter) I I I 

21.4 ALcohol fabr. e.d. 1,1 6,5 Geur, visueel (groot) C VII 
1 Gist/spiritus V 
2 DistiLleerbedr. 

21.5 Brouwerij/Mouterij 4,2 16,5 Geur, verkeer C V 
21.6 Frisdrank Ind. 1,2 5,3 Geur, verkeer C IV 

22-24 Text.,kleding,Leder 3,0 10,1 
22 Text. Geluid (uitz. linoleum geur VII) . II/V 
23 Kleding - I 
24 Leder Geur, water, bodem I I + V 

25 Hout/Meubel 1,4 5,3 Geur, geluid (soms) . l/VI 

26 Papier(waren) 4,0 23,8 Geluid C ltV (groat) 

29.1 Kunstmeststoffen Ind. 2 a 3 365 mln m3 aardgas/jr Geur, lucht, water, verkeer, vi- C VII 

I 

sueel, gevaar 
29.2 Kunststofverwerkende variabeL 16,7 mln m3 aardgas/jr idem 29.1 + bodem C I'll 

Ind. 
29.4 Chemische grondstoffen variabel 68 mln m3 aardgas/jr GeLuid, geur, verkeer. visueeL C If/VII/(VII 1) j 

en synth. gazen 
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Tabel 2.3. -vervolg-

SBI-code Categorie Gem. omvang(ha) Gem. MW (stoom/water) Belangrijkste Milieubezwaar Bedri jfsti jd 11M2 

98.12 - Mestverwerking 3 a 5 wisselend geur, geluid en verkeer C/- VII 
- - Thermisch drogen 

slib etc. ± 1 
98.13 Kabe l recycl i ng 
- Ruimteverwarming ? geur en Lucht e IV 

sl ib etc. 

Middelgrote stoomgebruikers 

20.1 Slachterij/VLeeswaren 0,84 3,4 Geluid, verkeer, water C IV/V I 

vetsmelterij Geur! VII 
20.4 Meelfabr./Malerij 1,6 3,4 Geluid (stof/geur) C IV/V 
20.9 Cacao/chocol./suikerw. 1,1 3,4 Geur (Cacao--. visueel) - I II/VI 
21.7 Tabakverwerk. 1,3 3,9 Geur (geluid) C I IIIV 

Yarmwatergebruikers 

01.29 Glastuinbouw wisselend wisselend water, bodem en Licht e III! 

27 Grafische industrie 1,6 7,4 Geur -/C IIIlV 

32.8 Glasind. en gLasbew. ? 6,7 mLn m3 aardgas GeLuid (indien groat) en Lucht -Ie VIVI! 

32.5 Non ferro metaalind. ? ? Water, bodem, visueeL Cindien - VIVI 
groat) 

--

e continue bedrijfsvoering (24 uur) 
MW MegaYatt 
11M2 categorie-indeling volgens Inwaartse Integrale MiLieuzonering 
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In tabel 2.3 zijn, als indicatie van de te verwachten milieu-in

vloeden van deze bedrijven, de belangrijkste nadelige gevolgen 

voor het natuurlijk milieu en de categorie indeling volgens de in

waartse integrale milieuzonering (1IMZ) aangegeven. Deze gegevens 

zijn van belang bij de situering van deze bedriiven op het terre in 

(zie paragraaf 4.4). 

In de tabel is tevens per bedrijfscategorie een indicatie gegeven 

van de gemiddelde omvang en het stoom- c.q. warmwatergebruik. 

Zowel de omvang van het terrein (218 hectare) als de hoeveelheid 

beschikbare restwarmte (100 MW therm.) leggen beperkingen op aan 

het aantal bedrijven dat zich op het terre in kan vestigen. Deze 

beperking geldt met name voor stoom en minder voor warmwater (zie 

paragraaf 4.4). 

In verband llIet een rendabele warmte afzet is een vol-continue 

bedrijfsvoering (24 uur/dag) van groot belang. Bedrijfscategorieen 

met overwegend een continue procesvoering zijn apart vermeld (C). 

Vestiging 

Welke bedrijven en met welke produktie-omvang en de daar aan ge

relateerde milieubelasting zich daadwerkelijk zullen vestigen zal 

in de praktijk moeten blijken en is markt en conjunctuur-afhanke

lijk. Het uitgiftebeleid en de monitoring van daadwerkelijke ef

fecten zijn daarom tijdens het gehele ontwikkelingstraject van het 

bedrijfsterrein (fasen) van belang. Middels het uitgiftebeleid en 

de bestemmingsplanvoorschriften zal aan de bedrijfsvestiging, zo 

veel mogelijk, worden gestuurd. Actieve marktbewerking start zodra 

er meer zicht is op het tijdstip van definitieve vaststelling van 

het bestemmingsplan. Verkoop van gronden zal in de praktijk pas 

geschieden na vaststelling van het bestemmingsplan (zie paragraaf 

4.4.5) . 

De feitelijke ontwikkeling en fasering van het Energiepark zal 

worden gerelateerd aan de werkelijke verkoop van grond aan passen

de bedrijven. 

Milieupark 

Probleemstelling: ontwikkelingen in het milieu- en afval-

stoffenbeleid 

Landelijk 

Het afvalstoffenbeleid is een afgeleide van het milieubeleid zoals 

verwoord in het NMP (-plus) [VROM, 1989b, 1990b], bij de thema's 

"Verwijdering van afval en verspilling" (zie hoofdstuk 3). 

Voor het omgaan met afvalstoffen is in het beleid de volgende 
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prioriteitsvolgorde vastgelegd: 

1. Preventie: door bewust handelen en produceren kan worden 

voorkomen dat bepaald afval ontstaat; 

2. Hergebruik: afval dat eenmaal is ontstaan kan opnieuw worden 

gebruikt, bij voorkeur voor hetzelfde doel (bijvoorbeeld 

glasrecycling) of door het na verwerking nuttig toepassen 

(bijvoorbeeld compost); 

3. Verbranden: als hergebruiksopties niet aanwezig zijn, dan kan 

het afval worden verbrand. Het doel van de verbranding is 

vooral het volume te verkleinen, maar daarnaast kan de ver

brandingswarmte worden gebruikt voor bijvoorbeeld elektrici

teitsopwekking; 

4. Storten: als hergebruik of verbranden onmogelijk is, dan 

dient het afval gestort te worden. Het storten van afval moet 

dus beperkt zijn tot die stromen die op geen enkele andere 

wijze verwerkt kunnen worden. 

Tienjarenprogramma afval 

Bij de sturing van afvalstromen staat het Tien Jaren Programma 

Afval 1992 - 2002 (TJP. A) van het Afval Overleg Orgaan centraal 

[AOO, 1992]. Het AOO schetst in haar TJP.A de huidige stand van 

zaken met betrekking tot de realisering van verwerkingscapaciteit 

van diverse afvalstromen. 

Bij het opstellen van het TJP.A zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

- maximale bevordering van preventie en hergebruik; 

- drastische vermindering van het storten van afval; 

- waarborgen van de continuiteit van de afvalverwijdering; 

- doelmatige aanpak van de afvalverwijdering; 

- regionale en nationale zelfvoorziening; 

- afvalverwijdering conform het ruimtelijk en vervoersbeleid; 

- minimaliseren van de milieugevolgen. 

In dit TJP.A wordt veel nadruk gelegd op de totstandkoming (natio

naal en regionaal) van voldoende verwerkingscapaciteit. Hierbij 

wordt de verantwoordelijkheid voor het afval uit de eigen regio 

benadrukt. Afwenteling van milieuproblematiek dient te worden 

voorkomen. De regionale benadering wordt bovendien gekozen om: 

voldoende draagvlak te creeren voor de noodzakelijke verwer

kingsinitiatieven; 

integraal ketenbeheer per regio te bevorderen. 

Wat betreft de in de Samenwerkingsovereenkomst Afvalverwijdering 

vastgelegde regio-indeling is bij het bespreken van het Ontwerp

TJP.A gebleken dat er onvoldoende draagvlak is om tot een regio 

Midden-Nederland te komen. Daarom zijn nu uitwerkingen van het 

programma opgenomen waarin Gelderland als zelfstandige regio is 

beschouwd en Flevoland en Utrecht samen met Zuid-Holland en Noord

Holland. De bestuurlijke besluitvorming over deze ontwikkeling 

moet echter nog plaatsvinden [AOO, 1992J. 
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Hergebruik (het terugwinnen van grondstoffen uit afva1) dient twee 

doe1en name1ijk het beperken van de hoevee1heid te verbranden en 

te storten afva1 en het besparen op vee1a1 schaarse grondstoffen. 

Provinciaa1 

De provincie ste1t in het Meerjarenp1an 1993-1996 ten aanzien van 

het initiatief op het visvijvergebied (in het kader van mi1ieube

heer); "De provincie za1 actief meewerken aan de rea1isatie van 

het park en waar moge1ijk haar mi1ieuactiviteiten hierop afstem 

men, respectieve1ijk hierin onderbrengen. Scheiding en hergebruik 

van afva1stoffen kunnen worden ingepast in het Provinciaa1 afva1-

stoffenbe1eid [F1evo1and, 1992e]. 

Provinciaal afvalstoffenplan (en mi1ieu-effectrapport) 

In het Tweede Provincia1e Afva1stoffenp1an (PAP-II) wordt het te 

voeren provincia1e be1eid met betrekking tot het verwerken van 

afva1stoffen voor de periode 1992-1996 aangegeven [F1evo1and, 

1992a] . 

Be1angrijke uitgangspunten hierin zijn, in aans1uiting op het 

1ande1ijk be1eid: 

- het zovee1 moge1ijk beperken van afva1stromen door preventie; 

- scheiding van verschi11ende soorten afvalstoffen aan de bron; 

- bevorderen van hergebruik; 

gecontro1eerd storten van niet vermijdbaar en niet her te ge

bruiken afval nadat maximale vo1ume-reductie is bereikt door 

verbranding van verbrandbare afva1stromen met benutting van 

vrijkomende energie. 

De provincie za1 het bestaande hergebruik van bedrij fsafva1 in 

kaart brengen, a1s onderdee1 van een breder onderzoek naar be

drijfsafva1stoffen. 

Hergebruik 

De provincie wi1 haar hergebruiksbeleid nader ui twerken in een 

uitwerkingsplan dat in nauw overleg met betrokken overheden en 

particulieren (bedrijven) tot stand komt. Dit plan za1 a1s uit

gangspunt hebben dat de 1andelijk geste1de percentages voor herge

bruik en nuttige toepassing tenminste gevolgd worden. De provincie 

za1 bedrijfsmatige kring1oop, en hergebruiksactiviteiten, zowe1 

van huishoude1ijk afval a1s van bouw- en sloopafva1, composteer

baar afval p.n Rndere her te gebruiken afvalstromen stimuleren en 

ondersteunen. 
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Alle in aanmerking komende lokaties voor compostering liggen in de 
gemeente Lelystad het "visvijvergebied", het bedrij fsterrein Noor
dersluis en de stortplaats Zeeasterweg. Het "visvijvergebied" 
biedt mogelijkheden voor bundeling van voorzieningen (zie para
graaf 1.1, 2.4.2 en 4.6) [Flevoland, 1992a]. Ten behoeve van een 
GFT-vergistingsinstallatie wordt begin 1993 reeds een MER geschre
yen voor de lokaties Visvijvers en Noordersluis (zie verder para
graaf 2.4.2). 
Preventie en hergebruik hebben als gevolg dat de markt voor afval
verwerkende bedrijven wijzigt: bij hergebruik richt die organisa
tie zich op het leveren van secundaire grondstoffen. Met afvalver
werkende bedrijven en met andere overheden wordt intensief overleg 
gevoerd over de gewenste afvalverwijderingsstructuur. 
Met name bij de gescheiden inzameling en verwerking van GFT-afval 
is in Nederland al veel positieve ervaring opgedaan. 

Afvalaanbod 

In tabel 2.4 is per afvalcategorie het totale afvalaanbod en het 
hergebruik weergegeven. In bijlage V is een onderverdeling per 
gemeente gemaakt. 
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Tabel 2. 4 . St or taanbod. hergebruik ( inc l . nutt ige t oepassi ng) en totale afvalprodukt i e per 

afvalcategori e in tonnen (1989) 

Afvalcategorie Totaal Gecor. 

stortaanbod stortaanbod 

1 HA 75992 58349 

2 GHA 5514 8079 

3a KWD 0 21843 

3b OBA 64952 48175 

4a GA 1057 6583 

4b MV 2098 6583 

5 BSA 42097 42097 

6 AA 10414 10414 

subtotaal 202124 202123 

7 ZHA 80 314 

8 BS 

9 VG 3199 3199 

10 ZS 13676 13676 

subtotaal 16995 17189 

totaal 219079 219312 

HA = huishoudelijk afval 

GHA = grof huishoudelijk afval 

KWD = kantoor-, winkel- en dienstenafval 

OBA = overig bedrijfsafval 

GA = groenafval 

MV = markt- en veegvuil 

Bron: [Flevoland, 1992a] 

Totaal Totale 

hergebruik produktie 

5679 64028 

1426 9505 

4370 26213 

17818 65993 

2821 9404 

731 7314 

29254 71351 

2975 13389 

65074 267197 

314 

3199 

13676 

0 17189 

65074 284386 

BSA = bouw- en sloopafval 

AA = agrarisch afval 

ZHA = ziekenhuisafval 

BS = baggerspecie 

VG = verontreinigde grond 

ZS = zuiveringsslib 

Bij een autonorne ontwikke1ing van het afva1be1eid za1 er in totaa1 
252.000 ton afval in 1995 en 306.000 ton in 2000 vrijkornen. Als 
alles wat er in het afvalstoffenplan staat over preventie en her
gebruik wordt uitgevoerd zal dit 180.000 ton en 211.00 ton afva1 
zijn (30% rninder). Als a11es op al1es wordt gezet (meest milieu
vriendelijk beleid) zou dit 152.000 en 120.000 ton kunnen zijn 
(15% en 43% minder dan het voorgenornen beleid) [F1evo1and, 1992a}. 
Uitgaande van het voorgenomen be1eid za1 in F1evo1and voor ± 
100.000 ton afval (in 1995) bewerkings- en hergebruikscapaciteit 
beschikbaar moeten zijn. Dit vorrnt in principe de markt (in con
currentie) voor het Flevo Milieu- en Energiepark vanuit Flevoland 
(zie verder paragraaf 2 . 4.2). 
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Conclusie: 

Het ontwikkelen van een Milieupark voor bedrijven gericht op re

cycling en hergebruik van afvalstoffen, is volledig in lijn met 

het afvalstoffenbeleid en schept ruimte om de gestelde doelen te 

realiseren. 

Perspectief: rest- en afvalstoffenverwerkers 

Doelgroep 

De tweede doelgroep voor het Flevo Milieu- en Energiepark is de 

rest- en afvalstoffenverwerking. 

Op dit moment vindt een belangrijk deel van de reeds bestaande 

verwerking van rest- en afvalstoffen nog plaats op "achteraf"

lokaties, al dan niet op bestaande industrieterreinen. Veelal 

werkt men hierbij met een Hinderwetvergunning. Naarmate verwerking 

en recycling een meer professioneel en bedrij fsmatig karakter 

krij gen, ontstaat de behoefte aan bijpassende bedrij fslokaties. 

Deze lokaties moeten qua aard en situering logisch aansluiten bij 

de daartoe door de betreffende ondernemingen te stellen criteria. 

Voordeel visvi;vergebied 

De omvang van het terrein en de ligging ten opzicht van "gevoeli

ge" bestemmingen maken het visvijvergebied geschikt voor de vesti

ging van meerdere, met name grootschalige, be- en verwerkers van 

afvalstoffen (zie hoofdstuk 4). Dit zijn bedrijven die zich bezig

houden met verdere bewerking van herbruikbare "grondstoffen" en 

met de produktie van nieuwe produkten hieruit. Daarbij zal worden 

gestreefd naar gebruikmaking van nieuwe technieken met een hoog 

procesmatig karakter. 

Ook in het verleden zijn de voordelen van het terrein hiervoor 

onderkend. De planvorming rondom de Afvalverbranding Midden Neder

land (AMN) voorzag in het visvijvergebied als mogelijke lokatie. 

De AMN is echter definitief van de baan [AOO 1992, Flevoland 

1992a] . 

Extra mogelijkheden visvijvergebied 

Het afvalstoffenbeleid, inclusief de lokatieproblematiek, is ver

woord in het provinciaal afvalstoffenplan (PAP). Bundeling van 

verwerkingsinrichtingen op een lokatie biedt voordelen. In het PAP 

II stelt de provincie Flevoland: 

"De provincie stelt zich tot taak regionale be- en verwerkings

inrichtingen zo doelmatig mogelijk op een lokatie te bundelen; in 

eerste instantie om zo groot mogelijk voor hergebruik in aanmer

king komende afvalstromen te creeren. Uit het oogpunt van inte

graal ketenbeheer en sturing van afvalstromen kan het bundelen van 

verschillende be- en verwerkingsinrichtingen doelmatig zijn. 
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Te denken valt aan combinaties van composteren, storten , overslag

station(s) en puinbreken". 

Onderhavig initiatief sluit aan bij deze bundelingsgedachte. In 

het PAP II wordt dan ook gesteld: "Wij (de provincie Flevoland) 

waarderen het initiatief voor het Milieu-(en Energie)bedrijvenpark 

op deze lokatie, vooral vanwege de voorgestelde bundeling van 

inrichtingen" [Flevoland, 1992a, pagina 123]. 

Boven-provinciale functie 

De bundeling van afvalverwerkingsinrichtingen kan leiden tot een 

doelmatige verwerking. 

Deze doelmatigheid kan verder worden vergroot indien voor bepaalde 

afvalstromen het milieupark een boven provinciale functie krijgt. 

Het PAP II stelt in deze: 

II IrLvoer varl afvalstofferl rnet als doel bewerkirlg terl bel10eve varl 

hergebruik is toegestaan indien dit doelmatig is, met name in de 

zin van ondersteunend voor Flevolandse afvalverwijdering en indien 

geen onevenredige belasting van het milieu ontstaat ten gevolge 

van grootschalige invoer en bewerking" [Flevoland, 1992a, pagina 

130]. 

Afvaltransport 

Het milieu-hygienische bezwaar van lange-afstand afvaltransport 

over de weg (per as), dat optreedt bij afvalverwerking op grote 

schaal, kan deels worden ondervangen door dit transport over water 

(IJsselmeer) en/of per spoor (Amsterdam-Lelystad-(Zwolle» te 

laten geschieden. Dit laatste wordt in het PAP ook nadrukkelijk 

nagestreefd [Flevoland, 1992a]. 

Met betrekking tot de afvalstromen en het vervoer daarvan in de 

toekomst, kan het volgende opgemerkt worden. Op het moment van het 

opstellen van dit MER is er sprake van vergevorderde onderhande

lingen tussen de provincie Flevoland en de AVR te Rotterdam over 

aanvoer en afvoer van afval naar en van Flevoland. Deze besprekin

gen behelsen het voornemen om in de j aren '93 - I 94 200.000 ton 

huishoudelijk afval van Rotterdam naar Flevoland te laten vervoe

ren we gens een tekort aan verbrandingscapaciteit bij de AVR. Dit 

afval wordt dan in Flevoland gestort. Vanaf 1998 zou dan 100.000 

ton afval per jaar retour worden gezonden. Dit wordt vervolgd door 

een 10-jaars contract voor verbranding van afval uit Flevoland in 

Rotterdam. Deze laatste afvalstroom is dan niet meer beschikbaar 

voor be- of verwerking op het milieu- en energiepark. 

Het logistiek centrum kan hierbij dan juist wel een rol spelen 

(zie verder paragraaf 2.5.2) . 

In juli 1993 moet duidelijkheid bestaan over de wijze waarop dit 

geregeld is. 
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Type bedrijven 

De categorie bedrijven die rest- en afvalstoffen verwerken valt 

uiteen in twee groepen, te weten primaire verwerking en herge

bruik. 

Primaire verwerking houdt in dat de verschillende componenten 

van afvalstromen van elkaar worden gescheiden, waarna deze ge

scheiden afvalstromen kunnen worden voorbewerkt of afgevoerd. 

De "produkten" die na scheiding en eventueel voorbewerking 

vrijkomen kunnen een nuttige toepassing krijgen of verder wor

den be-/verwerkt. In eindverwerking (verbranden, storten) wordt 

op het Flevo Milieu- en Energiepark niet voorzien. 

De componenten waarvoor (nog) geen nuttige toepassing bestaat 

zullen alsnog elders worden verbrand of eventueel gestort. 

Hierbij moet bedacht worden dat er een volume reductie heeft 

plaatsgevonden. 

Bij primaire verwerking moet worden gedacht aan onder andere 

demontage (afgedankte duurzame goederen), scheiding (bedrijfs

afval), verkleining (puin) en compostering of vergisting (GFT). 

Bij secundaire verwerking moet gedacht worden aan het gebruik 

van afvalstoffen, eventueel uit de primaire verwerking afkom

stig, voor hun oorspronkelijke functie (hergebruik) of een 

andere functie (nuttige toepassing). 

Voordeel 

In diverse gevallen kunnen beide groepen (primair en hergebruik) 

in elkaars verlengde op dezelfde lokatie actief zijn. Samen 

zullen deze bedrijven een zo sluitend mogelijke keten gaan vor

men van hergebruik- en recyclingschakels (synergie door middel 

van ketenbeheer)9. 

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een granuleerbedrijf 

dat laagwaardig kunststofafval vanuit de industrie verwerkt. Dit 

granulaat kan deels tot halffabrikaten worden omgezet . Dit half

fabrikaat is dan bijvoorbeeld kunststofsheet, welke weer kan 

worden afgezet aan de bouwindustrie. Deze verwerkt ze in water

dichte vloeren. Het kunststofgranulaat kan bijvoorbeeld weer 

terug naar een kunststofindustrie, 

den-laag (tussen "virgin" -materiaal) 

optie is. 

waar toepassing als mid

in wasmiddelflessen een 

Andere toepassingen van het granulaat zijn bij producenten van 

emmers, veilingbakken, bloembakken etcetera [De Groot e.a, 

1991] . 

9 Zie Anemaat 1991, hergebruikerscascade (downcycling). 
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Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Als uitgangspunt voor het Milieupark geldt dat de primaire ver

werkers de voornaamste doelgroep vormen. Een randvoorwaarde 

hierbij is dat de afzonderlijke initiatieven in overeenstemming 

moeten zijn met het geldende afvalstoffenbeleid. 

Exacte voorschriften en bepalingen met betrekking tot de verwer

king van de reststoffen zullen worden geregeld in het Kader van 

de afvalstoffenwetvergunningverlening (en in de toekomst de Wm

vergunning). 

Toekomstige gebruikers 

In tabel 2.5 is een staat van inrichtingen weergegeven van bran

ches die gezien de uitgangspunten en randvoorwaarden passen op 

net Milieupark. 

De staat van inrichtingen is net als bij tabel 2.3 analoog aan 

die van de VNG- brochure ' Bedrijven en milieuzonering' [VNG, 

1992] en de ' Staat van inrichtingen' [Lelystad, 1992] zoveel 

mogelijk aan de hand van de SBI-codes opgebouwd. Op dit niveau 

zijn ook de inschattingen gemaakt wat betreft milieu-belasting, 

capaciteit etcetera. Dit impliceert dat met verschillen tussen 

individuele bedrijven binnen een bedrijfscategorie geen rekening 

kan worden gehouden. 



- 33 - Rapportnummer 3221547 

Tabel 2.5. Staat van mogelijke (primaire) restst offenverwerkers binnen de formule van het Milieu'park 

SBI'code Categorie Gem. omvang Indicatie IIMZ Belangrijkste Milieubezwaar 
(indicatief) Produktie·omvang aug. '92 

39.99.1 Compostbedr. 4 a 5 ha. 25.000-100.000 ton/jr I I I Geur, verkeer 
(gesloten) 

98.13 Afvalscheidingsinst. 1 a 2 ha. V 
- bouw/sloopafval 150.000 ton/jr Stof, verkeer 

- bedrijfsafval >± 80.000 ton/jr Geluid, verkeer (geur/stof) 
- huishoudelijk afval 

Puinbreker 3 a 4 ha . 150.000 ton/j r VII Geluid, visueel 
Kabelverwerking 1 a 3 ha. ± 2,5-5x1.000 ton/jr IV Geur, Lucht 

98 . 11. 
3 Afvaloverslag V Stof,geluid,verkeer,visueel 
4 KCA-depot II bodem 

98.12 mestverwerking 3 a 5 ha. >100.000 ton/jr VI Geur,lucht,water,verkeer 
slibverwerking ca. 30.000 ton/jr 

98.13 Grondreiniging 2 a 3 ha . 30.000 a 80.000 ton/jr VII Geur (geluid) 
Baggerspecieverwerking 

31.19 Rubberregeneratie 2 a 5 ha. 30.000 a 80.000 ton/jr V Yater,lucht (verkeer) 

62.91/92 Yi t/brui ngoed 2 ha. 5.000 a 10.000 ton/jr I I I Geur 
recycl. 
Kunststofrecycl. ? 10.000 a 25.000 ton/jr VI* Geluid 

Auto-sloopstraat > 100 m2 II Lucht,geur 
Auto-shredder 

? Afvalglas ? 1 a 2 ha. onbekend 
Metaalschroot onbekend 
textiel > 100 m2 onbekend ? Geluid 
oud papier 1 a 3 ha. onbekend 

Daarnaast zijn er legio secundaire verwerkers denkbaar [zie onder andere De Groot et al 1991] 
---

* Afhankelijk van het gebruik shredders en perseni met = VI en zonder III. 
IIMZ = categorie-indeling volgens Inwaartse Integrale Milieuzonering 

* 
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In tabel 2.5 zlJn, als indicatie voor de te verwachten milieu

invloeden van deze bedrijven, tevens de belangrijkste nadelige ge

volgen voor het natuurlijk milieu en de categorie volgens de in

waartse integrale milieuzonering (IIMZ) aangegeven. Deze gegevens 

zijn van belang in verband met de situering van de bedrijven op 

het terrein (zie paragraaf 4.4). 

In de tabel zijn voorts de gemiddelde omvang van de bedrijven en 

de afvalstromen die zullen worden verwerkt aangegeven. Deze gege

yens zijn van belang met betrekking tot het aantal bedrijven dat 

zich zal kunnen vestigen op het terrein. 

Enerzijds is er een bepaalde (zeer grote) ruimte op het park. 

Afhankelijk van de omvang van de zich vestigende bedrijven en de 

omvang van het milieupark zal er voor meer of minder bedrijven 

plaats zijn (paragraaf 4.3). Gezien de omvang van het terrein is 

di t echter nauwelijks een beperking. i\.nderzij ds is er oak een 

beperkte ruimte op de markt. In Nederland (dus elke provincie) 

wordt een bepaalde hoeveelheid afval geproduceerd. Het aanbod is 

gelimiteerd. Afhankelijk van het beleid, de markt en de bestaande 

hoeveelheid afvalverwerkers en de verwerkingscapaciteit ervan is 

er ruimte voor nieuwe initiatieven. Daarnaast moet er wel met de 

tendens naar zelfvoorziening per afvalregio rekening worden gehou

den (zie paragraaf 2.4.1) [AOO, 1992]. 

Gezien de relatief geringe omvang van de afzonderlijke afvalstro

men ligt het voor de hand dat een groot deel van de aanvoer (van

uit Flevoland) plaatsvindt met vrachtauto's. Vervoer per spoor of 

per schip lijkt alleen realiseerbaar indien zich elders een verza

melpunt bevindt. Tot op heden is alleen met het vervoer van huis

houdelijk afval per schip ervaring opgedaan (in Utrecht). Bekeken 

zal moeten worden in hoeverre meerdere kleine hoeveelheden samen 

"rendabel" zijn te maken. 

Vestiging 

Gezien de staat van ontwikkeling van het voornemen tot oprichting 

van het Flevo Milieu- en Energiepark, kan nog niet exact worden 

aangegeven welke individuele bedrijven zich in de toekomst zullen 

vestigen op het terrein. Verkoop van gronden zal pas geschieden na 

vasts telling van het bestemmingsplan. 

Welke bedrijven zich daadwerkelijk zullen vestigen is afhankelijk 

van een aantal ontwikkelingen. Van belang zijn onder andere markt

overwegingen, het afvalstoffenbeleid en concurrerende initiatie

yen. Voorts zal er middels het uitgiftebeleid en bestemmingsplan

voorschriften (bij)gestuurd kunnen worden. 

De meeste bedrijven die afvalstoffen be- c.q. verwerken (afkomstig 

van derden) hebben krachtens de Afvalstoffenwet (AW) een afval

stoffenwetvergunning nodig (primaire verwerkers). In de nabij e 
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toekomst (medio 1993)10 wordt de AW opgenomen in de Wet Milieube
heer. Vanaf dat moment is een vergunning in het kader van die wet 
noodzakelijk. De vergunningaanvraag zal door de provincie worden 
getoetst aan de hand van het vigerende Provinciaal Afvalstoffen
plan (PAP). Voor een positieve beschikking moet de aanvraag in 
overeenstemming zijn met het provinciaal beleid inzake afvalstof
fenverwijdering (AW art. 40 juncto art. 4). Veel secundaire ver
werkers zijn Hinderwetplichtig. 
Gezien het voorgaande kan er voor het Flevo Milieupark aan de 
volgende activiteiten worden gedacht: 

GFT-afval; 
Het geraamde GFT-afval-aanbod in 2000 voor de' provincie Flevoland 
(± 40 . 000 ton/jaar) is voldoende om een composteringsinrichting te 
realiseren, althans wanneer een capaciteit van ± 35 . 000 ton/jaar 
of meer wordt nagestreefd. Er za1 eventuee1 ook GFT van buiten de 
provincie (met name Gooi- en Vechtstreek) kunnen worden aange
trokken [Flevo1and, 1992a]. Gezien het feit dat er voor 01-01-1994 
een composteermoge1ijkheid (liefst) binnen de provincie moet zijn 
is door de gezamen1ijke gemeentes in F1evo1and inmidde1s gekozen 
voor anaerobe vergisting volgens het Biocelprocede, waarbij naast 
GFT-afva1 ook overig organisch afva1 kan worden verwerkt. Aange
zien de instal1atie een capaciteit zal krijgen van meer dan 25.000 
ton per jaar, is het doorlopen van de m.e.r. -procedure (inrich
tings-MER) verplicht voor de vergunningverlening. De startnotitie 
ten behoeve hiervan is in j anuari 1993 ingediend [Heidemij, 1992]. 
In het MER zullen twee moge1ijke lokaties worden afgewogen; het 
Flevo Mi1ieu- en Energiepark en industrieterrein Noorders1uis. 
Waarbij de eerste gezien het profiel van het terrein en de door
groeimogelijkheden (ruimte) in het bijzonder geschikt moet worden 
geacht voor deze activiteit. 

Bouw- en sloopafval'1; 
Gezien het landelijk en provinciaal beleid (zie hoofdstuk 2, [Fle
voland, 1992a]), de vergroting van de verwerkingsschaal en de 
geografische spreiding is er ruimte voor een scheidingsinsta11atie 
voor bedrij fsafval (BA) en bouw- en sloopafval (BSA). Bij de 
scheidingsinstallatie voor bouw- en sloopafval zal dan ook een 
puinbreekinstallatie moeten komen [Flevoland, 1992a]. Gezien de 
prognoses voor 2000 (48.700 ton BA/j en 21.700 ton BSA/j) zullen 
ook de scheidingsinstallaties en puinbreker(s) een boven-provin-

Ten tijde van het schrijven van dit MER werd de datum maart '993 aangehouden. 

Voor het opslaan, sorteren en breken van bouw- en sloopafval wordt het visvijvergebied wel in 
het MER ten behoeve van het PAP genoemd maar in het PAP zeLf wordt geen nadere toespitsing 
gemaakt voor de te kiezen lokatie. 
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ciale functie moeten krij gen12 . Aanvoer en afvoer van het afval 

per schip is dan een reele optie. 

Zuiveringsslib: 

Met betrekking tot de verwerking van zuiveringsslib in Flevoland 

wordt voor de korte termijn gedacht aan biologisch (eventueel met 

GFT) en thermisch drogen en voor de lange termij nook aan het 

verbranden van gedroogd slib. In geval van thermisch drogen moet 

gezocht worden naar secundaire energiebronnen (bijvoorbeeld rest

warmte van derden; Flevocentrale). Grootschalige oplossingen op 

regionale schaal hebben de voorkeur van de provincie. Naar schat

ting komt in 1997 35.000 ton nat slib vrij [Flevoland, 1992d]. 

Veel rwzi's liggen aan water, zodat aan transport per schip kan 

worden gedacht. 

Kc~ 
Op het terrein is plaats voor de tijdelijke opslag van klein che

misch afval (kca) van de gemeente Lelystad dan wel voor de hele 

provincie. Opslagcapaciteit is zeker nodig gezien de extra inspan

ningen op het gebied van gescheiden inzameling van kca [Flevoland, 

1992a] . 

Mestverwerking; 

De planning en realisatie van mestverwerkingscapaciteit lopen 

sterk achter bij de beleidsplannen van de overheid . Er is in de 

komende jaren een groot tekort aan verwerkingscapaciteit, mede 

door een gebrek aan geschikte vestigingslokaties in de gebieden 

waar het mestprobleem zich voordoet. Dit is de reden waarom een 

initiatief voor een verwerkingsplant in combinatie met levering 

van warmte uit de Flevocentrale ondanks de relatief grote afstand 

tot de mestproduktie-gebieden toch denkbaar is 13 . 

Autobanden-recycling; 

Gezien de ontwikkelingen in Nederland, namelijk een initiatief tot 

een grootschalige verwerkingseenheid van oude (auto)banden en 

gezien het feit dat er nu nog ongeveer 50% wordt gestort [TNO, 

1991] is er ruimte voor een tweede verwerkingseenheid in Neder

land . Het is het beleid van de provincie particuliere initiatieven 

te steunen op het gebied van hergebruik en kringloop bedrijven 

[Flevoland, 1992a]. 

Er bestaan vergaande contacten met gegadigden (particuliere bedrijven) op dit gebied. 

Het provincia~l beleid is niet gericht op mestverwerking binnen de provinciegrenzen en de 
provincie staat afwijzend tegenover transport van mest over lange afstanden (schrifteljjke 
mededel i ng). 
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Bruin- en Witgoed; 

In de grootschalige demontage van bruin- en witgoed zlJn verdere 

ontwikkelingen te verwachten. De PGEM is bijvoorbeeld samen met de 

VAM reeds elders (Apeldoorn) gestart met activiteiten op dit ge

bied. Deze zouden in Lelystad kunnen worden uitgebreid. Een derge

lijk initiatief sluit goed aan bij het provinciaal afvalstoffenbe

leid. De binnen de provincie vrijkomende hoeveelheid apparaten is 

niet voldoende om tot een rendabele schaalgrootte te komen, zodat 

ook van buiten de provincie afgedankt wit- (en bruin)goed moet 

worden aangetrokken [Flevoland, 1992a]. 

Afgedankte automobielen; 

Wat betreft de grootschalige demontage van autowrakken is dit 

minder het geval. In het Autowrakkenplan [Flevoland, 1988] komt 

grootschalige verwerking van autowrakken nog niet aan de orde. Er 

is tot nu toe landelijk slechts een initiatief ontplooid (in 

Goes). 

De tendens kan ook worden "professionele schaalvergroting van 

bestaande sloopbedrijven". In Lelystad bestaat al een modern 

sloopbedrijf, dat eventueel zijn activiteiten op grotere en (nog) 

professioneler schaal op het Milieupark zou kunnen voort- zetten. 

Grondreiniging 

In 1990 bestond er een overcapaciteit bij de grondverwerkingsin

stallaties in Nederland. Derhalve werd verontreinigde grond uit 

het buitenland geimporteerd. 

Gezien de overcapaciteit in de branche wordt op korte termijn geen 

nieuwe vestigingen in de branche verwacht. Op langere termijn zijn 

er wellicht wel mogelijkheden, mede gezien het beleid dat in meer 

saneringen voorziet [Flevoland, 1992a]. Daarbij kan ook worden 

gedacht aan biologische grondreiniging. Een extra voordeel is 

hierbij dat laagwaardige restwarmte kan worden toegepast in het 

proces. In de toekomst zijn er ook mogelijkheden voor reiniging 

van waterbodemslib. Nu zijn e.r nog geen adequate technieken be

schikbaar, behalve scheidingstechnieken waarbij een relatief scho

ne zandfractie voor hergebruik vrijkomt. De ligging nabij het 

Ketelmeer waar men eventueel baggerslib wil storten, biedt voor de 

lokatie Visvijvers goede perspectieven als verwerkingslokatie. 

Kunststofrecycling 

Het overheidsbeleid is gericht op verdere groei van deze bedrijfs

tak. Er wordt een groei van het aantal bedrijven verwacht. Gezien 

de grote spreiding van verwerkingsbedrijven behoort een bedrijf in 

Lelystad zeker tot de mogelijkheden. 

De grote invloed die overheidsbesluiten kunnen hebben op deze 

markt laat zich het best illustreren aan de hand van de ontwikke

lingen in Duitsland, waar sinds april 1991 de "Verpackungsverord

nung" van kracht is. Deze eist van de kunststoffabrikanten dat zij 

minimaal 64% van de jaarlijkse berg kunststofverpakkingsafval gaan 
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recyc1en. Dit heeft ve1e hergebruiksimpu1sen opge1everd, waarvan 

het 'Dua1essysteem Deutschland' een belangrijke is. Een onderdeel 

hiervan is een ophaal- en terugnameverplichting voor de deelnemen

de bedrijven. 

Kabelrecycling 

Er worden veel grondkabelrestanten uit het buitenland geimporteerd 

en verwerkt. De huidige verwerkingscapaci tei t in Nederland is 

voldoende voor aIleen Nederlandse grondkabelrestanten [VROM, 

1991a] . 

Voor wat betreft grondkabelrestanten is een nationale aanpak in de 

maak, waarbij de gezamenlijke ontdoeners verklaren de restanten 

lekvrij te zullen (laten) verwerken. Nog onduidelijk is of nieuwe 

verwerkingsbedrijven zullen ontstaan. 

Storten; 

Ondanks het overheidsbeleid gericht op het verminderen van storten 

is er een tekort aan stortcapaciteit in Nederland. Alhoewel het 

aanleggen van stortfaciliteiten in beginsel niet tot de doelstel

ling van het initiatief behoort biedt het terrein technisch weI 

mogelijkheden voor de aanleg van een modern ingerichte stort

plaats . 

Secundaire activiteiten; 

Naast voornoemde primaire activiteiten kan ook worden gedacht aan 

secundaire activiteiten, zoals: 

produceren van bandengranulaat voor toepassing onder tennis

vloeren; 

produceren van korrel-mix (puinbrekers) voor toepassing in weg 

en waterbouw; 

produceren kunststofgranulaat voor toepassing in verpakkin

gen/transport, bouwprodukten, weg- en waterbouw, en consumen

tenprodukten; 

etcetera. 

De feitelijke realisatie en de fasering daarin van het Milieupark 

zal worden gerelateerd aan de werkelijke verkoop van gronden aan 

passende bedrijven. 

Logistiek centrum 

Ontwikkelingen in het goederenvervoer(sbeleid) 

Problematiek 

De automobiliteitsproblematiek in de Randstad noopt de overheid 

tot het nemen van maatregelen. Naast het lokatiebeleid streeft de 

overheid naar het benutten van andere vervoersmogelijkheden voor 
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o.a. het goederenwegvervoer. Een gedeelte van het goederenwegver
voer kan over water of per rail geschieden14 • Op centrale plaat
sen kunnen dan goederen op- en overgeslagen worden. Zo'n centrale 
plaats is een logistiek centrum. Dit logistieke centrum moet de 
mogelijkheid bieden voor overslag en tijdelijke opslag van goede
ren en bulkstoffen tussen gecombineerd weg-, water- en railvervoer 
[V&W, 1990, VROM, 1989b, 1990b]. 

Gecombineerd weg-water-railvervoer vormt voor het bedrijfsleven en 
de Nederlandse overheid een van de alternatieven om een bijdrage 
te leveren aan de op1ossing van de verkeers- en fileproblematiek 
en de daarmee gepaard gaande milieuprob1emen. 

Vervoersknooppunten 
De commissie Kroes [1991] heeft de minister van Verkeer en Water
staat geadviseerd over vervoersknooppunten in Nederland. De com
missie Kroes maakt onderscheid in eerste-, tweede- en derdelijns
knooppunten. Een eerste-lijnsknooppunt is een mainport die met 
hoge frequentie dikke (inter)continentale stromen verdeelt over 
een groot aantal bestemmingen. Tweede-lijnsknooppunten zijn grote, 
efficiente overslagpunten op contine~tale hoofdtransportassen. De 
gebieden rondom en tussen deze knooppunten genereren en ontvangen 
daarnaast regionale goederenstromen die door derde-lijnsknooppun
ten worden aan- en afgevoerd [Commissie Kroes, 1991]. Voor Flevo
land vormen mogelijk een tweede- en/of derdelijnsknooppunt op de 
korte en rniddellange termijn een reele optie. Lelystad (en Flevo
land) wordt als zodanig in het advies van de commissie (nog) niet 
genoemd. Dit is mede het gevolg van het feit dat de toekomstige 
treinverbindingen (Hanze- en Zuiderzeespoorlijn, zie hoofdstuk 3) 
niet in de studie zijn betrokken . 

Provinciaal beleid 
Tegen deze achtergrond is het bewerkstelligen van aansluitingen op 
de internationale- en nationale gecombineerde vervoersnetwerken 
een versterking voor de distributiefunctie van Flevo1and. De pro
vincie Flevoland stelt in het ontwerp-streekplan [Flevoland, 
1992b] het volgende: 

In algemene zin vormt de hoofdtransportas A6, als onderdeel van 
een internationale verbinding tussen economische zwaartepunten, 
een belangrijk element in het provinciale beleid. De ligging van 
Flevoland aan deze as en binnen de directe invloedssfeer van de 
centrale delen van de Randstad, bieden mogelijkheden waarop ook 
in ruimtelijk opzicht zo goed mogelijk en waar nodig anticipe
rend op dient te worden ingespeeld. Dit wint nog aan belang in 
het Licht van de vergaand gei'ntegreerde Europese markt. De reeds 
aanwezige en nog te versterken bundeling van het Flevolandse 
deel van de hoofdtransportas met andere vormen van infrastruc
tuur (rail, water, Luchthaven Lelystad en telecommunicatie> 
geeft een extra economische dimensie aan wat ook wel wordt ge
noemd de "Holland-Flevoland Business Zone" [Flevoland, 1992bl. 

Mede gezien het geringe emissieniveau van deze vervoerswijzen [VROM, 1990b]. 
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Een logistiek centrum (nabij de A6) speelt in op het toenemend be

lang van het gecombineerd vervoer in het transport en de distribu 

tie van goederen . 

Mobiliteit 

Als gevolg van de groei van de automobiliteit komt de bereikbaar

heid van bedrijven en instellingen in de knel en staat het milieu 

onder druk. Een goede bereikbaarheid en een goede kwaliteit van 

het milieu zijn van groot belang voor het economisch en maatschap

pelijk functioneren van Nederland. Om die redenen is het beleid 

gericht op het geleiden van de mobiliteit [VROM, 1990a). 

Dit vraagt om afsternrning tussen zowel het ruimtelijk, milieu- als 

economisch beleid (op alle niveaus). Met name kan een wederzijdse 

afsternrning tussen het lokatiebeleid en het verkeers-en vervoersbe

leid hieraan een belangrijke bij drage leveren [V&l.J, 1990). 

In het kader van het rijksbeleid voor de geleiding van mobiliteit 

betreft het Flevo Milieu- en Energiepark een zogenaamde type C 

lokatie [VROM, 1990a). Lokaties van het type C zijn optimaal ont

sloten over de weg en liggen in de directe nabijheid van een af

slag van een autosnelweg (in het bijzonder hoofdtransportassen) . 

Mobiliteitskenrnerken zijn: een extensieve arbeidsintensiteit (>100 

m2/werknemer), een zakelijke auto-afhankelijkheid van meer dan 30% 

van het aantal werkzame personen, een extensieve bezoekersintensi

teit (vrijwel nooit of incidenteel bezoekers in het kader van de 

bedrijfsvoering) en belangrijk goederenvervoer over de weg . 

Hiernaast worden nog twee soorten lokaties onderscheiden; te weten 

openbaarvervoerslokaties (profiel A) en gemengde openbaar vervoer

/autolokaties (profiel B). 

In de toekomst zijn er voor de lokatie Visvijvers mogelijkheden 

voor een type B-lokatie. 

Conclusie: 

Met de aanleg van een logistiek centrum wordt tegemoetgekomen aan 

de ontwikkelingen in de richting van meer gecombineerd goederen

vervoer (weg-water-rail). 

De geplande bedrijvigheid op het terrein (zie paragraaf 2.3 en 

2.4) is in overeensternrning met het lokatiebeleid van de overheid. 

Gecombineerd vervoer 

Voordeel visvijvergebied 

De ligging "van het terre in ten opzichte "'.Tan de infrastructuur 

biedt nu en in de toekomst veelzijdige ontsluitingsmogelijkheden. 

Daarbij moet worden gedacht aan de aansluiting op de A6 en in de 

toekomst op de A23 en de aansluiting op het spoorwegennet dat in 

de toekomst ook in oostelijke en eventueel noordelijke richting 

zal worden uitgebreid. Langs de lokatie loopt tevens een hoofd 

vaarroute over het IJsselmeer (zie figuur 2.1). Tot op heden vindt 
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geregeld goederenvervoer per spoor in Flevoland niet plaats. Het 
feit dat de Flevospoorlijn aan de noordkant van Lelystad ophoudt 
en dat er geen specifieke faciliteiten voor gecombineerd railver
veer in de provincie zijn aangelegd is hieraan debet. Met de komst 
van de Hanzespoorlijn (Lelystad-Zwolle), en op langere termijn de 
Zuiderzeespoorlijn (Lelystad-Heerenveen), worden de toekomstige 
mogelijkheden voer gecombineerd railvervoer in Flevoland vergroot 
(zie hoofdstuk 3). 

De benutting van de capaciteit van de vaarwegen aan de randen van 
de polders ligt voor de hand. Deze vaarwegen zijn voor schepen tot 
2000 ton toegankelijk. Bovendien wordt de langs het gebied lopende 
hoofdvaarroute Amsterdam-Lemmer op termijn verbeterd (uitgebag
gerd) [Flevoland, 1992b en zie hoofdstuk 3]. 
Voor het "visvijvergebied" kan mogelijk voorlopig de haven van de 
Flevocentrale gebruikt worden. Wanneer blijkt dat er behoefte 
bestaat aan grootschalige havenfaciliteiten, dan zal hiervoor een 
aparte voorziening langs de dijk moeten worden aangelegd1S . 

Dit maakt de lokatie uitermate geschikt voor gecombineerd (weg/wa
ter/rail) vervoer. Naast een goede ligging moet er echter voldoen
de draagvlak aanwezig zijn voor gecombineerd vervoer (rentabili
teit). 

Haalbaarheid 
Naar de haalbaarheid van een logistiek centrum op het terre in 
wordt door de RADIX in opdracht van de provincie een studie gedaan 
[RADIX, 1992]. 
Bij deze studie is men primair van een weg-water(container)termi
nal uitgegaan omdat een combinatie met "rail" minder kansrijk 
wordt gezien16 . Hierbij moet gedacht worden aan het feit dat de 
Nederlandse Spoorwegen (NS) thans prioriteit geven aan de betuwe
spoorlijn. De NS denkt eerder aan een terugdringing dan aan een 
uitbreiding van het aantal containerterminals. Daarbij vindt er op 
dit moment geen goederenvervoer per spoor plaats in Flevoland en 
internationaal vervoer van goederen per spoor stuit op praktische 
beperkingen van organisatorische en technische aard. 
Op zich is op de bestaande wasplaats ten zuiden van de Houtribweg 
laden en lossen van containers goed mogelijk (ACTS). 
De modaliteit rail-water komt in het vervoer op het vasteland niet 
voor als gevolg van de grote overeenkomst in de vervoerskarakte
ristieken van rail en water. 

Hierbij kan worden aangesloten bij de baggerwerkzaamheden in verband met het verbeteren van 
de hoofdscheepvaartroute [Flevoland, 1992b]. 

Een weg-watertermi na l, kan bi j dragen aan een meer mil i euvr i ende l i j k vervoer. IJat bet reft 
binnenlandse en overzeese goederenstroom kan zo'n terminal een rol spelen bij een oplossing 
voor de congestieproblemen rond Amsterdam/Rotterdam. 
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Rentabiliteit 
Een containerterminal is rendabe117 te maken als op jaarbasis de 
overslag van 10. 000 it 15. 000 containereenheden plaatsvindt. De 
hoeveelheid containers die naar verwachting kan worden overgesla
gen wordt het draagvlak voor een terminal genoemd. 
RADIX berekende dat, uitgaande van een belading van 15 it 20 ton in 
een container, in 1996 het verwachte tonnage vervoer beschikbaar 
voor containervervoer (118 ton) voldoende za1 zijn voor 6000 it 

8000 containers per jaar. 
De 6000 it 8000 containers vormen een wat smalle basis voor de 
rendabele exploitatie van een goederentermina1. Voor de realisatie 
van een goederenterminal is dan ook het al dan niet gecombineerd 
vervoer van afval van groot belang voor het draagvlak. 
De in paragraaf 2.4.2 besproken onderhandelingen tussen de Provin
cie Flevoland en de AVR te Rotterdam kunnen r esulter en in een 
potentiele jaar1ijkse goederenstroom van 5000 containers (bij 18 
ton geperst afval per container) in 1993 en 1994 naar Flevoland. 
Daarnaast zullen vanaf 1998 5000 containers per jaar vanaf Flevo
land vervoerd worden. Gezien de ervaringen in de provincie Utrecht 
is gecombineerd vervoer hier zeker aantrekkelijk [RADIX, 1992]. 
Men moet bovendien bedenken dat het milieupark ook een grote af
valstroom zal generen gezien de "boven" -provinciale functie die 
het (deels) zal gaan vervul1en . 

Conclusie: 
Het becijferde afvalvervoer en containervervoer gezamenlijk bieden 
dus een draagvlak van minimaal 11.000 containers per jaar . Dit kan 
voldoende zijn om een aanvang te maken met de exploitatie van een 
containerterminal [RADIX, 1992]. Deze becijfering is recent in de 
markt getoetst en wordt niet onrealistisch geacht [ongepubliceerd, 
RADIX, 1993]. 

Toekomst 
In de periode na 1996 kan de exploitatie rendabeler worden. Aanne
mende dat de economische ontwikke1ing van Flevoland zal doorzet
ten. Hierdoor ontstaat een groter goederenaanbod uit de sectoren 
landbouw, industrie, bouw en handel. Ten tweede valt te verwachten 
dat de export verder groeit. Hierdoor zal meer transport over 
langere afstanden plaatsvinden. Ten derde spelen milieufactoren 
een rol. De congestie in het wegverkeer neemt steeds verder toe. 
Dit betekent dat er langere wachttijden ontstaan, waardoor gecom
bineerd vervoer een aantrekke1ijke alternatief wordt . Het interna-
tionale "'lerkeer- en "'ler"'\lToerbeleid resulteert regelmatig in mnatrc-

gelen, die belemmerend werken voor het wegverkeer. Het gaat om 
zaken als tolheffing en brandstofprijzen. Oak deze beinvloeden de 
positie van het gecombineerd vervoer in gunstige zin . Ten vierde 

Op basis van een aantal uitgangspunten ten aanzien van de investerings - en exploitatie-opzet . 
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zal er meer sprake z~Jn van een gecombineerd vervoernetwerk. Dit 

betekent dat er een opstapfunctie ontstaat en dat terminals aan 

belang winnen [RADIX, 1992]. 

Mede gezien het voorgaande zal voor de realisatie van het logis

tiek centrum een langere termijn worden aangehouden dan voor het 

Milieu- en Energiepark. Aangezien deze termijn waarschijnlijk 

groter is dan 10 jaar, zal het logistiek centrum nog niet in het 

besternmingsplan worden opgenomen. WeI zal hierin ruimtelijk reke

ning moeten worden gehouden met de mogelijke komst ervan, door 

geen blokkades op te werpen. Mogelijkheden daartoe zijn o.a. het 

opnemen van een wijzigings- c.q. uitwerkingsbevoegheid in het 

bestemmingsplan. Er is gekozen voor de eerste optie. 

2.6 Overig 

18 

Aangezien het terrein in relatie tot de marktmogelijkheden in 

fases (zie paragraaf 4.4) zal worden ontwikkeld kan bij tegenval

lende uitgifte de behoefte ontstaan andere dan de hiervoor bespro

ken bedrijvigheid aan te trekken. Dit kan ook het geval zijn in

dien de Flevocentrale (toch) niet zal worden gecontinueerd. In 

aansluiting op de werkgelegenheidsontwikkeling in de regio en het 

ontwerp-Streekplan [Flevoland, 1992b] kan worden gedacht aan: 

- agrarische sector; 

- distributiesector; 

- bedrijven met een ander mobiliteitsprofiel. 

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat ofwel het milieu- ofwel het 

energiepark sterker groeit ten koste van het andere deel. 

Agrarische sector 

De agrarische sector neemt zowel nu als in de toekomst in econo

misch (en ruimtelijk) opzicht een belangrijke plaats in binnen 

Flevoland. Binnen de agrarische sector zullen zich veranderings

processen afspelen. Met name de glastuinbouw kan zich in Flevoland 

verder ontwikkelen. De benutting van restwarmte van de Flevocen

trale in Lelystad is voor de glastuinbouw dan ook een bijzonder 

interessante optie [Flevoland, 1992b]18. Hierbij moet ook worden 

gedacht aan de mogelijke bedrijfsverplaatsing vanuit de kassenge

bieden Vleuten/De Meern, het Westland en Elst in verband met res

pectievelijk de stadsuitbreiding van Utrecht, Den Haag en Nijme

gen. Daarvoor komen onder andere ook concentratiegebieden bij 

Almere en de oostelijke randzone van de Noordoostpolder in aanmer

king. 

Voor de vestiging van glastuinbouw bij Lelystad is koppeling met de afzet van restwarmte van 
de Flevocentrale nadrukkelijk gemaakt (voorwaarde) [Flevoland, 1992b]. 
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Teneinde de regionale economie van Flevoland verder te versterken 

zijn veel inspanningen gericht op de, als kansrijke sector aange

merkte, agribusiness . Het gaat om zowel ontwikkelingen in de agro

technologie als om het stimuleren van agrarisch gerichte bewer

kings- en verwerkingsbedrijven. 

Voor agro - technologisch onderzoek en onderwijs is Lelystad, gelet 

op de daar reeds gevestigde instellingen (onder andere het Cen

traat Diergeneeskundig Instituut), van grote betekenis. 

Van oudsher is de bewerking en verwerking van produkten uit de 

agrarische sector goed vertegenwoordigd in Flevoland. Op verschil

lende reguliere bedrijventerreinen zijn reeds internationaal ope

rerende ondernemingen actief. 

Lelystad heeft bovendien ingespeeld op de groei van milieuvriende

lijke land- en tuinbouw. Onderwij s, voorlichting, onderzoek en 

verwe r king met betrekking tot de biologisch dynamische sector 

zullen daar verder worden gebundeld. 

Distributiesector 

In voorwaardenscheppende en vraagstimulerende zin is het provin

ciale beleid behalve op algemene aspecten en oplossing van bepaal

de tekorten of zwakke kant en van de regionale economie mede ge

richt op ontwikkeling van specifieke kansrijke sectoren. Op basis 

van een analyse van de situatie in Flevoland staan onder andere de 

volgende kansrijke sectoren in het economische speerpuntenbeleid 

thans centraal: 

de agribusiness (zie boven); 

de sector distributie en transport met inbegrip van op- en 

overs lag en (groot)handel. 

Activiteiten op het gebied van distributie en transport lenen zich 

bij uitstek voor vestiging op lokaties nabij de hoofdtransportas 

A6 [Flevoland, 1992b]. 

Bijzondere ontwikkelingsmogelijkheden, onder meer ten aanzien van 

op- en overslag, kunnen zich aandienen op plaatsen bij Lelystad en 

bij Almere die zowel vanaf de A6 als vanaf de hoofdvaarweg Arnster

dam-Lelystad-Lernrner en/of de Flevospoorlijn voor goederenvervoer 

goed ontsloten kunnen worden [Flevoland, 1992b]. 

De distributie sector sluit ook goed aan bij de logistieke activi

teiten en de activiteiten op het milieupark. 

Bereikbaarheidsprofiel 

Door uitvoering van maatregelen ter verbetering van het openbaar 

vervoer bestaat in beginsel de mogelijkheid dat autosnelwegloka

ties (C-lokatie) gaan voldoen aan het bereikbaarheidsprofiel voor 
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lokaties met gemengde ontsluiting (B-lokatie)19 [Flevoland, 

1992b]. In dat geval kunnen ook bedrijven met een hoog mobili

teitsprofiel in aanrnerking komen voor vestiging op het terre in 

(bijvoorbeeld kantoren)20. Hieraan gekoppeld kan tevens worden ge

dacht aan een Park & Ride (P&R). Deze kan dienst doen als over

stappunt voor reizigers richting de rands tad die komen vanuit het 

noorden (zie hoofdstuk 5). 

2.7 Beoordelingscriteria 

19 

20 

Op basis van het doel van de voorgenomen activiteit en de uit

gangspunten van het milieu-, energie en (goederen)vervoersbeleid 

kunnen beoordelingscriteria worden geformuleerd. De reden hiervoor 

is dat met name de initiatiefnemer de plannen zal willen toetsen 

aan zijn doelstellingen (en taken), zodat geen alternatieven wor

den beschouwd die in het geheel niet aan zijn doelstellingen vol

doen. Het bevoegd gezag heeft rekening moeten houden met het voor

gaande bij het opstellen van het besternrningsplan maar ook met de 

uitgangspunten van het overheidsbeleid. 

Zowel de voorgenomen activiteit al~ de alternatieven daarvoor 

kunnen aan deze beoordelingscriteria getoetst worden: 

1 Het terrein moet de besternrning "bedrijventerrein" krij gen in 

zowel het (ontwerp-) streekplan als het gemeentelijk bestem

mingsplan; 

2 Het terrein zal in hoofdzaak moeten worden ingericht als mi

l~~park; bij tegenvallende uitgifte moet echter de 

mogelijkheid open worden gehouden andere ontwikkelingen toe te 

laten, zoals distributiebedrijven en glastuinbouw (in combi

natie met de afzet van restwarmte); 

3 Er moet rekening worden gehouden met de afzet van warmte/stoom 

van de Flevocentrale (warmte/kracht-koppeling); 

4 Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de economi

sche haalbaarheid van stoom/warmtebenutting uit de Flevocentra

Ie sterk afhangt van de lengte van de (stoom- c.q. warm

te-)transportleidingen; 

5 Op de lokatie moet een deel-terrein komen geschikt voor bedrij

ven die zich richten op procesmatige, veelal grootschalige ver

werking van rest en/of afvalstoffen; 

In het entwerp-Streekplan werdt hiermee veer het visvijvergebied neg geen rekening geheuden. 

Andere lekaties komen in principe eerder in aanmerking veer kanteren en epenbaar verveersent
sluiting (Flevoland, 1992b]. 
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6 Bij de inrichting van het terrein zBl er rekening rnoeten worden 
gehouden met de geldende normen vanult de ruimtelijke ordening 
en het milieubeleid midde l s de lnwaarts Integral e Mi l ieuzone
ring (voornamelijk geluid, lucht en vei l igheid); 

7 Daar het "visvijvergebied" een C-lokatie betreft (lokatiebe

leid) moet h ier in principe arbeidsextensieve bedrijvigheid met 
een lage bezoekersintensiteit en met een grate zakelijke a u to-
afhankelijkheid van het werkzame personeel komen ; 

8 Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden voar 
gecombineerd weg- water-railvervoe r met daarbij containerover 
slag (logistiek centrum), 
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3 TE NEMEN EN REEDS GENOMEN BESLUITEN 

3.1 In1eiding 

Op grond van het Besluit mi1ieu-effectrapportage (Wabm) dient voor 

de aan1eg van een bedrijfsterrein met een opperv1akte van meer dan 

100 hectare de milieu-effectrapportage (m.e.r.)-procedure door1o

pen te worden (categorie 20). Het terrein waarop het Flevo Milieu

en Energiepark zal worden aangelegd heeft een oppervlakte van 

circa 218 hectare en behoort derhalve tot deze categorie. 

De m.e.r.-procedure is in dit geval gekoppeld aan de wijziging van 

het bestemmingsplan voor het betreffende gebied door de gemeente 

Lelystad. 

Inhoud en opbouw van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wordt de besluitvorming over het Flevo Milieu- en 

Energiepark beschreven. Achtereenvolgens komen de volgende onder

werpen aan de orde: 

Het m.e.r.-plichtige besluit (3.2) 

In 3.2 wordt uiteengezet wat het onderhavige mer-plichtige be

sluit inhoudt. 

Verloop van de procedure (3.3) 

In 3 . 3. wordt aangegeven welke stappen in de procedure inmiddels 

afgerond zijn en hoe het verdere verloop van de procedure zal 

zijn; 

Te nemen besluiten (3.4) 

In 3.4 wordt toegelicht welke besluiten noodzakelijk zijn voor 

de uitvoering van het Flevo Milieu- en Energiepark; 

Reeds genomen besluiten (3.5) 

In het MER dient de voorgenomen activiteit gerelateerd te worden 

aan reeds genomen besluiten in vorm van landelijke-, provincia

le- en gemeentelijke plannen, nota's, bestuurlijke afspraken, 

enzovoort. Er zijn al enige besluiten in hoofdstuk 2 besproken, 

het betreft ontwikkelingen in het afvalstoffenbeleid, energiebe

leid, milieubeleid, werkgelegenheid in de regio en ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

In paragraaf 3.5 wordt een opsplitsing gemaakt naar de reeds geno

men besluiten met betrekking tot de voorgestelde activiteit (Flevo 

Milieu- en Energiepark) en naar de reeds genomen besluiten met een 

algemeen karakter. 
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3 . 2 Het mer-p1ichtige bes1uit 

Het m.e.r . -p1ichtige bes1uit is de vastste11ing van het bestem

mingsp1an door de gemeenteraad. Voor de rea1isatie van het F1evo 

Mi1ieu- en Energiepark za1 het vigerende bestemmingsp1an voor het 

gebied Visvijvers gehee1 ~oeten word~n gewijzigd, waarvoor proce

dures in het kader van de mi1ieu-effectrapportage (m.e.r.) en van 

de Wet op de Ruimte1ijke Ordening (WRO) door1open moeten worden 

(zie figuur 3.1). 

3.3 Ver100p procedure 

Het onderhavige initiatief is op 25 juni 1992 aangeme1d bij het 

bevoegd ge z ag , doo r mi dde1 v an he t indienen van de startnotitie 

[TAUW, 1992]. De openbare bekendmaking van de startnotitie in de 

Staatscourant en in enke1e regiona1e dagb1aden van 7 ju1i 1992 

markeerde het begin van de m.e.r.-procedure (bij1age I). 

In ju1i en augustus heeft de startnotitie ter inzage ge1egen en 

hebben insprekers de moge1ijkheid gehad hun wens en te aanzien van 

de inhoud van het MER kenbaar te mak~n. 

De commissie voor de mi1ieu-effectrapportage (Cmer) heeft op 16 

september 1992 haar advies voor richt1ijnen voor de inhoud van het 

MER uitgebracht [Cmer, 1992], waarna de richt1ijnen voor het op 

ste11en van het MER op 10 december 1992 door de gemeenteraad van 

Lelystad zijn vastgeste1d. 

Bij de wijziging van een besternmingsplan zijn een drietal fasen te 

onderscheiden: 

- de ontwerpfase; 

- de vastste1lingsfase; 

- de goedkeuringsfase . 

Aan deze fasen wordt voor de realisatie van het Flevo Mi1ieu- en 

Energiepark de m.e.r.-procedur~ gekoppeld. De gekoppelde procedure 

zal er als vo1gt uit zien: 
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M.e.r. Bestcmmingsplan 
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Figuur 3.1 . M.e.r . -procedure bestemmingsplan [Bron: VROM, 1987] 
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De ontwerp fase; besternmingsplan 

Parallel aan het opstellen van het MER is het ontwerp-bestemmings

plan opgesteld door de gemeente Lelystad. Het ontwerp-besternmings

plan is een globaal besternmingsplan. Dit houdt in dat het eind

beeld van de ruimtelijke ontwikkeling (nog) niet in alle details 

vastligt. 

De indiening van het MER vindt, gelijktijdig met de terinzageleg

ging van het voorontwerp-besternmingsplan plaats. Het MER speelt 

vervolgens een rol in het art. 10 Bro-overleg. 

De vaststellingsfase; besternmingsplan 

Deze fase start met de officiele terinzagelegging van het ontwerp

besternmingsplan en de bekendmaking van het MER. Gedurende de ter

mijn van een maand kan een ieder bij de gemeenteraad van Lelystad 

reageren op de inhoud van het MER en schriftelijk bezwaren indie

nen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Vervolgens wordt advies 

gevraagd aan de wettelijke adviseurs en de Cornmissie voor de 

m.e.r. (toetsingsadvies over de kwaliteit van het MER). De vast

stellingsfase wordt afgesloten met het raadsbesluit tot vaststel

ling van het besternmingsplan. 

De m. e. r. -procedure zelf kent geen aparte beroepsmogelij kheid 

omdat een MER slechts een hulpmiddel is bij de besluitvorming en 

de beroepsmogelijkheden tegen het besluit geacht worden voldoende 

te zijn. 

De goedkeuringsfase; besternmingsplan 

Nadat de gemeenteraad van Lelystad een beslissing heeft genomen 

omtrent de vaststelling van het besternmingsplan wordt deze opnieuw 

ter inzage gelegd. Ook gedurende deze tervisielegging kunnen be

zwaren worden ingediend, maar nu bij Gedeputeerde Staten (G.S.) 

van de provincie Flevoland. Alvorens een beslissing te nemen over 

de goedkeuring van het plan moeten G.S. de Provinciale Planologi

sche Cornmissie (PPC) horen. De beslissing van G.S. moet worden 

genomen binnen drie maanden als er geen bezwaren zijn ingediend en 

binnen zes maanden als dat wel het geval is. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen de gedeelten van het plan waartegen bij G.S. geen 

bezwaren zijn ingediend en de gedeelten waartegen wel beroep is 

ingesteld. Het besluit van G.S. tot goedkeuring met betrekking tot 

het eerst genoemde gedeelte is onherroepelijk, dat wil zeggen 

dat er geen rechtsmiddelen meer tegen openstaan. De gedeelten van 

het plan waartegen beroep is ingediend worden onherroepelijk na 

uitspraak van de Kroon. Het besternmingsplan is van kracht vanaf 

het moment dat de goedkeuring onherroepelijk is geworden . Pas 
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vanaf dit moment krijgt het rechtsgevolgen. Dit houdt in dat alle 

bouwaanvragen moeten voldoen aan het besternrningsplan. 

Dit is tevens de afsluiting van de goedkeuringsfase en het einde 

van de gekoppelde besternrningsplanwijziging en m.e.r.-procedure. 

Hierna volgt nog de evaluatie van het gestelde in het MER ten aan

zien van de milieugevolgen (dus na bedrijfsvestiging). 

Globaal besternrningsplan-MER 

Zoals hiervoor al aan de orde is geweest wordt het MER opgesteld 

ten behoeve van een globaal besternrningsplan. De informatie in dit 

MER vormt in principe een basis voor de uitwerking van het bestem

mingsplan, althans wat betreft de milieuaspecten. De uitvoerings

regels (voorschriften) in het besternrningsplan zijn dan ook in 

principe afgestemd op de informatie uit dit MER. Het MER heeft een 

functie als hulpmiddel in het hele proces. 

Met betrekking tot de IIMZ [Lelystad, 1991a, 1992d] geldt dat in 

de voorschriften van een besternrningsplan moet worden bepaald dat 

bedrij fsactiviteiten zijn toegestaan tot ten hoogste de op de 

plankaart aangegeven categorie van de in de Staat van bedrijfs

activiteiten opgenomen bedrijfsvormen. 

In de toelichting van het plan zal een milieuparagraaf moeten 

worden opgenomen, waarin naast een inleiding de volgende onderwer

pen moeten worden toegelicht: 

hoe die Staat van bedrijfsactiviteiten tot stand is gekomen; 

welke afstandsnormen per categorie worden gehanteerd; 

aangegeven moet worden wat onder milieugevoelige bestemming 

wordt verstaan; 

de milieuzone moet worden verwerkt in het besternrningsplan. 

In geval het een industrieterrein betreft dat moet worden gezo

neerd ingevolge de Wet geluidhinder, is de sectorale zone tevens 

de geluidszone (zie verder bijlage IV). 

In de voorschriften van het besternrningsplan zullen de volgende 

punten voorts niet mogen ontbreken: 

begripsbepalingen: 

bedrijvenzones (interne zonering), 

integrale milieucontour, 

geluidcontour/sectorale contour; 

vrijstellingsbepalingen; 

wijzigingsbepalingen. 

Daarnaast moet worden gedacht aan het: 

uitsluiten van bedrijfswoningen (in zones VI en hoger) ; 

overgangsbepalingen; 

milieuhygienische beoordeling van de aanwezige bedrijven; 

overige milieu-aspecten. 
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Te nemen bes1uiten 

In1eiding 

In deze paragraaf wordt aangegeven welke relevante besluiten in 

een later stadium nog zu11en (moe ten) worden genomen, met betrek

king tot het F1evo Mi1ieu- en Energiepark en de mi1ieu-effecten 

ervan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen besluiten met 

betrekking tot de voorgenomen activiteit (paragraaf 3.4.2) en 

besluiten met een meer algemeen karakter (paragraaf 3.4.3). 

Te nemen bes1uiten met betrekking tot de voorgenomen activiteit 

Oprichten van een ontwikkelingsmaatschappij 

Ten behoeve van de aanleg van het bedrijventerrein overweegt de 

PGEM samen met derden een ontwikkelingsmaatschappij op te richten. 

De voorkeur gaat uit naar een publiek-private constructie. De te 

nemen beslissing betreft de inrichtingsbeslissing voor het bouw

rijp maken (aanleg infrastructuur) van de eerste fase van het 

bedrijfsterrein (zie verder paragraaf 4.4.6). 

Te nemen besluiten met een algemeen karakter 

Vaststellen ontwerp-Streekplan21 [Flevoland, 1992b] 

In het ontwerp-streekplan staat het provinciale beleid ten aanzien 

van bedrijfsterreinontwikkeling (zie bijlage II). Dit is uitge

breid besproken in paragraaf 2.2.2. In het ontwerp-streekplan 

staan een aantal ruimtelijke ontwikkelingen beschreven die bij 

vaststelling van het Streekplan van belang zijn met be trekking tot 

het visvijvergebied. Het vaststellen van het Streekplan conform de 

voorgestelde bestemming in het ontwerp-streekplan is van belang 

voor de verdere ontwikkeling van het Flevo Milieu- en Energiepark. 

Dit is met name het geval wanneer het nieuwe bestemmingsplan wordt 

vastgesteld na de vaststelling van het Streekplan. Het streekplan 

is (dan) in feite het eerste ruimtelijke plan dat in de aanleg van 

dit bedrijventerrein voorziet. De MER-procedure had dan ook aan de 

besluitvorming over het streekplan kunnen worden gekoppeld, ware 

het niet dat er sprake is van een aanduiding van (slechts) een 

deel van het bedrij fsgebied in het ontwerp-streekplan zodat de 

"m.e.r.-drempel" (van 100 hectare) niet wordt overschreden. 

Geplande vaststelLingsdatum: 4 maart 1993. 
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Men moet hierbij wel bedenken dat het streekplan niet rechtstreeks 

bindend is voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Gedepu

teerde Staten toetsen het bestemmingsplan echter wel aan het 

streekplan (goedkeuring). 

Relevante beleidsuitgangspunten zijn: 

het visvijvergebied wordt in het ontwerp-Streekplan in het bij

zonder geschikt geacht voor functies op het gebied van distri

butie, op- en overslag, energie-opwekking en daaraan verbonden 

activiteiten. Aan het noordelijke gedeelte (100 hectare) van 

dit terrein wordt een specifieke functie toegekend als 'Milieu

en Energiepark' met ontwikkelingsmogelijkheden voor de afzet 

van restwarmte vanuit de Flevocentrale, compostering, scheiding 

en bewerking van bepaalde afvalprodukten en dergelijke. Voor 

het zuidelijke deel geldt dat nadere besluitvorming over reali

sering, aard en omvang van mogelijke ontwikkeling als bedrij

venterrein zal plaatsvinden in het kader van een uitwerking van 

het Streekplan door Gedeputeerde Staten van Flevoland. 

Tot deze nadere uitwerking zal worden overgegaan als over de 

gewenste ontwikkeling van dit gebiedsdeel voldoende duidelijk

heid kan worden geboden. Vooruitlopend op de realisering van de 

Zuiderzeespoorlijn wordt in het Streekplan rekening gehouden met 

de mogelijkheid van railontsluiting voor goederenvervoer van het 

visvijvergebied; 

vanaf het Visvijverbos in de richting van het Ketelmeer is een 

ecologische verbindingszone aangegeven (langs de Noordertocht). 

Voorts wordt ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van een vesti

gingsmilieu voor de zich gaandeweg in het noordelijk deel van 

Lelystad gevestigde biologisch-dynamisch landbouw zich ook op 

1angere termijn kan voortzetten. Hierdoor kan dit gebied geen 

ruimte meer bieden voor grootschalige woningbouw; 

verder streeft het ontwerp-streekplan naar beperking van de 

automobiliteit in de vorm van verscherpte lokatiecriteria en 

door de ontwikkeling van de werkge1egenheid in F1evo1and. Ten 

westen en zuiden van het visvijvergebied zijn nieuwe infra

structurele werken (spoor en weg) geprojecteerd. 

Hoofdvaarroute 

In F1evoland behoren de scheepvaartroute Amsterdam/Le1ystad/Lemmer 

en de daarop aansluitende IJsse1route tot het hoofdvaarwegennet. 

De beide routes dienen overeenkomstig aan de eisen van klasse V, 

waarbij de route Amsterdam/Lelystad/Lemmer tevens voor 2-baksduw

vaart geschikt dient te zijn. Rijkswaterstaat zal in 1994 of 1995 

daarom overgaan tot het uitbaggeren van de vaargeul. Dit is van 

belang in verband met de eventuele aanleg van een logistiek cen

trum in het visvijvergebied. 
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A23/N23 

Deze autosnelweg respectievelijke autoweg tussen Zwolle/Kampen en 

Alkmaar is een schakel tussen Overijssel, Flevoland en Noord-Hol 

land (tweede structuurschema verkeer en vervoer). 

In het streekplan wordt ten noorden van Lelystad (Houtribweg) 

ruimte gereserveerd ten behoeve van het voorkeurstrace. Deze loopt 

voor een deel over het zuidelijk deel van de visvijvergebied. De 

realisatie van deze aansluiting van de N302 (Enkhuizen) op de A6 

speelt pas na 2010. 

Rail 21: Hanze- en Zuiderzeespoorlijn [NS, 1988] 

Met betrekking tot railverbindingen binnen Flevoland wordt met het 

volgende rekening gehouden22 : 

Realisering "yTan de Hanzespoorlijn. 

De waarschijnlijk binnen de komende tien jaar in uitvoering te 

nemen Hanzespoorlijn is van belang met de stedelijke knooppun

ten Zwolle en Amsterdam. De beslissing over de in het NS-plan 

Rail 21 [NS, 1988], opgenomen verbinding wordt in 1993 genomen; 

Realisering van de Zuiderzeespoorlijn. 

De Zuiderzeespoorlijn is een gewenste (op langere termijn te 

realiseren, na 2010) verbinding tussen de Randstad en Noord

Nederland, met mogelijkheden voor doortrekking als lange af

standsverbinding . 

Vooruitlopend op de realisering van de Zuiderzeespoorlijn wordt 

rekening gehouden met de mogelijkheid van een railontsluiting 

voor goederenvervoer op het visvijvergebied. De beslissing over 

deze niet in het NS-plan Rail 21 [NS, 1988] opgenomen verbin

ding wordt deze kabinetsperiode genomen. 

In het ontwerp-streekplan wordt ruimte gereserveerd ten zuiden 

(Hanzelijn) en ten westen (Zuiderzeespoorlijn) van het visvijver

gebied. 

Vaststellen OnttV'erp-Interprovinciaal Beleidsplan IJsselmeer 

[Friesland, Noord-Holland en Flevoland, 1992] 

In het Ontwerp-Interprovinciaal Beleidsplan IJsselmeer worden 

tegen de achtergrond van de doelstelling voor een duurzaam ontwik

kelen als open water met een multifunctioneel karakter, onder 

andere de volgende beleidspunten geformuleerd: handhaving van het 

grootschalige en open karakter, behoud en ontwikkeling van de 

aanwezige natuurwaarden ten behoeve van de ecologische structuur 

en ~lerdere ont't'likkeling "lan functies die econornische betekenis 
hebben indien dit de waterkwaliteit niet aantast . 

Dit vormt echter geen voorwaarde voor de voortgang van het project . 

" 
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De ontwikkeling van het Flevo Milieu- en Energiepark kan in prin

cipe enige knelpunten opleveren. Er is als zodanig namelijk geen 

rekening met het initiatief gehouden in het ontwerp-plan (zie ook 

bijlage VII, reactie van de gemeente Lelystad). 

Uit de plankaarten blijkt echter geen direct conflicterende situa

tie tussen het Flevo Milieu- en Energiepark en aangegeven functies 

voor het IJsselmeer nabij het visvijvergebied. Het plan zal ver

moedelijk in februari of maart van 1993 worden vastgesteld. 

Goedkeuring Tweede Structuurscherna e1ektriciteitsvoorziening fEZ, 

1992J 

In dit plan staat het overheidsbe1eid met betrekking tot de natio

nale elektriciteitsvoorziening (opwekking en distributie). Het 

betreft de ontwerp-p1ano1ogische kernbeslissing. De inspraak is 

afgesloten, deel 2 (reacties op het SEV, dee1 1) is vastgesteld en 

deel 3 (de regeringsbeslissing) is in voorbereiding. 

Het SEV, dat een looptijd heeft tot 2010, bevat beleidsbeslissin

gen orntrent de volgende hoofdpunten: 

het 1andelijk maximaal per brandstofsoort op te stellen elek

trisch vermogen; 

de vestigingsplaatsen van elektriciteitscentrales van 500 MW en 

meer; 
de mogelijke hoogspanningsverbindingen van 220 kV en hoger. 

Daarnaast bevat het SEV beleidsuitspraken op de volgende terrei-

nen; 

de milieuhygienische randvoorwaarden voor de elektriciteitspro

duktie; 

het decentraal vermogen en de afweging tussen de centrale en 

centrale warmte/kracht-koppeling; 

het plaatsingsbeleid voor windenergie. 

In dit plan worden in concreto 5 projecten geselecteerd met be

trekking tot de in het Elektriciteitsp1an 1991-2000 genoemde moge

lijkheden van het benutten van bij energieopwekking vrijkomende 

warmte. De lokatie Flevocentrale is voor een toekomstige warm

te/kracht-centrale gereserveerd vanwege zijn uitstekende ligging. 

Ten aanzien van de Flevocentrale wordt in het SEV het volgende 

gesteld: 

~Dit is een in gebruik zijnde basislastlokatie, gelegen aan het 

IJsselmeer ten noorden van Lelystad, waar thans 875 MW gasvermogen 

aanwezig is. 

Voor wat betreft beschikbare ruimte scoort deze lokatie goed. 

Deze lokatie ligt gunstig ten aanzien van het 380 kV koppelnet, 

maar is daar nog niet op aangesloten. 

De lokatie 1igt in de buurt van een verstedelijkt gebied (Lely

stad) , hetgeen gunstige perspectieven voor warmtelevering biedt. 
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Voor de eventuele aanvoer van kolen zullen aanvoerfaciliteiten 

gecreeerd moeten worden . 

Het MER laat zien, dat de aan het IJsselmeer gelegen vestigings

plaats over ruime koelmogeliikheden beschikt (de koelcapaciteit 

laat opstelling van ongeveer 5400 MW KV-STEG of 7200 MW gasvermo

gen toe), wanneer de recirculatie wordt beperkt. Dit is mogelijk 

door verlenging van de huidige stroomgeleidingsdam. 

De lokatie is ge1egen binnen de bruine VINEX-koers, en bevindt 

zich niet binnen de Eco1ogische Hoofdstructuur. 

Deze lokatie b1ijft gereserveerd en is geschikt voor nieuwe ko1en

en gaseenheden" . 

Overig 

Het is mogelijk om vooruit1opend op de goedkeuring van het bestem

mingsplan voor het Flevo Milieu- en Energiepark via een procedure 

ex. artike1 19 WRO reeds toesternming te verkrijgen voor de bouw 

van de eerste bedrijven (bijvoorbeeld vergisting van GFT). Gede

puteerde Staten moet van te voren een "verklaring van geen be

zwaar" geven. De vrij stelling zelf wordt meestal verleend door 

Burgemeester en Wethouders. Zolang het gewijzigde besternmingsplan 

nog niet door de gemeenteraad is vastgeste1d kan de raad besluiten 

om zelf de vrijste11ing te verlenen. 

Er bestaat in de toekomst wel een aanhoudingsplicht (artikel 52 

Woningwet) in relatie tot mi1ieuvergunningen op grond van de Wet 

milieubeheer. 

De individuele bedrijven die zich op het terre in zullen vestigen 

zul1en afhankelijk van de aard en omvang van hun proces een Wet 

milieubeheer23 en eventuee1 een Wvo-vergunningprocedure moeten 

doorlopen (er bestaat een coordinatiep1icht voor deze procedure). 

De besluitvorming over sornmige activiteiten zal individueel 

m.e.r . -p1ichtig zijn. De m.e.r.-plichtig is dan gekoppeld aan de 

vergunningver1ening. 

Reeds genomen bes1uiten 

In1eiding 

In deze paragraaf wordt verme1d, welke ter zake doende overheids-

besluiten reeds zijn ganoffian en welke openbaar gemaaktc bclcids -
voornemens beperkingen opleggen of voorwaarden stellen aan het 

besluit, waarvoor dit MER wordt opgesteld. 

De Wet Milieubeheer zal op 1 maart 1993 in werking treden (stand van zaken december 1992). 
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Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen reeds genomen bes1uiten 
met betrekking tot de voorgeste1de activiteit (F1evo Milieu- en 
Energiepark) en tussen reeds genomen bes1uiten met een a1gemeen 
karakter. 

Genomen bes1uiten met betrekking tot de voorgenomen activiteit 

B & W van Le1ystad stemden op 19 november 1991 in met de p1annen 
voor de ontwikke1ing van een Mi1ieu- en Energiepark. 
Vervo1gens stemden de raadscommissies van Ruimte1ijke Ordening, 
Stadsbeheer en Milieu en voor We1zijn en Economische Zaken op 28 
en op 29 januari 1992 op hoofd1ijnen in met de p1annen en met het 
in gang zetten van de procedures in het kader van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. 

Lokatiekeuze provincie. 
Ten behoeve van het opstellen van het streekplan is door de pro
vincie Flevoland een se1ectie gemaakt van bedrijventerreinen en de 
specifieke signatuur ervan. Daarbij is het visvijvergebied aange
wezen als mogelijk Milieupark (zie ontwerp-streekplan en hoofdstuk 
2) . 

Besluiten met een algemeen karakter 

De be1angrijkste besluiten met een algemeen karakter zijn al uit
voerig in hoofdstuk 2 aan de orde gekomen, daar zij een belangrijk 
kader vormen voor de probleemstelling. Het betreft op landelijk 
niveau onder andere het Nationaal MilieuBeleidsplan(-plus), het 
Energieplan (1992-2003) de nota Energiebesparing, diverse nota's 
in het kader van het landelijk Afvalstoffenbeleid en het Struc
tuurschema Verkeer en Vervoer. Op provinciaal niveau is het Tweede 
Provinciale Afvalstoffenplan ~levoland vooral van belang. De ove
rige nota's die van belang (kunnen) zijn, en een korte samenvat
ting van de voorgaande, zijn hieronder weergegeven. 

Nationaal : 

Nationaal Milieubeleidsplan (-plus) [VROM, 1989, 1990] 

Het Nationaa1 Milieube1eidsp1an (NMP) en het NMP-plus vormen de 
basis van het huidige Neder1andse mi1ieube1eid. Het uitgangspunt 
voor het beleid is het streven naar een duurzame ontwikkeling. 

Bij de thema's "verwijdering van afval" en "verspilling" worden in 
het kader van het sluiten van kringlopen het bevorderen van herge
bruik van rest- en afvalstoffen, (55% van het afval in 2000), ter 
vermindering van het grondstoffengebruik en preventie van afval 
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als belangrijke doelen gezien. 
Naast de kwantitatieve doelstellingen wordt voor een aantal afval
stromen kwaliteitsverbetering nagestreefd met het oog op herge
bruik en verwerking en vermindering van de milieubelasting. Naast 
deze algemene actie is voor hergebruik een goede inzamelingsstruc
tuur en het voorkomen van stort of verbranding van nog bruikbare 
materialen nodig. 

Een van de doelgroepen waarop het milieubeleid zich richt is de 
sector Nutsbedrijven. In lijn met het thema verspilling wordt er 
naar gestreefd zuiniger om te gaan met fossiele brandstoffen. Dit 
betekent voor de energieproducenten dat de energiecentrales een 
beter rendement moeten halen. Als een van de alternatieven daar
voor wordt warmte/kracht-koppeling aangegeven. Bij WKK wordt de 
vrijkomende ,·,armte nuttig aangewend waardoor brandstof efficienter 
wordt gebruikt. Dit levert een besparing op van de fossiele brand
stoffen. Op deze manier wordt tevens een vermindering van de 
uitstoot van NOx ' 802 en CO2 (thema's verzuring en klimaatsveran
dering) bereikt~. 
Voor de spoorwegen en de binnenvaart wordt ernaar gestreefd deze 
vervoerswijzen zal toenemen, omdat zij een belangrijke functie 
krijgen als alternatief voor vervoer over de weg . Hiervoor zal de 
infrastructuur worden verbeterd en uitgebreid en zal er worden 
geinvesteerd in terminals voor goederenoverslag weg/water/rail 
[VROM, 1990b en 1989b]. 

Het instrumentarium van de ruimtelijke ordening zal versterkt 
worden ingezet om milieudoelstellingen te halen. Provincies en 
gemeenten worden verzocht om (vigerende) streek- en bestemmings
plannen te toetsen aan een verscherpt lokatiebeleid. Dit beleid is 
neergelegd in een werkdocument [VROM, 1990] en is erop gericht de 
mobiliteit terug te dringen. 
Uit\V'erkingen van de verschillende doelstellingen van het milieube
leid zijn te vinden bij de verschillende beleidssectoren (energie, 
afval, vervoer en ruimtelijke ordening) . 

Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra [VROM, 1990] 

In de Vierde nota over de ruimtelijke ordening in Nederland geeft 
de regering aan op welke wijze zij het ruimtelijk beleid tot het 
jaar 2015 gestalte wil geven. De Vierde nota-extra (Vinex) vormt 
een aanvulling op dat beleid. De nota is uitgewerkt in een plan
kaart waarop de te volgen beleidskoers veer 2015 is weergegeven. 
Voor het gebied van het Milieu- en Energiepark is een bruine koers 
aangegeven. Dit betekent dat ontwikkelingen van grondgebonden 
vormen van landbouw en andere functies zijn toegestaan. Aan de 

Indien op de lokatie Flevocentrale, in het kader van het beleid gericht op de diversificatie 
van brandstoffen, op termijn een kolencentrale wordt gerealiseerd is op lokaal niveau het 
resultaat tegenovergesteld (zie ook reactie gemeente Lelystad op SEV, bijlage VI) [EZ, 1992, 
SEP, 1992]. 
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zuidwestkant van het Milieu- en Energiepark bevindt zich een ge
deelte waarin de ecologische kwaliteiten maatgevend zijn voor de 
ontwikkeling van de streek. 
Lelystad wordt in de nota aangewezen als groeigemeente. Het blijft 
een groeikern tot het aantal van 30.000 woningen is bereikt. Hier
na bestaat de mogelijkheid naar een voortgezette ontwikkeling als 
zelfstandige kern met een verzorgend en eventueel ook een opvang
functie voor het omliggende gebied. 

Nota Biologische Landbouw [LNV, 1992] 

In deze beleidsnotitie wordt een visie gegeven op de ontwikke
lingsmogelijkheden ten aanzien van biologische landbouw voor de 
komende jaren. 
Ten behoeve van de voorlichting (in brede zin) zijn er vergevor
derde plannen voor de bouw van een centrum biologisch-dynamische 
landbouw te Lelystad. In het kader van de herstructurering voor de 
akkerbouw heeft het Ministerie van LNV een subsidie in het voor
uitzicht gesteld. 

Natuurbeleidsplan [LNV, 1990] 

Het natuurbeleid heeft als hoofddoel te komen tot duurzame in
standhouding, hers tel en ontwikkeling van natuurlijke en land
schappelijke waarden. Een van de middelen waarmee dit moet worden 
bereikt, is het opzetten van een ecologische hoofdstructuur als 
samenhangend netwerk van in (inter)nationaal opzicht belangrijke, 
duurzaam te behouden ecosystemen. De hoofdstructuur bestaat uit 
kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. De 
lokatie van het Milieu- en Energiepark in Lelystad valt buiten 
deze ecologische hoofdstructuur. WeI is er een verbindingszone ten 
oosten van het gebied geprojecteerd. 

De (inter)nationale waarde van de Flevolandse natuur wordt in het 
Natuurbeleidsplan (NBP) van het rijk ondererkend. Met name behoud 
en ontwikkeling van de grote wateren (het open water van IJssel
meer/Markermeer/Randmeren), de moerassen en de bossen in het zee
kleigebied worden van internationale betekenis geacht. Het zijn 
dan ook juist deze gebieden die als kerngebieden in het NBP zijn 
opgenomen . 

Visie Landschap [LNV, 1991] 

In dit plan wordt de visie van het Rijk weergegeven ten aanzien 
van welk beleid voor het landschap zal worden gevoerd. 
In dit plan zijn met betrekking tot het initiatief geen relevante 
ontwikkelingen voorzien. 
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E1ektriciteitsp1an 1991-2000 en 1993-2002 [SEP, 1990a, 1992] 

In aans1uiting op het Nationaa1 Mi1ieu-Be1eidsp1an-P1us (NMP-p1us) 

schenkt de SEP in haar E1ektriciteitsp1annen grote aandacht aan de 

benutting van warmte die vrijkomt bij de grootscha1ige produktie 

van e1ektriciteit. Geconstateerd wordt dat het op grote schaal 

gebruik maken van warmte/kracht-koppeling (1250 megawatt STEG

vermogen) tot een zodanige bijdrage kan 1eiden in brandstofbespa

ring en beperking van de mi1ieube1asting (onder andere CO2 -emis

sie), dat hiermee be1angrijke bijdragen aan de doe1ste11ingen van 

het NMP-plus kunnen worden ge1everd. 

In vervo1g daarop heeft de SEP bes10ten tot de ontwikke1ing van 

een Warmtep1an a1s integraa1 onderdee1 van het E1ektriciteitsp1an. 

Hierbij wordt actief gezocht naar moge1ijkheden om bij grootscha -

1ige produktie van e1ektriciteit vrijkomende warmte optimaa1 te 

gebruiken. 

Nota Energiebesparing [1989-1990] 

Het regeringsbe1eid ten aanzien van energiebesparing en duurzame 

energie wordt beschreven in de Nota Energiebesparing. De doe1ste1-

1ingen bestaan uit voor1ichting, bewustmaking, versterking van de 

ro1 van nutsbedrijven en bestuur1ijke samenwerking, afspraken en 

regelgeving, subsidie en financiering, innovatie en ontwikke1ing 

van nieuwe technieken. 

De energiedistributiebedrijven hebben het initiatief genomen tot 

een aanrnerke1ijke inspanning die van wezen1ijk be1ang is om de 

doe1ste11ingen van dit be1eidsp1an te kunnen hal en (mi1ieu-actie

p1annen). Een be1angrijke ontwikke1ing hierbij is (decentra1e) 

warmte/kracht-koppe1ing a1s midde1 om te komen tot energiebespa

ring. 

Nationaa1 Afva1stoffenbe1eid [AOO, 1992] 

Het nationa1e afva1stoffenbe1eid is er voora1 op gericht om pre

ventie en hergebruik van afva1 te doen toenemen en de hoevee1heid 

te storten afva1 sterk te reduceren. Deze be1eidsdoe1ste11ing wi1 

het ministerie van VROM bereiken door maatrege1en zoa1s het stimu-

1eren van het creeren van vo1doende verwerkingsinrichtingen ge

richt op hergebruik (zie verder paragraaf 2.4). 

Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer [V&W, 1990] 

De toeneming van de marktaande1en van het spoorvervoer en de bin 

nenvaart za1 voor een (be1angrijk) dee1 in het (internationa1e) 

vervoer van containers en gecombineerd vervoer p1aatsvinden . In de 

komende 10 a 15 jaar wordt de omvang daarvan geschat op circa 65 

mi1j oen ton van de huidige tota1e groeiverwachtingen voor het 

wegvervoer. 
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Daadwerkelijke verkrijging van deze potentiele rnarkt vereist de 
ontwikkeling en verdere uitbouw van systernen van gecornbineerd weg
/railvervoer, water-/railvervoer en weg-/binnenvaartvervoer. Ret 
gezarnenlijke bedrijfsleven heeft hier een grote eigen verantwoor
delijkheid. 
De overheid zal daarbij kansrijke initiatieven van andere overhe
den en uit het bedrijfsleven, voor het ontwikkelen van goederen
distributiecentra en inlandterrninals, ondersteunen en noodzakelij
ke randvoorwaarden scheppen, zoals op infrastructureel gebied en 
internationale regelgeving. 
In dit verband wordt actie genornen voor verbetering van de EG
regeling voor in- en uitrijden en de noodzakelijke standaardisa
tie. 
Voor de realisering van de groei op korte terrnijn in het binnen
landse container-/gecornbineerd vervoer per spoor wordt een rijks
bijdrage verleend voor de invoering en verdere ontwikkeling van 
een nieuw containerafzetsysteern (ACTS). De toenarne in de vervoers
ornvang wordt geraarnd op circa 5 rniljoen ton/jaar (inclusief het 
vervoer van huisvuil). 
Voor terminals voor het gecombineerd vervoer per binnenschip zijn 
in de kornende jaren enkele rniljoenen nodig als overheidsbijdrage. 
Verdere marktontwikkelingen en initiatieven door het bedrijfsleven 
zullen bepalend zijn voor beslissingen over de noodzaak voor ver
dere overheidsbijdragen. Voor het beoordelen van die initiatieven 
wordt een kader ontwikkeld. 

Provinciaal: 

Tweede provinciale afvalstoffenplan Flevoland[Flevoland, 1992aj25 

In het Tweede provinciale afvalstoffenplan (PAP-II) van de provin
cie Flevoland wordt het te voeren provinciale beleid rnet betrek
king tot het verwerken van afvalstoffen voor de periode 1992-1996 
aangegeven. Een van de belangrijkste uitgangspunten is het bevor
deren van hergebruik. De provincie zal bedrijfsrnatige kringloop en 
hergebruiksactiviteiten, zowel naar huishoudelijk afval als van 
bouw- en sloopafval, composteerbaar afval en andere her te gebrui
ken afvalstrornen, stirnuleren en ondersteunen. Een in aanrnerking 
kornende lokatie hiervoor is het 'visvijvergebied' in Lelystad. 
In het PAP-II is tevens het MER ten behoeve van dit plan (inte
graal) opgenornen. Rierin zijn o.a. beleidsalternatieven en loka
tieafwegingen opgenornen. 

Het PAP-II is nog niet rechtsgeldigi het ligt ter goedkeuring bij de kroon. 
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Bes1isdocument Mi1ieube1eid [F1evo1and, 1990] 

In het Bes1isdocument mi1ieube1eid dat ge1dt a1s een bouwsteen in 
het kader van de voorbereiding van het provinciaa1 mi1ieube1eids
plan van F1evo1and wordt ingehaakt op en aanges10ten bij het NMP 
en het NMP-p1us . 
Ook het be1eid van de provincie is erop gericht hergebruik van 
rest- en afva1stoffen te bevorderen. Moge1ijkheden zu11en worden 
nagegaan om hergebruik te stimu1eren door het scheppen van voor
waarden opdat de technische moge1ijkheden om de afva1stroom te 
verk1einen zo vee1 moge1ijk worden benut. Gescheiden inzame1ing 
van afva1 wordt bevorderd (bijvoorbee1d ook koe1kasten). 

De provincie zal overleg voeren met de energiesector over de moge
lijkheden tot het bevorderen van energiebesparing. In de provincie 
wordt al warmte/kracht-koppe1ing (WKK) toegepast ten behoeve van 
stadsverwarming in Almere en Le1ystad . 
Het vestigingsbe1eid (en mobi1iteitsbeleid) za1 exp1iciet worden 
uitgewerkt in het Provinciaa1 Mi1ieube1eidsp1an (PMP). 

Meerjarenplan 1993-1996 Provincie F1evo1and [F1evo1and, 1992e] 

Bij de begroting van de Provincie F1evo1and voor 1993, behoort een 
bij1age welke de be1eidsvoornemens en het financiele kader van de 
periode 1993-1996 weergegeven; het meerjarenp1an . De begroting is 
vastgeste1d en de be1eidsvoornemens hebben daarmee de functie a1s 
richtsnoer voor het provincia1e be1eid. 

In het kader van de Wet mi1ieubeheer (Wm) krijgt de provincie in 
het kader van de vergunningver1ening de moge1ijkheid aspecten a1s 
preventie van afva1stoffen, mi1ieuzorg en energiegebruik mee te 
wegen. 
In het kader van het voorgaande (mi1ieubeheer) wordt het vo1gende 
opgemerkt over het Mi1ieu- en Energiepark; 
"Zo heeft de PGEM de voorma1ige visvijvers, direct ge1egen naast 
de F1evo-centra1e, in eigendom en ontwikke1t hiervoor gezamen1ijk 
met VAM en de gemeente Le1ystad een bedrijvenpark voor mi1ieu- en 
energievergende activiteiten. Scheiding en hergebruik van afva1-
stoffen kunnen worden ingepast in het Provinciaa1 Afva1stoffenbe-
1eid. De energievergende activiteiten kunnen restwarmte benutten 
van de Flevo-centrale en hierdoor ook bijdragen in de continuiteit 
van de grootscha1ige elektriciteitsproduktie. 
De provincie zal actief meewerken Ran de realisatie van het park 
en waar mogelijk haar mi1ieu-activiteiten hierop doe1matig afstem
men, respectieve1ijk hierin onderbrengen". 
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Landschapsbe1eidp1an Ooste1ijk-F1evo1and [F1evo1and, 1989a] 

Het be1eid is erop gericht de verscheidenheid aan natuurwaarden in 
(Ooste1ijk-)F1evo1and te behouden en verder te ontwikke1en. 
Voor het onderzoeksgebied komt dit in samenhang met het ruimte1ijk 
be1eid zoa1s verwoord in het (ontwerp-)streekp1an neer op verwe
ving van agrarische en recreatieve (bos) functies. 

Ruimte1ijke visie: natuur en landschap en F1evo1and [LKRP, 1991] 

Dit rapport is een achtergrondstudie ten behoeve van het Provin
cia1e natuur- en 1andschapsbe1eid en is opgeste1d ten behoeve van 
het streekp1an. Het heeft echter geen officie1e status gekregen 
a1s de visie van de provincie F1evo1and. 
In deze nota wordt het ruimte1ijk kader voor het te voeren provin
ciaal beleid ten aanzien van ontwikkeling van natuur en landschap 
aangegeven. Tevens worden de randvoorwaarden die vanuit natuur en 
landschap aan andere functies kunnen worden gesteld aangegeven. 
Met betrekking tot het visvijvergebied wordt geste1d dat: de voor
malige viskwekerij zal a1s binnendijkse stapsteen zeer goede po
tenties bieden. Het voornemen om op die.p1aats een bedrijventer
rein aan te leggen is echter moei1ijk te combineren met de ontwik
keling van natuur. Mogelijk kan de buitendijkse ontwikkeling van 
een moeraszone (bijvoorbeeld het slibbergingseiland) als compensa
tie dienen [LKRP, 1991]. 
Met betrekking tot de omgeving is voornamelijk het besloten karak
ter van de lokatie, de fourageer- en rustfunctie van het gebied 
(IJsselmeer, Kete1meer en randmeren met aangrenzende 'open' pol
ders) voor weidevoge1s (trekvoge1s; wintergasten) van belang. 

De bosgebieden (ecologische kerngebieden) 1angs de ooste1ijke 
randen van de polder en de wegbep1anting en watergangen moeten als 
eco1ogische verbindingszones gaan dienen (zie ook streekp1an). 

Grondwaterbeschermingsp1an 1989-1998 [F1evoland, 1991] 

Het plangebied Visvijvers 1igt niet binnen een grondwaterbescher
mingsgebied. 

A1gemeen 

In het Werkprograrnrna van Provinciale Staten F1evo1and 1991-1995 is 
opgenomen, dat de provincie (de centrumfunctie voor) BD/EKO-land
bouw in Flevo1and ondersteunt. Dit is van be1ang met het oog op 
het bio1ogisch-dynamische 1andbouwgebied ten zuiden van het vis
vijvergebied. 
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Gemeente1ijk: 

Mi1ieube1eidsp1an 1992-1995 [Le1ystad, 1992c] 

Het Mi1ieube1eidsp1an 1992-1995 van de gemeente Le1ystad is een op 
uitvoering gericht mi1ieup1an, zodat re1evante be1eidsbes1issingen 
op hun mi1ieu-effecten kunnen worden beoordee1d. 

Van be1ang voor het F1evo Mi1ieu- en Energiepark is het vo1gende: 
In het streekp1an van de provincie F1evo1and wordt aan het vesti
gingsbe1eid de nodige aandacht geschonken. De taak van de gemeente 
Le1ystad 1igt voorname1ijk in het met de provincie en de om1iggen
de gemeenten nader afstemmen en uitwerken van het lokatiebe1eid 
(zie paragraaf 2.2). 
De vo1gende be1eidsuitspraken zijn voorts van be1ang met betrek
king tot het F1evo Mi1ieu- en Energiepark: 

de toepassing van de IIMZ-methode a1s zoneringsinstrument moet 
worden gecontinueerd; 
energiebesparing vormt een van de hoofddoe1ste11ingen van het 
milieube1eid; 
de nuttige toepassing en hergebruik van afva1stoffen moet wor
den bevorderd; 
er moet een doe1matige afva1verwijderingsstructuur in regionaa1 
verband worden gerea1iseerd; 
interne milieuzorg bij bedrijven wordt gestimu1eerd; 
verbeteren openbaar vervoer; aan1eg van de Hanze- en Zuiderzee
spoor1ijn zijn noodzake1ijk; 
formu1ering lokatiebe1eid bedrijven in re1atie met de mobi1i
teit. 

Het F1evo Mi1ieu- en Energiepark sluit goed aan bij deze be1eids
uitgangspunten 

Structuurvisie Le1ystad 1992 [Le1ystad, 1992b] 

De structuurvisie heeft geen rechtstreeks bindend karakter. Met 
het opste11en van de structuurvisie Le1ystad wordt een visie ont
wikke1d waarmee sturing aan de ruimte1ijke inrichting kan worden 
gegeven. Het bevat de be1eidsintensies van de Gemeente Le1ystad 
voor dat dee1 van het grondgebied waar be1angrijke ontwikke1ingen 
worden verwacht of wense1ijk geacht. De bestemming viskwekerij is 
ten opzichte van de ontwerp-structuurvisie 1990 [Le1ystad, 1990a] 
gewijzigd in de bestemming 'bedrijfsgebied'. De (door de gemeente
raad op 14 januari 1993 vastgeste1de) structuurvisie dient a1s 
basis voor het nieuw op te ste11en structuurp1an. De tekst voor 
het visvijvergebied 1uidt: Nu het Visvijvergebied z/n oorspronke-
1ijke bestemming heeft ver1oren, is het initiatief genomen hier 
een Mi1ieu- en Energiepark te ontwikke1en. Het doe1 van het park 
is om op professione1e en verantwoorde wij ze te werken aan het 
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hergebruik van afvalstoffen en aan de benutting van de restwarmte , 
afkomsci& van de Fl evocentrale. Het gaat dan om een grootschali g 
terrein. Ontwikkeling van deze lokatie is verder van be l ang in 
verband met een mogelijk eekort aan beschikbare vestigingsmoge
lijkheden voar bepaalde bedrijven, ondermeer voar de wat zwaardere 
categorieen. 
De goede bereikbaarheid per auto, per schip en bij het doortrekken 
van de spoorlijn oak per t r e in bieden voarts mogelijkheden voar de 
uitwerking van een "multimodaal vervoersconcept". Het doortrekken 
van de spoorlijn voegt een positief element toe in de port-folio 

van het aanhod doordat een extra kwaliteit wardt ingebracht. 
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HET ELEva KILIEU- EN ENERGIEPARK; Uitgangspunten en Randvoorwaar

den 

4.1 Inleiding 

26 

Het voormalige visvijvergebied ten noorden van Lelystad zal op 

initiatief van de N.V. PGEM worden ontwikkeld tot het Flevo Mi

lieu- en Energiepark. De ontwikkeling zal worden afgestemd op de 

doelstelling, te weten het gebruik van restwarmte van de Flevocen

trale en het stimuleren van hergebruik van afvalstoffen. 

Aspecten als landschappelijke inpassing, fasering en zonering 

stellen (rand)voorwaarden aan de ontwikkeling van het bedrijven

park. De ontsluiting en de inrichting zal hierop moeten worden 

afgestemd. Tevens worden er, gezien de doelstelling en de eigen

schappen van het terrein, uitgangspunten met betrekking tot de 

signatuur van het bedrijvenpark gehanteerd. De primaire doelgroep 

bestaat daarom uit (grote) warmte intensieve en afvalverwerkende 

bedrijven. 

Aan de hand van deze uitgangspunten en randvoorwaarden is het: 

initiatief geformuleerd. In dit hoofdstuk worden de voorgestelde 

ontwikkeling en de mogelijke variaties daarin beschreven. 

Als eerste worden de specifieke eigenschappen van de lokatie vis

vijvers, die voorwaarden scheppen voor het Flevo Milieu- en Ener

giepark en de lokatie zelf, beschreven (paragraaf 4.2). 

Ten tweede worden de voorwaarden besproken die de omgeving stelt 

aan de mogelijke bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de land

schappelijke inpasbaarheid (paragraaf 4.3). Voorts wordt aandacht 

besteed aan de ruimtelijke situering van de verschillende be

drijfsactiviteiten en de eisen die zonering en fasering daar aan 

stellen. Hierbij worden ook de mogelijkheden met betrekking tot de 

ontsluiting van het gebied betrokken (paragraaf 4.4). 

Als laatste worden de aanleg (paragraaf 4.5), het uitgiftebeleid 

en beheer (paragraaf 4.6) van het terrein beschreven. 

Wat betreft een aantal aspecten bestaan variaties op de voorge

stelde ontwikkeling. In hoofdstuk 5 wordt binnen de uitgangspunten 

en randvoorwaarden aan de hand van de mogelijke variaties een 

aantal modellen samengesteld. Het eerste model is de voorgenomen 

ontwikkeling26 uit de startnotitie [TAUW, 1992]. Daarnaast zijn 

enkele andere modellen beschreven die op relevante punten afwijken 

van de voorgenomen ontwikkeling (zie hoofdstuk 5). 

Gebaseerd op de structuurvisie van de PGEM [PGEM, 1991). 
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Lokatie 

Ruimte1ijke schets 

Het F1evo Mi1ieu- en Energiepark is gesitueerd ten noorden van 
Lelystad, ter plaatse van de voormalige viskwekerij van de Organi
satie ter Verbetering van de Binnenvisserij. In figuur 4.1 is de 
ligging van het plangebied en de directe omgeving daarvan weerge
geven. 
Het Flevo Mi1ieu- en Energiepark ligt in het noorden van de ge
meente Lelystad. Het terre in maakt onderdeel uit van de "over
gangszone" van het landelijke gebied naar de dijk 1angs het IJs
selmeer. 
Het gebied, met een brute opperv1ak van circa 218 hectare, sluit 
aan op een hoogwaardige agrarische omgeving 
centrum voor biologisch-dynamische landbouw, 
bedrijven en bollenteelt. 

met onder meer een 
grootschalige vee-

Momenteel vinden in de voormalige viskwekerij 1andbouw-activitei
ten plaats. Dit is van tijdelijke aard en wordt gestopt zodra het 
Flevo Milieu- en Energiepark wordt gerealiseerd. Er is dus eigen
lijk sprake van een "grass roots" lokatie zonder bestaande activi-
teiten. 

Het p1angebied is ruimtelijk omsloten door de IJsse1meerdijk, 
rijksweg A6 en de Houtribweg. De dijk vormt een duidelijke begren
zing naar het IJsselmeer toe. Kenmerkend in landschappelijk op
zicht zijn het Visvijverbos, het Houtribbos en de IJsselmeerdijk. 

De IJsselmeerdijk en de bebossing 1angs de rijksweg A6 en de Hout
ribweg zijn landschapselementen waarop wordt ingehaakt bij het 
ruimtelijk ontwerp (zie paragraaf 4.3). De IJsselmeerdijk wordt 
sterk geaccentueerd door de aanwezigheid van windturbines. Rondom, 
langs de IJsselmeerdijk, rijksweg A6 en de Houtribweg is een forse 
watergang aanwezig. 

Direct ten noorden van het bedrijvenpark bevindt zich op een 
kunstmatig eiland in het IJsse1meer de Flevocentra1e. Vanaf deze 
centrale "lopen" enkele hoogspannings1eidingen het landschap in. 
Ten noorden van de Houtribweg bevindt zich (een deel van) het 
Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI). Direct ten zuiden van 
de Houtribweg bevindt zich een milieuvriendelijk agrarisch cen
trum. Tussen het terre in en het milieuvriendelijk agrarisch cen
trum ligt de uitloop van de Flevospoorlijn. Hier bevindt zich 
momenteel een wasp1aats voor treinen. Het gebied ten zuidwesten 
van het visvijvergebied wordt verder ontwikkeld ten behoeve van 
recreatie (Zuigerplasbos). 
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Historie van het gebied 

De visvijvers zijn indertijd aangelegd op de bodem van het toenma
lige IJsselmeer; de dijkjes die de percelen thans omringen zijn 
met onderlossers aangebracht. 
Toen de omgeving in 1966 droog viel, bleef binnen de dijkjes water 
staan. De vijvers hadden een waterdiepte van 0,85 meter aan de 
landzijde en 1,65 a 2,25 meter aan de zijde van het IJsselmeer. 

Het terrein was in eigendom van de Dienst der Domeinen, die het 
terrein in erfpacht had gegeven aan de Organisatie ter Verbetering 
van de Binnenvisserij (OVB). De OVB exploiteerde het terrein als 
viskwekerij. Deze activiteit is uiteindelijk gestaakt omdat de 
kwekerij als gevolg van vis roof door aalscholvers niet meer renda
bel was. 

Het gebied, dat nu in eigendom is van de N.V. PGEM, is momenteel 
geheel drooggevallen en (tijdelijk) in gebruik als landbouwgrond. 

Lokatie-eigenschappen 

De lokatie "visvijvers" heeft enkele specifieke eigenschappen, 
waardoor het als bedrijventerrein een speciale positie kan inne
men. 

Ten eerste is er de aanwezigheid van de Flevocentrale welke moge
lijkheden biedt met betrekking tot warmte/krachtkoppeling. De 
onmiddellijke nabijheid van de Flevocentrale ten noorden van het 
terrein is aanleiding tot het projecteren van grote stoom- en/of 
warmte-afnemers aan de noordkant van het Milieu- en Energiepark. 
De economische haalbaarheid van stoombenutting uit de Flevocen
trale hangt namelijk sterk af van de lengte en capaciteit van de 
(stoom- c.q. warmte-) transportleidingen. 

Ten tweede zijn er veelzijdige ontsluitingsmogelijkheden nu en in 
de toekomst. Daarbij moet worden gedacht aan de aansluiting op de 
A6 en in de toekomst op de A23, aansluiting op het spoorwegennet 
dat in de toekomst ook in oostelijke en eventueel noordelijke 
richting zal worden uitgebreid (respectievelijk de Hanze- en Zui
derzeespoorlijn). Langs de lokatie loopt tevens een hoofdscheep
vaartroute over het IJsselmeer (diep vaarwater). Dit maakt de 
lokatie uitermate geschikt voor gecombineerd (weg/water/rail)ver
voer. 
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Ten derde is er de omvang en 1igging van het terrein. Gezien de 
grootte van het terrein, 218 hectare bruto oppervlak, en de rela
tief grote afstand tot gevoelige (woon)bestemmingen (zuiden), 
biedt het terrein vestigingsmogelijkheden voor (grote) bedrijven 
met een relatief zwaar mi1ieuprofiel. 

Deze eigenschappen van de lokatie scheppen de voorwaarden om een 
bedrijvenpark te ontwikkelenmet een geheel eigen signatuur, name
lijk een Milieu- en Energiepark eventueel aangevu1d met een Iogis
tiek centrum (zie figuur 4.1). Dit wordt in het (ontwerp-)streek
plan van de Provincie Flevo1and reeds onderkend [Flevoland, 1992b] 
(zie bijlage II). 

Het gebied is thans onts1oten vanaf de Houtribweg, met een weg 
richting "viskwekerij" (de Karperweg). Na 600 meter is er een 
inrit met een weg door het gebied in noordwestelijke richting tot 
in de centrale as van het gebied . 

4.3 Landschappelijke inpasbaarheid 

De aanwezige elementen in het landschap kunnen een rol spe1en bij 
de ontwikkeling van het terrein. Vanuit 1andschappe1ijk oogpunt 
speelt de inpasbaarheid van het bedrijvenpark een be1angrijke rol. 
Vanuit cu1tuurhistorisch oogpunt is het van be1ang dat kenmerkende 
landschappelijke elementen herkenbaar blijven. 

De lokatie voor het te ontwikkelen bedrijventerrein bestaat uit 
een groot aantal drooggevallen visvijvers. De kaden (dijkjes) van 
de voormalige visvijvers verdelen de ruimte in een rege1matig 
patroon van subruimten. 
De lokatie zelf maakt deel uit van een duidelijk begrensde, open 
ruimte met een lengte van circa 3 km. De breedte bedraagt circa 
800 m. 
Het noordooste1ijke deel van de ruimte loopt uit in een punt. De 
hoofdrichting van de ruimte is zuidwest-noordoost. De ruimte wordt 
begrensd door bosschages. 
De ruimte kent de volgende massa-elementen: 
- de Flevocentrale (een groot puntvormig massa-element); 
- het gebouwencomp1ex van de voorma1ige Viskwekerij (puntvormig 

massa-element); 
- IJsse1meerdijk met windmolens (lijnvormig massa-element); 
- kaden en bosschages (lijnvormige massa-elementen). 
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Overige massa-elementen z1Jn (buiten bet terrein) : 
bet Visvijverbos (een groot puntvormig massa-element)(ZO); 
bet Houtribbos en Zuigerplaspark (een groot puntvormig massa- f' 

element) (ZW); ~. &n a \Nto.:»7VJ 
het gebied voor biologisch-dynamische landbouw (een grate vlak-~ ~ 
vormige ruimte)(Z); 
het grootschalig agrarisch gebied met rationele blokverkaveling C- 1/ )' 

(een grote vlakvormige ruimte)(NO); 
hoogspanningslijnen die vanaf de Flevocentrale in noordooste
lijke en zuidelijke richting het landschap in "lopen" (lijnvor
mig massa-element). 

Het zicht op de lokatie vanaf de A6 is in de huidige situatie vrij 
beperkt als gevolg van de opgaande begroeiing rondom het terrein 
(bosscbages) en het Visvijverbos (figuur 4.2). 

Vanuit oogpunt van landscbappelijke inpassing is een ontwikkeling 
vanuit de noordoostelij~punt van het gebied (nabij de Flevocen
trale) en vanaf de IJsselmeerdijk het beste alternatief. Hierdoor 
zal in het noordoosten een geleidelijke verdichting van massa
elementen plaatsvinden. 
Het j9andhaven van de opgaande begroeiing rondom het terrein bevor- I 
der~ de landschappelijke inpasbaarheid. Indien de bouwhoogtes .L 
l angs d~ randen ongeveer beperkt blijven tot die van de gemiddelde II/) ~. (/) 
boomhoogte (±_ 20 me~r ), zal door de beperkte zichtlijnen (beslo- ~I l. 
tenheid) he t bedrijventerrein nauwelijks zichtbaar zijn. AIleen <;t;. "'( 
hoge schoorstenen en andere verticale lijnvormige installatie-
onderdelen zijn dan zichtbaar. Bouwhoogtes op het terrein kunnen 
naar binnen toe afhankelijk van de zi~ek toenemen zonder 
zichtbaar te worden . Zicht~katies zijn vanuit landschaEpe lijk 
oogpunt ongewenst. 
Als hoo f dontsluiting gaat vanuit landschappelijk oogpunt de voor
keur uit naar een nieuwe ontsluiting vanaf de A6 ter hoogte van de 
ten noordoosten van het gebied gelegen parkeerplaats. 
Het zuidelijke deel van het gebied blij ft op deze manier het 
langst gevrijwaard van ontwikkelingen. Wellicht is het hier rnoge
lijk een verbindingszone te creeren, voor het aaneensluiten van 
het Zuigerplaspark en Houtribbos ten westen van de lokatie met het 
Visvijverbos ten oosten van de lokatie. Landschapsecologisch ge
zien bestaan hier mogelijkheden voor interessante droog-nat gra
dienten. De bestaande ontsluiting vormt in dit geval weI een sto
rend element (barriere). 
Indien het zuidelijk deel toch in gebruik wordt genomen, sluiten 
bedrijven met een agrarische functie het beste aan op het milieu
vriendelijk landbouwcentrum. 

De bestaande hoofdstructuur op het terre in (voormalige visvijvers) 
zou vanuit cultuurhistorisch oogpunt rnoeten worden gehandhaafd als 
perceelsgrens , eventueel geaccentueerd door middel van groenbe
planting en zichtrelaties. De bestaande bosschages rnoeten worden 
gehandhaafd. ~ 
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Situering. zonering. fasering en ontsluiting 

Inleiding 

Het plangebied heeft een oppervlak van bruto 218 hectare. In de 
structuurvisie [PGEM, 1991aJ ~.!ordt uitgegaan van netto 145 hecta
re uitgeefbaar terrein, 15 hectare rai1gebied, 35 hectare water
partijen, groenvoorzieningen e.d. en circa 25 hectare openbaar ge
bied. 
Welke bedrijven er zu11en komen is nog niet met zekerheid te zeg
gen. 
Gezien de economische onzekerheden die bij de ontwikkeling van een 
dergelijk groot bedrijventerrein een rol spelen is het van belang 
een bepaalde situering, zonering en fasering aan te brengen. Van
zelfsprekend dient de interne en externe ontsluiting van het ge
bied hierop te worden afgestemd. 

Situering 

In de Structuurvisie van de N. V. PGEM wordt uitgegaan van een 
horizontale driedeling van het bedrijventerrein [PGEM, 199Ia]. Een 
compartiment met warmte-intensieve bedrijven in het noorden (45 
hectare), een milieu- en recycling compartiment in het midden (45 
hectare) en een uitloopgebied met eventueel mi1ieuvriendelijke 
glastuinbouw (55 hectare) in het zuiden. Deze situering gaat uit 
van een bijna volledige uitgifte van het terrein. AIleen in het 
zuiden zijn uitloopmogelijkheden. 
In een variant wordt gedacht aan de uitgifte van ± 2/3 deel van 
het uit te geven terrein. Een derde voor warmte-intensieve bedrij
ven die gebruik maken van de stoom, en dus op relatief korte af
stand van de Flevocentrale gesitueerd dienen te worden. En een 
derde voor het mi1ieu- en recycling compartiment, waar veel be- en 
verwerking van afval- en reststoffen plaats vindt. Dit dee1 is op 
het middenterrein gepland. He~ zuidelijke gedeelte blijft vrij. 
Dit gebied wordt als uitloopgebied gezien die bij een zeer grote 
vraag in ontwikke1ing kan worden gebracht. 

Een nadeel van deze situering is dat na volledige opvulling van 
het Energiepark, verdere uitbreiding met warmte-intensieve be
drijven op grote afstand van de Flevocentrale p1aats vindt (zui
den). Dit is met name ongunstig voor afnemers van stoom. 
Ook de herkenbaarheid als Flevo Mi1ieu- en Energiepark komt in 
gevaar. Door menging van beide typen bedrijven in het zuidelijke 
deel van het terrein vervalt de duide1ijke scheiding tussen de 
twee compartimenten (figuur 4.31). Om die redenen worden hier
onder een drieta1 alternatieve situeringen27 gegeven. 

Zie veer enderbeuwing; fasering (paragraaf 4.4.5). 
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Bij de tweede situering (II) wordt eveneens uitgegaan van de hori
zontale driedeling. Het verschil met de opzet van de Structuurvi
sie is dat de milieu- en recycling bedrijven nu in het zuiden zijn 
gesitueerd. Bij uitbreiding kan de herkenbaarheid gewaarborgd 
blijven. Eveneens liggen de warmte behoevende bedrijven dichter 
bij de Flevocentrale zodat er minder warmte verloren gaat (figuur 
4.3II). 

Bij de derde en vierde situeringen wordt uitgegaan van een verti
cale scheiding. Bij de derde inrichting blijft het terrein rond 
het Visvijverbos vrij (figuur 4.3111). De vierde inrichting laat 
daarentegen het zuidelijke gedeelte aan de dijk open voor uitbrei
ding. Voordelen hiervan zijn dat de herkenbaarheid gewaarborgd 
blijft. Een belangrijk nadeel van inrichting IV is dat de milieu
en recycling bedrijven niet aan het water nabij het logistiek 
centrum liggen en dat er bij tegenvallende ui t gifte niet bij het 
visvijverbos kan worden aangesloten middels groenvoorzieningen 
(figuur 4.3IV). 

In alle situeringsvarianten kunnen bedrijven op zichtlokaties 
langs de A6 en Houtribweg geplaatst worden. De opgaande begroeiing 
in het noord-oosten moet dan wel (deels) verdwijnen. 

De plaats waar het logistiek centrum binnen het plangebied gesi
tueerd zal worden is afhankelijk van het aantal en grootte van 
bedrijven die gebruik maken van de mogelijkheden van dit centrum. 
Gedacht kan worden aan drie plaatsen binnen het plangebied en een 
buiten het plangebied. 
In de structuurvisie wordt uitgegaan van een centrum 1500 m ten 
zuiden van de Flevocentrale aan de IJsselmeerdijk. Een kleine 
kilometer ten zuiden daarvan, eveneens aan de IJsselmeerdijk, 
biedt eveneens goede mogelijkheden. Met name de relatie met de A6 
en in de toekomst de A23 is in dit geval in verband met weg
transport goed te leggen. Als tweede alternatief kan gedacht wor
den aan een situering nabij de bestaande havenfaciliteiten van de 
Flevocentrale. Als tijdelijke voorziening wordt gedacht aan een 
container-terminal (1 a 2 hectare) op het terrein van de Flevocen
trale, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de bestaande haven
faciliteiten. Met behulp van een elektrische pendel zal transport 
naar het terrein plaats kunnen vinden. 
Gezien de lange termijn waarop het logistiek centrum zal worden 
gerealiseerd (zie paragraaf 2.5.2) wordt deze in het op te stellen 
bestemmingsplan nog niet opgenomen, maar wordt er alleen ruimte
lijk rekening mee gehouden. Er wordt een strook langs het hele 
gebied voor de IJsselmeerdijk gereserveerd. In dit MER zal daarom 
met betrekking tot de aanleg van het logistiek centrum slechts 
worden gesproken in termen van randvoorwaarden en mogelijkheden. 
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Voor de feite1ijke aan1eg van het logistiek centrum za1 vrijwi11ig 
een MER-achtige studie worden gedaan. De m.e.r.-drempe1 1igt name-
1ijk bij een omvang van 100 hectare, welke niet za1 worden ge
haa1d. De eventue1e aan1eg van een haven kan eveneens m. e. r. -
p1ichtig zijn, name1ijk bij een bevaarbaarheid voor schepen van 
1350 ton 1aadvermogen of meer28. De aanleg van de haven kan (zo
a1s reeds in hoofdstuk 2 genoemd) eventuee1 worden gecombineerd 
met de verbeteringswerkzaamheden met betrekking tot de hoofdvaar
route Amsterdam-LelystadLemmer. 

Zonering 

Om mi1ieugevoe1ige bestemmingen te beschermen zal tussen de mi-
1ieubelastende bedrijven en milieugevoelige bestemmingen een af
stand (zone) in acht genomen moeten worden. 
De gemeente Lelystad heeft de inwaartse integrale milieuzonering 
(IIMZ) ontwikkeld en toegepast op het toekomstige Flevo Milieu- en 
Energiepark. In bijlage IV is deze methodiek uitgebreid beschreven 
[Le1ystad, 1992d]. 
In hoofdlijnen komt de methodiek neer op het volgende: er wordt 
een integrale milieu-contour langs de huidige en mogelijk toekom
stige milieugevoelige bestemmingen gelegd. De sectora1e contour 
wordt vervolgens vastgesteld op 2/3 van de afstand tussen de inte
grale milieucontour en de grens van het bedrijfsterrein. Tussen de 
sectorale contour (contour geluid, geur en veiligheid) en de inte
gra1e contour ontstaat dan een soort buffer welke van belang is in 
verband met cumu1atie van de verschi11ende mi1ieucomponenten. Het 
industrieterrein wordt vervo1gens verdeeld in zones vanuit de 
sectorale contour naar binnen toe. Voor eike categorie bedrijven 
wardt een afstand gehanteerd die minimaal moet bestaan tussen de 
bedrijvenzone en de sectorale zone. 
Bij vergunningver1ening wordt de sectorale contour zorgvuldig in 
acht genomen. 
Bij de IIMZ wordt imp1iciet rekening gehouden met het cumulatieve 
effect van milieucomponenten geur, geluid en externe veiligheid 
(gevaar) ingevolge andere bedrijven (zie boven en bij lage IV). 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de meest praktische maatregelen 
zander meer zu11en worden getraffen (met betrekking tot de emis
sies die bepalend zijn). De mi1ieucategarie genoemd in de staat 
van bedrijfsactiviteiten gaat uit van typegemidde1de waarden. Er 
kunnen onder andere verschillen ontstaan in bedrij fsgrootte en 
produktiewij ze, zodat bedrijven uiteindelijk in een hogere of 
lagere categorie kunnen vaIIen. Dit is bijvoarbeeid van belang in 
verband met wettelijke immissienormen bij vergunningverlening 
(bijvoorbeeld geluid aan gevels). 

Oit betreft de drempel van het besluit van 24 februari 1992, houdende wijziging van het 
besluit-m.e.r. [Staatsblad 107, 1992]. 
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Deze zonering gaat uit van bedrijven met een lage milieubelasting 
langs de A6 (categorie V) en het zuidelijk gedeelte (categorie IV 
en V, zie figuur 4.4). 
De I1MZ werkt met de staat van inrichting zoa1s die in hoofdstuk 
2 aan de orde is gekomen. Dat wil zeggen dat bedrijven uit de 
st~~t v~n inrichtingen 7.ich slechts kunnen vestigen in de corres
ponderende en hogere zones29 • De mi1ieube1asting is bepaald op 
basis van SB1-codes. Individuele verschillen tussen bedrijven in 
de zelfde branche (bedrij fscategorie) zijn hierin echter niet 
opgenomen, dus is extra aandacht vereist bij uitgifte van gronden 
(zie paragraaf 4.6). 
Bij zonering van bedrijven volgens deze methodiek kan het gebeuren 
dat: 

bedrijven in een 1agere categorie vallen dan de zone waarin ze 
terecht komen, de mi1ieubelasting is dan lager; 
bedrijven extra milieubeschermende maatregelen genomen heb
ben, ook dan is de milieubelasting lager (middels een vrijstel-
1ingsregeling kan een bedrijf zich dan in de naast lagere cate
goriezone vestigen, milieubelasting blij ft "gelijk"); 
bedrijven die toch een hogere milieubelasting kunnen hebben dan 
in eerste instantie ingeschat, het milieu zou dan juist zwaar
der worden belast, aan dergelijke bedrijven dienen aanvullende 
eisen te worden gesteld. 

Bij het uitgiftebeleid dient daarom een goede ins chatting gemaakt 
te worden van de milieubelasting van individue1e bedrijven (para
graaf 4.6). 

Monitoring van deze (cumulatieve) effecten zal gedurende de gehe1e 
uitgifte-periode plaatsvinden (zie de paragrafen 4.6, 7.5 en 9.2). 
Middels vergunningseisen en het uitgiftebeleid kan (eventuee1) 
worden bijgestuurd. Een nieuw besternrningsplan of een herziening 
van een bestaand besternrningsplan zal het bedrijventerrein (in casu 
"visvijvergebied"), inclusief de daarbuiten gelegen milieuzone, 
omvatten. In de milieuzone worden milieugevoelige en -belastende 
bestemrningen!activiteiten uitgesloten. 
Onder milieugevoelige bestemmingen worden met name verstaan: woon
bestemrningen, andere verblijfslokaties (met uitzondering van werk
lokaties), natuurgebieden (met uitzondering van stedelijk groen) 
en recreatiegebieden (met uitzondering van milieubelastende sport
terreinen) . 

Het IJsselmeer is niet als gevoelige besternrning beschouwd. Het 
IJsselmeer ter hoogte van de 1Jsselmeerdijk langs het vi{svijver
gebied is reeds aan verstoring onderhevig ten gevolge van de 
hoofdvaarroute, de Flevocentrale en het windmolenpark. De integra-

Een staat van inrichtingen moet worden opgenomen in het vast te stellen bestemmingsplan (zie 
hoofdstuk 3). 
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Ie milieu-contour op het IJsselmeer is berekend vanuit de zones 
zoals die bepaald zijn door de gevoelige bestemmingen in de pol
der. Dus op bijvoorbeeld 700 meter van categorie VII. Het opper
v1ak binnen de contour is hierdoor toch gering. 
Bio1ogisch-dynamische landbouw wordt (ook) niet als gevoelige 
bestemming aangemerkt bij deze methode. Toch zal met name ten 
aanzien van luchtverontreiniging extra aandacht (bescherming) 
geboden zijn [zie Nota biologische landbouw, LNV, september 1992]. 
In het zuiden is dit gebied toch bepalend geweest voor de ligging 
van de sectorale contour. 
Het Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) ligt buiten de mi-
lieu-contouren. 

De gemeente Lelystad staat aIleen bedrijfs- of grondgebonden wo
ningen toe in het gebied tussen de sectorale contour en de inte~ 

grale milieucontour. Daarom is bij de (agrarische) woonhuizen, 
buiten de bestemming industrie, in het noordoosten de sectoralp 
contour bepalend voor de ligging van de integrale milieuconto~r 
(zie figuur 4.4). Met betrekking tot cumulatieve hinder is extra 
aandacht geboden bij deze huizen. De bedrijfswoningen op het ter
rein en bij de Flevocentrale zullen op termijn worden gesloopt. 

Op het Flevo Milieu- en Energiepark zullen geen nieuwe bedrijfswo
ningen worden gebouwd. 

Om het Visvijverbos en (in mindere mate) het Houtribbos te be
schermen tegen mogelijk negatieve invloeden van de toekomstige 
bedrijvigheid is de aanleg van een groene buffer- c.q. overgangs
zone tussen bedrijven en bos een oplossing. 

De "boswachterswoning" in het visvijverbos ter hoogte van de be
staande ontsluiting is bij het vaststellen van de zonering niet in 
beschouwing genomen. Besprekingen tussen de eigenaar (staatsbosbe
heer) en PGEM zijn met betrekking tot het vinden van een op1ossing 
voor de status/toekomst van deze waning nag gaande. Ingeval deze 
woning niet geamoveerd wordt zullen de zones daarop aangepast 
moeten worden en weI dusdanig dat deze woning komt te liggen tus
sen de sectorale en integrale contour. Dit heeft eveneens gevolgen 
voor de inwaartse zonering. 
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Infrastructuur 

De ontsluiting van het gebied moet worden afgestemd op de situe

ring van de bedrijven. Daar de situering van bedrijven op het 

terrein onder andere bepaald wordt door de fasering is ook di t 

aspect van betekenis voor de plaats van de ontsluitingspunten. 

De infrastructuur is op te delen in een interne en externe ont

sluitingsstructuur. 

De externe ontsluitingsstructuur wordt gevormd door de A6 en de 

Houtribweg. Het aantal (en de plaats van) benodigde ontsluitings

punten is ondermeer afhankelijk van de situering en de fasering. 

Uit oogpunt van calarniteiten wordt uitgegaan van minimaal twee 

ontsluitingspunten. 

Uit een inventarisatie blijken er vijf rnogelijke ontsluitingspun

ten te zijn. Twee daarvan zijn de bestaande punten op de Hout

ribweg. Een derde mogelijkheid is het verlengen van de hoofdas op 

~ terreip t:et: aan de Houtribweg . De vierde is een nieuwe afslag 

~op de A6 ten noorden van het Visvijverbos. De laatste is uitbou

wing van de parkeerplaats ten noorden van de Flevocentrale door 

aansluiting op de IJsselmeerdijk. De laatste twee opties zijn 

financieel minder aantrekkelijk, maar hebben het voordeel dat het 

gebied van twee kant en bereikbaar is (figuur 4.5). Gezien de af

stand tot de bestaande afslag op de Houtribweg is de realisatie 

van een nieuwe afslag (A6) door Rijkswaterstaat niet erg reeel . De 

mogelijkheid bestaat ook om een secundaire ontsluiting in het 

noordwesten langs de IJsselmeerdijk te realiseren. Deze ontslui

ting die via secundaire wegen in de polder uitkornt (over de A6), 

is aIleen bedoeld als vluchtroute bij calamiteiten en als route 

voor politie, brandweer en ziekenvervoer . De ontsluiting kan even

tueel met een slagboom worden afgesloten. 

De interne ontsluiting valt uiteen in een centrale hoofdweg en een 

aantal zijtakken. De centrale hoofdweg dient te blijven bestaan. 

Daarmee is de basis gelegd voor het behoud van de huidige blok

structuur, hetzij door wegen, hetzij door zichtrelaties. De cul

tuurhistorische waarden van het gebied worden in dat geval gewaar

borgd (figuur 4 . 5). 

Bij een gefaseerde ontwikkeling van het terre in moet worden voor

komen dat de ontsluitingspunten op grote afstand van de bedrijven 

komen te liggen. 
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Tot de externe ontsluitingsstructuur behoren ook de railverbinding 
(Amsterdam-Lelystad) en de hoofdscheepvaartroute over het IJssel
meer. 
Wat betreft de ontsluitingsmogelijkheden voor rail in verband met 
het logistiek centrum, komt een trace langs de IJsselmeerdijk in 
aanmerking (Zuiderzeespoorlijn). Deze railontsluiting kan gereali
seerd worden vooruitlopend op de eventuele aanleg van de Zuider
zeespoorlijn, door de eerst drie kilometer vanaf de bestaande 1ijn 
tot de Flevocentrale aan te leggen30 . Een ontsluiting op de plek 
van de huidige rangeer-/wasp1aats (trace Hanzespoor1ijn) komt in 
aanmerking als tijdelijke oplossing. Gezien de afstand ten opzich
te van het terre in en het IJsse1meer en de eventue1e rea1isatie 
van de A23 (grote barriere) is deze lokatie van meer tijdelijke 
aard. Het spoortrace is reeds in aanleg aanwezig. Als gevolg van 
de afstand tot het terre in en de barrierewerking van de Houtribweg 
zal transport middels "bokken" en (elektrische) pendels van en 
naar de spoor terminal moeten p1aatsvinden. 

Een overslagplaats langs de dijk biedt betere mogelijkheden met 
betrekking tot een combinatie rail/water. Voor het transport van 
goederen van en naar het overslagpunt (water) in relatie tot func
ties in het visvijvergebied, wordt gedacht aan een (e1ektrische) 
pende1 welke aftakt vanaf het trace van de zuiderzeespoor1ijn 
(feeder -lij n) . 

De situering van een 1aad- en losplaats voor schepen (haven) 1angs 
de IJsse1meerdijk is mede afhankelijk van de p1aats van een even
tueel logistiek centrum en de moge1ijke gebruikers op het terre in 
(milieubedrijven). Ook is er de mogelijkheid (tijdelijk) gebruik 
te maken van of aan te sluiten op bestaande faciliteiten bij de 
Flevocentrale (figuur 4.5). Deze lokatie ligt buiten het plange
bied (paragraaf 4.4.2). 
De interne ontsluitingsstructuur zal goed op de overs lag plaatsen 
voor water en/of rail moe ten worden afgestemd in verband met de 
combinatie wegvervoer. 

Fasering 

Bij de fasering is het van belang dat bij een tegenvallende uit
gifte van de gronden, het overgebleven terre in niet te veel ver
snipperd is. Hiermee wordt bedoeld dat de overgebleven delen een 
eigen identiteit moeten behouden, zodat ze in potentie nog voor 
meerdere bestemmingen in aanmerking kunnen komen. Bedrijven met 
een minder industrieel karakter (kantoren) moeten zich bijvoor
beeld nog kunnen vestigen, maar ook mogelijkheden met betrekking 
tot "natuurontwikkeling" mogen niet geblokkeerd zijn. 

Deze aanleg is volgens het voorontwerp Herziening Besluit m.e.r (augustus 1992) niet m.e.r.
plichtig beneden de 5 kilometer Cbovendien ligt het trace niet in een gevoelig gebied). 
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Een bedrij fsterrein van netto ± 150 hectare is moeilijk in een 
keer te realiseren. Conjunctuur schommelingen hebben grote inv10ed 
op de vraag naar (nieuwe) bedrijfsterreinen. Bij de ontwikkeling 
van het Flevo Milieu- en Energiepark wordt uitgegaan van een drie
(of meer) delige fasering. Fase een en twee betreft de gelijktij
dige ontwikkeling van de reeds "bestemde" terreinen voor de twee 
typen bedrijven . Fase drie betreft het uitloopgebied. 

Bij aIle varianten in figuur 4.6 is het logistiek centrum gesi
tueerd nabij het milieupark in verband met de grote vervoersstro
men die met de meeste van deze bedrijven gepaard gaat. Ret logis
tiek centrum zal in aIle gevallen pas in de derde fase worden 
gerealiseerd. Bij de ontwikkeling van het terrein zal afhankelijk 
van de ligging, na fase I of II een beslissing moeten worden geno
men over de realisatie van het logistiek centrum. De reden hier
voor is dat er ruimtelijk rekening moet worden gehouden met deze 
activiteit (niet blokkeren) en de daaraan verbonden activiteiten 
(bijvoorbeeld "container-cleaning"). Hoe later de beslissing wordt 
genomen, des te beperkter zijn de keuze mogelijkheden voor alter
natieve situeringen. Hierdoor kan de situering op een minder opti
male (vanuit bedrijfstechnisch oogpunt) plek op het terrein 
plaatsvinden. Ret ruimtebeslag in zijn totaal wordt geschat op 10 
a 15 hectare. 
Ondanks deze onzekerheden worden geen problemen verwacht ten aan
zien van de dimensionering van de infrastructuur. 

Er zijn in principe tal van mogelijke faserings/situeringsvarian
ten te bedenken maar globaal gesproken zijn er vier basisvarian
ten31 ; 

I, vanuit het noorden richting het zuiden; 
II, vanuit het noorden en zuiden naar elkaar toe; 
III, vanuit het noorden en de dijk naar het zuiden en oosten 

(visvijverbos); 
IV, vanuit het noorden en oosten (visvijverbos) naar het zuiden 

en de dijk. 

Bij situering I bieden de overgebleven terreinen na fase I en II 
ruime mogelijkheden voor alternatieve bestemmingen. Met name de 
terreinen 1angs het Visvijverbos (na fase I) en in het zuiden (ook 
na fase II) blijven geschikt voor aansluiting bij de landschappe
lijke structuur van de omgeving (zie figuur 4.61 en paragraaf 
4.3.) . 
Gezien de situering van het milieupark en fasering kan het logis
tiek centrum in het zuiden van het gebied komen te liggen, zodat 
na fase II ruimtelijke rekening moet worden gehouden met het 

Uitgangspunt is dat het startpunt voor het energiepark altijd nabij de Flevocentrale ligt. 
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(eventuele) logistiek centrum. Het gebruik door bedrijven op het 
energiepark is niet optimaal. 
De gewenste onts1uitingsstructuur bestaat uit een noorde1ijke en 
een zuide1ijk aans1uitingspunt. Gezien de hoge ontwikkelingskosten 
van de noordelijke aansluiting kan eventueel voor twee ontsluitin
gen in het zuiden worden gekozen. In het noordwesten zal dan de 
bestaande weg (richting het noorden) langs de IJsselmeerdijk als 
vluchtroute bij calamiteiten dienst gaan doen. De ontwikkelingsmo
gelijkheden van het zuidelijk deel worden, in dat geval, als ge
volg van de barrierevorming van de wegen eehter beperkter (figuur 
4.61). 

Bij situering II zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor de over
gebleven terreinen na fase I en II beperkt. Het terrein ligt in
gesloten tussen twee bedrijfsgebieden. Deze bepalen voornamelijk 
het karakter van het overgebleven terre in (figuur 4.611). 
Gezien de ligging van het Milieupark komt het logistiek centrum in 
het zuiden langs de IJsselmeerdijk te liggen. De rnogelijkheden 
voor gebruik van dit centrum door energie-intensieve bedrijven 
zijn minder. Na fase II moet rekening worden gehouden met even
tuele ruimte reservering voor het logistiek centrum. 
Wat betreft de ontsluitingsmogelijkheden is een noordelijke ont
sluiting in dit geval eigen1ijk noodzakelijk. De zuidelijke ont
sluiting kan zowel oostelijk als westelijk gesitueerd worden (fi
guur 4. 6II) . 

Situering III biedt uitstekende mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van de overgebleven terreinen. na voltooiing van fase I en II. 
Indien dit terrein niet tot bedrijvengebied wordt ontwikkeld 
blijft het karakter van het landelijk gebied grotendeels gewaar
borgd (zie figuur 4.6111). 
Een eventueel nadeel is dat het uit100pgebied niet aan het water 
ligt. 
Het logistiek centrum bevindt zich ternidden van beide thema-gebie
den aan de IJsselmeerdijk. Na fase I moet er eventueel ruimte 
worden gereserveerd voor het logistiek centrum. 
Door de ligging langs de dijk zijn de meest logische aansluitpun
ten noord-zuid georienteerd. Het zuidelijke punt bevindt zich 
derhalve ook aan de dijk. Gezien de kosten en de eventuele bezwa
ren van Rijkswaterstaat kan in plaats van een noordelijke ontslui
ting de hoofdas van het terrein worden verlengd door aansluiting 
op de Houtribweg (zie paragraaf 4.4.4). Er ontstaat dan een lus
vormige ontsluitingsstructuur . Het andere potentiele punt blijft 
vooralsnog ongebruikt. doordat deze dwars door het uitloopgebied 
loopt. In het noordwesten kan de bestaande infrastructuur ten 
behoeve van een secundaire ontsluiting worden benut (figuur 
4. 6III). 
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Situering IV is moeilijk te faseren. Bij tegenvallende uitgifte 
van gronden (na fase I) is sprake van versnippering van de over
gebleven delen. Het resterende deel na fase II ligt ingesloten 
tussen de IJsselmeerdijk en het bedrijventerrein. Inpassing in de 
landschappelijke structuur is hierdoor moeilijk te realiseren. 
Voorts is de potentie voor bedrijven met een minder industrieel 
karakter gering . 

Het logistiek centrum ligt centraal in het gebied en sluit in het 
zuiden aan op het Energiepark. Na fase II moet ruimtelijk rekening 
worden gehouden met het eventuele logistiek centrum. Eventueel kan 
het logistiek centrum ook in het noorden worden gesitueerd omdat 
het in geen geval aansluit op het Milieupark. Hiermee moet dan weI 
vroegtijdig (fase I) ruimtelijk rekening worden gehouden. 
Voor de ontsluiting kan gekozen worden voor een nieuwe afslag op 
de A6 in combinatie met een zuidelijke ontsluiting. Het ligt ech
ter voor de hand, gezien de fasering en kosten, am in het zuiden 
gebruik te maken van de bestaande wegen voor de ontsluitingen en 
in het noorden slechts voor een secundaire ontsluiting te kiezen. 
De lusvorm voldoet ook bij deze fasering voldoende (zie figuur 
4.6IV). 

Resume 

Bij de ontwikkeling van het visvijvergebied staan voor de situe
ring van bedrijven nog meerdere opties open. Oak voor de fasering 
en ontsluiting zijn er meerdere mogelijkheden. Hierbij moet echter 
bedacht worden dat situering, fasering en ontsluiting op elkaar 
afgestemd moeten worden. In alle gevallen moet ook rekening worden 
gehouden met de uitgangspunten van het initiatief en de randvoor
waarden van zonering en landschappelijke inpassing. Hieraan kan 
vorm worden gegeven middels een evenwichtig uitgiftebeleid. 
Op grond van de variatie mo~elijkheden (vrijheden) kunnen ver
schillende inrichtingsvarianten (modellen) worden opgesteld (zie 
hoofdstuk 5). Deze modellen hebben ieder voor- en nadelen en vol
doen meer of minder aan de (rand)voorwaarden. 
Het eerste model is hierbij de in aanvang voorgenomen inrichting. 

Aanleg van het terrein: bouwrijp rnaken 

Inleiding 

Het bouwrijp maken van het terre in is het nemen van maatregelen en 
het uitvoeren van werkzaamheden, welke ten doel hebben het terrein 
geschikt te maken voor het beoogde gebruik. In dit geval is dat 
het realiseren van bedrijfsgebouwen en het uitvoeren van bedrijfs-
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activiteiten met een uiteenlopend karakter, zoals reeds in hoofd
stuk 2 is beschreven. 
Een bouwrijp terrein moet minstens voldoen aan de volgende eisen: 

goed bereikbaar; 
goed begaanbaar; 
zettingsvrij; 
voldoende droog; 
goede mogelijkheden voor afvoer van afval- en regenwater; 
voldoende voorzieningen met betrekking tot gas, water, elektri
citeit, etc. 

Bestaande toestand 
Zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven bestaat de lokatie uit droog
gevallen voormalige visvijvers en is momenteel voor het merendeel 
in gebruik voor akkerbouw. In het gebied zijn geen elementen aan
wezig welke uit milieu overwegingen voor handhaving in aanmerking 
komen. 
De bufferzone met bomen en/of groen langs de randwatergang om het 
gebied inclusief de watergang worden (grotendeels) gehandhaafd 
evenals de hoofd- structuur van de visvijvers (historie). 
Omdat nauwelijks rekening moet worden gehouden met in het terrein 
aanwezige elementen is er een grote mate van vrijheid in de fase
ring van het bouwrijp maken van het terrein. 

st I jghoogte 
grond ... ater 
co. NAi>:OS 

Polderpl!dl -6.20 

maai'lleld ca. NAP-4.30m 

Figuur 4.7. Bodemprofiel 

gemlddelde nnh·ohClBgtlf 

Ddrachtgev", PGEM .. , 
MER Fle\lo 

OW ARSPROF IELEN 

~ TAUW Intra Conaull B.V. 

'W' "4)01.-. .., ,,,,.. 00 "L ~ 



4.5 . 2 

- 88 - Rapportnummer 3221547 

Gegevens bodem- en waterpeil 

De bodembeschrijving in hoofdstuk 6 geeft aan dat de bovenste 
grondlagen van het gebied bestaan uit circa 2,00 meter zavel op 
3,50 a 4,00 meter klei afgewisseld met veenlagen. 
Hieronder, dus op ruim 6,00 meter beneden het maaive1d, is een 
vaste zandlaag aanwezig. 

De gemidde1de hoogte van het bestaande maaiveld is ongeveer NAP -
4,30 meter. Het po1derpeil in het gebied is NAP -6,20 meter dus 
ongeveer 1,90 meter beneden maaiveld. 
Bovengenoemde gegevens zijn schematisch weergegeven in het bodem
profiel (zie figuur 4.7). 

Cultuurtechnische ingrepen 

Om het gebied geschikt te maken als bedrijventerrein zijn een 
aantal cultuurtechnische ingrepen noodzakelijk. 
De belangrijkste zijn: 

het grondwerk voor het aanpassen van watergangen; 
het grondwerk voor groenvoorzieningen en mogelijk nieuwe agra
rische bestemming van de uitloopgebieden; 
het ophogen van het gebied ter plaatse van wegen en bedrijfsbe
stemmingen. 

Grondwerk voor watergangen 
De sloten c.q. watergangen zullen moeten worden aangepast aan de 
nieuwe bestemming. Hiervoor zal het merendeel van de bestaande 
sloten binnen het gebied moeten worden gedempt. Te handhaven slo
ten moeten worden aangepast aan het gewenste profiel binnen het 
bedrijvengebied en afgestemd op de vereiste oppervlakte aan open 
water. 
Het graven van de watergangen kan worden gefaseerd. Hierbij zal in 
een vroeg stadium de afweging ~oeten worden gemaakt in hoeverre de 
hoofdstructuur van het gebied moet worden ondersteund met door
gaande waterpartijen. Dit geldt ook voor de eventuele aanleg van 
een waterrijke bufferzone omdat de slechtdoorlatende bovenlaag 
niet wordt doorgraven zal er geen (toename van de) zout-belasting 
optreden. 

Grondwerk voor groenvoorzieningen 
Het grondwerk voor groenvoorzieningen kan afhankelijk worden ge
steld van de ontwikkeling van het gebied zodat dit gefaseerd wordt 
uitgevoerd nadat gedeelten van het terrein zijn bebouwd c.q. inge
richt. Voor de grotere groenelementen kan worden gekozen voor 
aanleg in een vroeg stadium zodat deze snel bijdragen in het aan
zicht van het gebied. Voor het profileren c.q. ophogen van deze 
gedeelten voor groenvoorzieningen is voldoende geschikte grond in 
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het gebied aanwezig (bijvoorbee1d vrijkomende grond bij de aan1eg 
van watergangen en cunetten). 
Voor de uit100pgebieden ge1dt eveneens dat het terrein met de 
p1aatse1ijke aanwezige grond geschikt kan worden gemaakt voor 
agrarische bestemmingen. 

Ophogen terrein 
Om ter plaatse van de onts1uitingswegen en de bedrijventerreinen 
een goede begaanbaarheid en voldoende droog1egging te bereiken za1 
het gebied moeten worden opgehoogd met zand. 
De gemeente Lelystad hoogt verge1ijkbare terreinen integraa1 op 
met circa 1,00 m zand. Met behu1p van deze zand1aag en indien 
noodzake1ijk een net van in de bovenste zavel1aag aangebrachte 
zandgevulde sleuven voorzien van drains, wordt de vereiste droog
legging bereikt. 
Bij deze methode zijn aanzienlijke hoeveelheden zand nodig (onge
veer 10.000 m3 per hectare). Dit zand moet van elders worden aan
gevoerd omdat zandwinning in het gebied ze1f onhaa1baar is. Bij 
het zoeken naar een zandwinp1aats moet er goed worden ge1et op de 
moge1ijke be1asting voor het milieu ter p1aatse ten gevo1ge van 
ontgraving of winning. Het ene gebied is hiervoor kwetsbaarder dan 
het andere32 • 

Daarbij moet ook worden ge1et op de afstand van de winp1aats ten 
opzichte van het visvijvergebied. De wijze van vervoer heeft name-
1ijk duide1ijke milieu-effecten. 
Aanvoer met vrachtauto's betekent naast een zware belasting van de 
aanvoerwegen een be1asting van het milieu met uit1aatgassen. De 
lokatie "visvijvers" is gunstig gelegen voor aanvoer van zand per 
schip. De verwerking in het terrein kan plaatsvinden door middel 
van opspuiten met behu1p van een buiten de dijk te stationeren 
bakkenzuiger. Het bij het opspuiten benodigde perswater kan recht
streeks worden teruggepompt naar het IJsse1meer zodat dit geen 
extra belasting betekend voor het opperv1aktewater in en om het 
gebied. Daarnaast is aanvoer per pijp1eiding een moge1ijkheid. 
In de besteksfase moe ten zoa1s gebruike1ijk eisen worden geste1d 
aan het zand ten aanzien van eventueel zout of andere milieu be-
1astende stoffen. 

Om de hoevee1heden aan te voeren zand te beperken kan worden geko
zen voor het aanbrengen van a11een de vereiste 1aagdikte ter 
p1aatse van de wegen in comb ina tie met het graven van cunetten en 
op de terreinen in verband met de berijdbaarheid het aanbrengen 
van een dunnere 1aag van 0,30 a 0,40 meter. Bij deze methode kan 
de vereiste droog1egging niet of moei1ijk worden bereikt omdat de 
bestaande zave11aag slecht doorlatend is. 

In dit stadium van het project is nog geen keuze gemaakt over de lokatie waar zandwinning zal 
plaatsvinden. 
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Bovendien zal afhankelijk van het gebruik een groot percentage van 
de terreinen worden voorzien van een dikkere zand1aag in verband 
met aan te 1eggen verhardingen. 

In het licht van het zoveel mogelijk beperken van de zandhoevee1-
heden wordt overwogen in eerste instantie a1leen voor aanleg van 
de bestaande wegenstructuur in ophoging op het terrein te kiezen. 
De uit te geven terreinen worden aIleen geegaliseerd en voor zover 
nodig voorzien van greppels en dergelijke voor de afvoer van op
pervlaktewater. 
Bij verkoop of definitieve bestemming van terreingedeelten kan 
dan, toegesneden op de bebouwing en het toekomstige gebruik, de 
ophoging en het eventue1e drainagesysteem worden ontworpen en 
gerea1iseerd (fasering). 
Een en ander kan de hoevee1heid zand en het aanta1 dubbele inves
teringen aanzienlijk beperken. 
Als nadeel moet worden aangegeven dat eventuele terreinzettingen 
door samendrukking van de onderliggende klei- veenlagen in een 
later stadium optreden (te verwachten zettingen bedragen 0,10 a 
0,20 m bij 1,00 m ophoging met zand). 

Ingrepen in de waterhuishouding 

In1eidin~ 

Het peil van het open water in het gebied (polderpeil) is NAP -
6,20 m ofwe1 ongeveer 1,90 m beneden het bestaande maaiveld. In 
het gebied doet zich een geringe kwelsituatie voor onder invloed 
van het IJsse1meer. 
De stijghoogte van het water in het pleistocene pakket ligt op 
circa NAP -4,75 m. 

De ingrepen in de waterhuishouding bestaan in hoofdzaak uit: 
- het aanpassen van het open water; 
- het aan1eggen van drainagesystemen; 
- het aan1eggen van rioolstelsels voor afva1- en regenwater. 

Open water 
Momenteel wordt de waterhuishouding van het "visvijvergebied" 
geregeld door middel van bemaling van de aanwezige sloten c. q. 
watergangen. Verder is in het gebled een stelsel van greppels en 
drainage aanwezig afgestemd op 1andbouwdoeleinden. 
Uitgangspunt is dat het waterpeil van NAP -6,20 meter wordt ge
handhaafd. In dit geval treden geen nadelige gevolgen op voor het 
natuur1ijke milieu aan de rand van het gebied in de aangrenzende 
gebieden. Dit is met name van be1ang in verband met verdroging van 
eventueel aanwezige vochtminnende vegetatie. 
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Ter hoogte van het visvijvergebied bevindt zich het enige in1aat
werk van IJsse1meerwater in F1evoland (bij paal 28). Dit kan goed 
worden gebruikt om in deze hoek de s1echte waterkwaliteitssituatie 
te verbeteren (ten behoeve van bio1ogisch-dynamische landbouw). 
Daarom mag dit werk niet worden geb10kkeerd door het F1evo Mi1ieu
en Energiepark. 

De ingrepen ten aanzien van het open water zijn in hoofdzaak het 
graven en of verruimen van de watergangen of waterpartijen zodat 
vo1doende oppervlak aan open water in het gebied wordt aange1egd 
a1s basis voor het realiseren van voldoende drooglegging en afge
stemd op de opvang van regenwater dat wordt afgevoerd van daken en 
terreinverhardingen. De uitgangspunten hangen samen met de keuze 
van het rioolstelsel, en zijn verder afhankelijk van de door de 
waterbeheerder te stellen eisen. Een veel voorkomende eis is een 
opperv lakt e aan open wat er gelij k aan 4% van de verharde opper
vlakken (gebouw, wegen, parkeerterreinen, e.d.). 

De onderlinge afstand tussen de aan te 1eggen watergangen wordt 
mede bepaald door de uitvoerbaarheid en onderhoudsaspecten van de 
aan te brengen drainage- en rioleringssystemen. 
Uit het oogpunt van ontwatering en afvoer van regenwater is het 
wenselijk watergangen te graven op onderlinge afstanden van circa 
400 meter. De p1aats van de watergang ten opzichte van de onts1ui
tingsweg moet zodanig worden gekozen dat het aantal kruisende 
zijwegen wordt beperkt. Dus bij voorkeur in een gebied met rela
tief grote kavels. 
Uitgaande van het feit dat de watergang rondom het gebied wordt 
gehandhaafd betekent dat een watergang in lengte richting door het 
gebied wenselijk is. 
Deze langswatergang is met name goed in te passen indien ook de 
fasering in de lengterichting plaatsvindt (zie figuur 4.6c). 
Langs de randen van het gebied en in de uit100pgebieden kunnen de 
watergangen worden uitgevoerd met zogenaamde milieuvriendelijke 
oevers. Binnen het gebied is dit eveneens mogelijk maar kost wel 
extra ruimte. 

Ontwateringssysteem (drainage) 
Om ter plaatse van de wegen en bedrij fsterreinen de vereiste 
drooglegging te kunnen realiseren zullen horizontale drainagesys
temen moe ten worden aangelegd. 
Deze drainagesystemen dienen zowel om het in de bodem dringende 
regenwater als het door kwel opstijgende grondwater af te voeren. 
Voor gedeelten waar bedrijven worden gevestigd die stoffen of 
materialen verwerken welke gevaar opleveren voor verontreiniging 
van de bodem of het grondwater kan centrale lozing met bemonste
ringsvoorzieningen noodzakelijk zijn. Het feit dat het terre in 
ligt in een kwelgebied za1 verspreiding van potentiele verontrei
nigingen via het grondwater eventuee1 beperken. 
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Bij de ontwikkeling van het gebied moet ervoor worden gewaakt dat 
geen onnodige perforatie van de slecht doorlatende bovenlagen 
plaatsvindt. Ret toepassen van bijvoorbeeld verticale drainage, 
betonpalen met verzwaarde voet e.d. bevorderen de kwel. Rierdoor 
worden de ontwateringssystemen ongunstig beinvloed. 

Rioleringssystemen voor afval- en regenwater 
Voor de afvoer van afvalwater en regenwater zal in het kader van 
het bouwrijp maken van het gebied een rioolstelsel worden aange
legd. 
De invloed van dit rioolstelsel op de kwaliteit van het open water 
in het gebied hangt nauw samen met het te kiezen rioleringssys
teem. 
In de gemeente Lelystad is ter plaatse van de woon- en industrie
gebieden een zogenaamd "gescheiden rioolstelsel" aangelegd. 
Dit houdt in dat alle huishoudelijk en industrieel afvalwater in 
een aparte riolering wordt verzameld en afgevoerd naar de rioolwa
terzuiveringsinsta1latie. 
Alle regenwater van daken, wegen, parkeerterreinen e.d. gaat via 
afzonder1ijke rio1en rechtstreeks naar het open water van singe1s 
en watergangen. 

Ret rechtstreeks via regenwaterrio1en afstromende water van (druk
ke) wegen, parkeer- en bedrijventerreinen is vaak aanzienlijk 
verontreinigd met zware meta1en en organische micro-verontreini
gingen. 
Er mag van worden uitgegaan dat de waterkwaliteitsbeheerder voor 
het bedrijventerrein op grond van de Derde Nota Waterhuishouding 
[V&W, 19B9] er de voorkeur aan zal geven en of za1 eisen dat een 
verbeterd gescheiden rioo1stelsel wordt aangelegd. 
Bij een zogenaamd "verbeterd gescheiden ste1se1" ,.,ordt he t huis
houdelijk en industriee1 afva1water net a1s bij een gescheiden 
stelsel door middel van aparte rio len ingezameld en afgevoerd naar 
een rioolwatergemaa1 of zuive~ingsinsta11atie. 

Ret regenwater van daken, wegen en terreinen wordt opgevangen in 
regenwaterriolen welke op een aantal p1aatsen door middel van 
verbindingsleidingen met terugs1agk1eppen zijn gekoppe1d met de 
vuilwaterriolering. Hierdoor wordt bij regenval het afstromende en 
sterkst vervuilde regenwater ge100sd via de vui1waterrio1ering 
naar de zuiveringsinsta11atie. Ret regenwater dat via overs torten 
op het oppervlaktewater wordt ge100sd is aanzienlijk minder ver
ontreinigd. 

Zowel voor een gescheiden a1s verbeterd gescheiden stelsel ge1dt 
dat maatregelen moeten worden getroffen in de vorm van bijvoor
beeld verschillende kleuren buizen en stringente aansluitvoor
schriften om aans1uitingen op de verkeerde rioleringen te voorko
men (valse aansluitingen). 
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In figuur 4.8 zijn het gescheiden en verbeterd gescheiden riool
stelsel schematisch weergegeven. 

De rioo1waterzuiveringsinsta11atie (RWZI) ligt op een afstand van 
10 a 12 km van het "visvijvergebied" op het industrieterrein Noor
dersluis. Het afva1water moet met behulp van een rioolwatergemaal 
met persleiding over deze afstand worden verpompt. 

De hoevee1heden zijn bij een verbeterd gescheiden stelsel aanzien
lijk meer dan bij een gescheiden stelsel, omdat bij het 1aatste 
een dee1 van het in het gebied va1lende regenwater wordt verpompt. 
Om laatst genoemde reden vraagt het verpompen bij het verbeterd 
gescheiden ste1sel meer energie dan bij het gescheiden stelsel. 
Dit meerdere energieverbruik heeft indirect een nadelig effect op 
het milieu. 

Uit door de gemeente verstrekte informatie blijkt dat de bestaande 
RWZI dusdanig door bestaande afvalwaterstromen is belast dat deze 
het afvalwater van het te ontwikkelen bedrijventerrein niet in 
zijn geheel kan verwerken. 

naar rwzi-=;..---

- -- - - - fegenwalerriool 
__ "",,lJ\If.-ltr,IOOI 

VERBETERO GESCHEIDEN R100LSTB.SEl 

Figuur 4.8. Type rioolstelsel 

opp;waLCI , 

Mede om redenen van afstand en capaciteit wordt daarom overwogen 
het "visvijvergebied" te voorzien van een eigen rioolwaterzuive
ringsinsta1latie. Als hiervoor wordt gekozen is de stelselkeuze 
vrij. In de Structuurvisie van de PGEM is van een gescheiden stel
sel uitgegaan [PGEM, 1991al. 
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Bovendien kan worden bereikt dat bij een min of meer centrale 
plaats in het gebied het afvalwater onder vrijverval kan worden 
ingezameld, zodat extra energieverbruik door verpompen kan worden 
voorkomen. 

Het is de bedoeling dat deze RWZI zal gaan lozen op het IJssel
meer. Lozingen middels persleidingen op ontvangend water van de 
polder ligt vooralsnog niet in de bedoeling maar wordt ook niet 
uitgesloten. Overleg over de technische aspecten (onder andere in 
verband met de IJsselmeerdijk) en de lozingseisen is gaande. Be
trokken partijen zijn Rijkswaterstaat (provinciale directie), het 
Heemraadschap Fleverwaard en de gemeente Lelystad. De eventuele 
RWZI zal middels te stellen lozingseisen de waterkwaliteit niet 
(belangrijk) nadelig befnvloeden. 

De aanleg van de rioleringen kan worden gefaseerd. Hierbij is het 
van belang om in een vroeg stadium een deel van de hoofdstructuur 
aan te leggen. Hierop kan dan zonder speciale voorzieningen worden 
voortgebouwd. Tezamen met deze aanleg kan ook de hoofdstructuur 
ten behoeve van de centrale warmtelevering worden aangelegd, ge
volgd door de hoofdinfrastructuur. 
Wanneer wordt gekozen voor een eigen gezamenlijke rioolwaterzuive
ring zal deze in een eerste ontwikkelingsfase moeten worden gerea
liseerd. 
Omdat het nabij gelegen bedrijventerrein Oostervaart ver van de 
huidige RWZI op Noordersluis ligt kan het mogelijk aantrekkelijk 
zijn dit terrein aan te sluiten op de te stichten RWZI mede gezien 
het feit van de beperkte capaciteit van de bestaande RWZI. Hier
door wordt vooral in de ontwikkelingsfase de investering minder 
belastend. 

Aanleg van wegen en kunstwerken 

Wegen 
De aan te leggen wegen zullen bestaan uit een hoofd infrastruc
tuur, zoals behandeld in paragraaf 4.4.4 waarop tijdens de ontwik
keling van het gebied naar behoefte zijwegen worden aangesloten. 
Voor de aanleg van wegen en andere verhardingen geldt dat aan de 
toe te passen materialen milieu-eisen moeten worden gesteld. De 
eventuele vervuiling van het open water door van de wegen en ver
hardingen afstromend water kan worden beperkt door de rioolstel
selkeuze aangegeven onder "rioleringssystemen voor afval- en re
genwater" . 
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Kunstwerken 
De voor de infrastructuur benodigde kunstwerken zul1en binnen het 
gebied in hoofdzaak bestaan uit duikers ter p1aatse van de krui
singen met de aan te 1eggen watergangen. 
Bij vo1doende grote afmetingen van waterdiepte en doorstroombreed
te is de inv10ed van deze kunstwerken op het milieu te verwaar1o
zen. 

Resume uitgangspunten 

Integraal ophogen; 
Niet blokkeren van het in1aatwerk van IJsse1meerwater; 
Zandwinning buiten het gebied. Keuze op basis van: 

kwetsbaarheid gebied voor zandwinning, 
mogelijkheden tot vervoer per schip of pijp1eid~ng, 
kwaliteit ophoogzand; 

Graven van watergangen op afstanden van 400 meter; 
Watergang in de lengterichting die zo min moge1ijk wegen 
kruist; 
Horizontaal drainagesysteem; 
Gescheiden ste1se1 met eigen RWZI; 
Bij keuze voor verbeterd gescheiden ste1se1 is meer open water 
nodig; 
Fasering: 

eerst aan1eg hoofdinfrastructuur, 
afstemmen aanleg wegen, sloten, rio1ering en warmte1everings
structuur, 
bij uitgifte: ophogen, detail ontwatering, secundaire ont
sluiting en aans1uiten op warmtenet realiseren. 

4.6 Organisatiestructuur, uitgiftebeleid en beheer 

Organisatiestructuur en uitgiftebeleid 

Moge1ijke organisatiestructuur 
Thans fungeert de PGEM nog als initiatiefnemer voor de ontwikke
ling van het Flevo Milieu- en Energiepark. Voor ogen staat dat 
samen met derden een ontwikke1ings -vennootschap wordt opgericht 
die deze specifieke ontwikkelingstaak op zich neemt. 
Daarbij gaat de voorkeur uit naar een publiek-private constructie, 
waarin financiers, tezamen met de overheid (gemeente en provin
cie), een professione1e projectontwikkelaar en de PGEM participe 
ren in de bedoelde "Ontwikkelings BV". 

Zoals in figuur 4.9 aangegeven neemt de Ontwikkelings BV het ini
tiatief voor ontwikke1ing van het bedrijventerrein (p1anvoorberei
ding, draagv1ak-vergroting, vergunningaanvragen, optiever1ening, 
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marktbewerking en verkoop gronden, etc.). 

De PGEM is thans eigenaar van de grond. In de voorgeste1de con
structie za1 de PGEM haar gronden in de Ontwikke1ings BV inbren
gen. 
Zodra het bestemmingsp1an gewij zigd is, kan het park in fasen 
worden gerea1iseerd. Het tempo van aanleg is afhanke1ijk van de 
snelheid van gronduitgifte. 

"ONTWIKKELfNGS" BV 
- ontwi k.keIi n, 
- reaJiwje 

- ,ronduqifl.c 

BEIfEER Fum MIUEU· EN ENERGlEa\RK 
pot.cntj& deelncmef$: 

• "Onlwikkel in&s" bv 
• bcdrijvenkrin& F1cvo Milieu- en Ene'llieparic 
• &.".., Le/yst.1d 

Figuur 4.9. organisatieschema 

GRONllITClFTElRfAl.JSATE ""Sf 1 

FASE2 

FASE3 

Figuur 4.10. Gefaseerde ontwikkeling 
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In figuur 4.10 is schematisch weergegeven hoe de gefaseerde ont
wikke1ing van het park eruit kan gaan zien. Be1angrijk hierbij is 
dat het acquisitietraject parallel loopt met het lokatie-ontwikke-
1ingstraject. Zo b1ijven te nemen risico's beperkt en is de sne1-
heid van inrichting afgestemd op het tempo waarin de grondverkoop 
p1aatsvindt. 

Met betrekking tot het beheer en onderhoud van het terrein bestaat 
de mogelijkheid hiervoor een aparte beheerorganisatie - al dan 
niet in handen van de grondeigenaren - op te richten. Deze be
heersorganisatie kan dan tevens het beheer van een aanta1 col1ec
tieve voorzieningen op zich nemen. 
De niet uit te geven gronden (infrastructuur, groen, water, ge
meenschappe1ijke voorzieningen) worden dan door de Ontwikke1ings 
BV overgedragen aan deze beheersorganisatie (zie verder). 

Uitgiftebe1eid 
Het 1igt in de bedoe1ing een toewijzingscommissie bestaande uit de 
ontwikke1ingsmaatschappij, de provincie Flevo1and en de gemeente 
Lelystad in het 1even te roepen ten behoeve van het beleid ten 
aanzien van de uitgifte van gronden. 
Deze commissie za1 eisen opstellen waaraan moet worden vo1daan en 
zal de aanvragen tot grondaankoop toetsen op grond van deze eisen. 

De potentiele bedrijven zu11en door de ontwikkelingsmaatschappij 
worden "beoordeeld" op het overeenstemmen van de strategie en het 
lange termijnbe1eid van het bedrijf met de doe1ste11ingen van het 
bedrijfsterrein en het vigerende overheidsbe1eid. Voorts zu11en de 
bedrijven moeten vo1doen aan de voorwaarden die fasering, zone
ring, landschap en situering/infrastructuur ste11en aan de bedrij
'.len. Vee1 van deze voonlaarden zijn in het bestermningsp1an opgeno
men. 
Extra aandacht za1 worden besteed aan de mi1ieubelasting van de 
bedrijven in verband met zonering en het in de hand houden van de 
cumulatieve mi1ieube1asting. In dit verband is monitoring van de 
daadwerke1ijk optredende mi1ieube1asting ten gevolge van het F1evo 
Milieu- en Energiepark gedurende de gehe1e uitgifteperiode voor
zien. Eva1uatie van de resu1taten van de monitoring kan mede de 
situering van bedrijven bepa1en. Dit is nader uitgewerkt in de 
paragrafen 7.5 en 9.2. 
Aan de openstellingstij den en bedrij fstij den zu11en geen eisen 
worden geste1d tenzij dat van belang is met betrekking tot leve
ring van restwarmte (continu). We1 za1 er naar worden gestreefd 
aan- en afvoer van goederen/afval zovee1 mogelijk te beperken tot 
de dag (van 7.00 uur tot 17.00 uur) en eventueel de avond (17.00 
uur tot 23.00 uur). 
Het opste11en van acceptatienormen voor afva1 en de contro1e daar
op is een zaak van de individue1e afva1verwerker. We1 zal het 
vergunningver1enende bevoegde gezag in het Kader van de Afva1stof-
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fenwet (Aw) of Wet milieubeheer (Wm) hieraan eisen kunnen stellen. 
Het behoort ook tot de taak van het bevoegd gezag om controle op 
naleving van de vergunning toe te zien. 
Bij aHe overige vergunningen (Wet Milieubeheer, Wvo en Wro)33 
zal ook toetsing plaatsvinden. 

Op basis van de structuurvisie van de PGEM is een indicatieve 
investerings- en grondexploitatie-berekening34 opgesteld [PGEM, 
1991b]. Ten behoeve van deze berekening zijn een aantal aannamen 
en ramingen gedaan teneinde de economische haalbaarheid in relatie 
tot grondprijzen te beoordelen. 
Het oorspronkelijk bruto-oppervlak van circa 218 hectare is inge
deeld tot netto 145 hectare uitgeefbaar terrein, 15 hectare rail
gebied, 35 hectare waterpartijen, groenvoorzieningen en dergelijke 
en circa 25 hectare openbaar gebied . 
Marktontwikkelingen en veranderend overheidsbeleid zijn (natuur
lijk) ook van invloed op het uitgiftebeleid. 

Beheer 
Zoals hiervoor is gesteld is het de bedoeling ten behoeve van het 
terreinbeheer een aparte beheersorganisatie op te richten. Intro
ductie van een beheermaatschappij geeft initiatiefnemers, zich 
vestigende bedrijven en de overheid de zekerheid, dat de allure 
van het bedrijventerrein en het toezicht voor de toekomst gewaar
borgd blijven. Voorkeur gaat dan ook uit naar deze publiek-pri
vaatrechtelijke samenwerking (PPS). 

Op basis van dit MER en het bestemmingsplan zal een goed lokatie
ontwikkelingsplan worden opgesteld met aandacht voor fasering, 
interne (detail) ontsluiting en de vormgeving van de kavels. 

De op te richten beheersorganisatie (iedere gebruiker c.q. eige
naar is verplicht lid te worden) heeft ook tot taak een milieuver
antwoordelijk beheer en coordinatie te voeren. Oit geldt met name 
voor zaken die niet direct publiekrechtelijk zijn te regelen, 
zoals bijvoorbeeld de afvalverwij dering, bedrij fsgroenbeheer en 
het beheer van niet openbare infrastructuur. 
In de statuten van de beheersorganisatie zijn bepalingen op te 
nemen omtrent: 

bedrijven waarvan dit noodzakelijk wordt geacht te verplichten 
tot het ontwikkelen van een intern milieuzorgsysteem; 
het integreren van milieuzorg in de bedrijfsvoering; 
inrichting en gebruik van de kavels in relatie tot het openbaar 
gebied en in het bijzonder de beeldbepalende groenstructuur; 

Bij inwerkingtreding van de Wm geldt voor deze vergunningen een coordinatieregeling. 

Dit is geen openbaar rapport. 
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de wijze en kwa1iteit van het beheer van het openbaar gebied 
(opste1len beheers- en onderhoudsrichtlijnen); 
beheersen van zwerfvuil, door bijvoorbeeld voorkomen van "zwar
te hoeken" (van belang bij situering). 

CTO"h","i1l"o1"C! on rio aomoon~o r n n1"nv;nr;r:> '7nl1rir:>n nn h~",; '" v~n "'---------- --- -- 0---------- --"£- r--------- ------- -~ ----- ----
deze bepalingen overtreders moe ten kunnen aanspreken op geconsta
teerde wanprestaties. 
Daarnaast kan de beheersorganisatie een ro1 spe1en bij de informa
tie-uitwisse1ing tussen gebruiker c.q. eigenaar en gemeente en/of 
provincie integraal terreinbeheer met bijbehorend onderhoud en 
periodiek overleg tussen de verschillende betrokken overheden. 
Ten behoeve van het beheer en onderhoud kan een fonds worden opge
richt. Bedrijven verplichten zich bij de aankoop van gronden j aar
lijks naar rato gelden aan dit fonds af te dragen. 
Naast beheer en onderhoud worden uit dit fonds ook de gemeenschap
pelijke voorzieningen en de controle en toezicht op activiteiten 
gefinancierd. 

Bij de gezamen1ijke voorzieningen is met name de eventuele eigen 
RWZI van belang (eventueel met aansluiting van een dee1 van het 
industrieterrein Oostervaart) en een gezamenlijke weegbrug. Verder 
kan worden gedacht aan de aanwezigheid van diensten a1s laborato
ria, installatie- en onderhoudsbedrijven en catering/verblij fs
voorzieningen. 

Onderhoud afwatering 
Ret onderhoud wordt verzorgd door de beheerder van het afwate
ringssysteem (in casu Heemraadschap Fleverwaard). 

Onderhoud ontwateringssysteem, ,'legen en riolering 
De voorkeur gaat uit naar onderhoud door de beheersorganisatie 
eventueel in samenwerking met het Heemraadschap. Een alterna
tief is dit onderhoud door de gemeente te laten uitvoeren. 

Veiligheidsmaatregelen/ca1amiteiten en mi1ieubeperkende voor
zieningen 
Alhoewel er (nog) geen duidelijkheid bestaat over de bedrijven 
die zich daadwerkelijk op het Flevo Milieu- en Energiepark zu1-
len gaan vestigen is bij de inde1ing van het terrein middels de 
IIMZ wel rekening gehouden met de mi1ieubelasting en gevaarsas
pecten van de bedrijven (zie hoofdstuk 4). Aanvul1ende maatre
gelen buiten het bedrij fsterrein (tussen bron en gevoelige 
bestemming) zijn dus niet nodig. Uiteraard worden de gebruike
lijke voorzieningen getroffen om de nadelige gevolgen bij cala
miteiten zoveel mogelijk te beperken. Een instrument daarbij is 
het calamiteitenartikel in de Wet milieubeheer of WVO-vergun
ning. 
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Centrale warmtelevering 

Wat de infrastructuur aangaat zal de PGEM zorgdragen voor de 

stoom/warmte-leiding tussen centrale en afnemers. Tevens ver

zorgt het energiebedrijf de stoomontvangststations bij de 

klant. Bij de energielevering door de PGEM is reservestelling 

inbegrepen. Er wordt gemeten bij de klant en afgerekend naar 

rato van vermogen en verbruik. Dit impliceert voor zich vesti
gende bedrijven, dat niet zelf geinvesteerd hoeft te worden in 

warmte-opwekapparatuur. WeI moet er vermogensvergoeding worden 

betaald. 

In plaats van de hier geschetste collectieve beheersorganisatie 
kan ook gedacht worden aan het gebruikelijke beheer en onderhoud 

door de gemeente. 
Het gecoordineerde integrale terreinbeheer (openbare en eigen 

grond) komt dan waarschijnlijk moeizaam van de grond. De milieu

situatie op het bedrijfsterrein is dan meer afhankelijk van de 

eigen verantwoordelijkheid van de individuele bedrijven. 
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5 HET FLEVO MILIEU- EN ENERGIEPARK; Mode11en 

5 . 1 In1eiding 

3S 

In het voorgaande hoofdstuk is, uitgaande van de voorgenomen ont
wikkeling, een beschouwing gegeven van de randvoorwaarden, uit
gangspunten en onzekerheden die bij de inrichting van het plan
gebied een rol spelen. In dit hoofdstuk wordt, op basis van boven
genoemde variatiemogelij kheden , een achtta1 modellen opgeste1d, 
waarbij het eerste model de voorgenomen ontwikkeling betreft con
form de startnotitie [TAUW, 1992] en het 1aatste model het nu1-
alternatief (paragraaf 5.2). 

Bij de mode1vorming zijn de volgende uitgangs- c.q. aandachtspun
ten gehanteerd: 

2/3 dee1 van het terrein wordt in ontwikke1ing gebracht, het 
resterende dee1 is uit100pgebied voor zowel het milieu- als 
energiepark; 
het functioneren van het Energiepark is voor een groot deel 
afhankelijk van de afstand tot de Flevocentrale, daarom dient 
dit park zoveel moge1ijk in het noorden gesitueerd te worden; 
de bedrijven op het Milieupark zijn voor een groot deel afhan
kelijk van de "goederenstroom", zij dienen dan ook zoveel moge
lijk in de nabijheid van het logistiek centrum (indien aanwe
zig) te liggen; 
het uitloopgebied dient zodanig gesitueerd te zijn dat het bij 
tegenvallende uitgifte moge1ijkheden biedt voor meerdere func
ties; 
minimaal twee aansluitpunten op de bestaande infrastructuur 
(Houtribweg en/of A6); 
de bestaande infrastructuur moet zoveel mogelijk de basis zijn 
voor de interne en, in mindere mate, ext erne ontsluiting van 
het bedrijfsterrein; 
bouwhoogtes blijven beperkt tot 25 meter. 
Schoorstenen/procestorens en andere verticale punt- en lijnvor
mige installatie-onderdelen mogen hoger zijn (vrijstelling tot 
100 meter); 
behouden van opgaande begroeiingen op en om het terrein; 
de bedrij fssituering dient in overeenstemming te zijn met de 
door de gemeente Lelystad ontwikkelde 11M2-methode; 
de fasering geschiedt in minimaal drie delen van 20 tot 40 
hectare netto uitgeefbaar bedrijfsterrein (totaa1 145 hectare) ; 
rekening houden met ruimtereservering voor de toekomstige aan
sluiting van de N23 op de Houtribdijk3S ; 

de mogelijkheden met betrekking tot ruimte reservering in de verschillende modellen is niet 
in de inrichtingsmodellen aangegeven, wel in de tekst. 
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in alle modellen wordt rekening gehouden met ruimtereservering 
voor het trace van de Zuiderzeespoorlijn; 
het Logistiek Centrum zal pas in de derde fase worden gereali
seerd, vanwege de relatief grote hoeveelheid goederen die nodig 
zijn om dit centrum rendabel te laten draaien. In de modellen 
wordt de mogelijke (optimale) situering van het overslagpunt 
gegeven. In de tekst worden tevens de mogelijkheden voor ruim
tereservering (10 a 15 hectare) voor het logistiek centrum en 
aanverwante activiteiten weergegeven36 ; 

Bij de modelvorming zijn een aantal variaties mogelijk: 
weI of geen Warmte-kracht-koppeling (WKK); 
weI of geen logistiek centrum; 
situering verschillende bedrijfsactiviteiten en het uitloopge
bied (in verband met gevoelige bestemmingen); bij de voorgeno-
men activiteit is 1/3 gedeelte bestemd ,roar het Energiepark 

(noorden) en 1/3 gedeelte voor het Milieupark (midden); 
alternatieve bedrijfsontwikkeling bij tegenvallende ontwikke
ling van de voorgenomen bedrijvigheid; 
plaats aansluitpunten op de bestaande infrastructuur, evenals 
de interne ontsluiting van het bedrijfsterrein; 
verandering van het bereikbaarheidsprofiel van C naar B (de 
zogenaamde gemengde lokatie); 
alternatieve faseringsmogelijkheden bij gelijke situering;. 
feitelijke milieubelasting individuele bedrijven, in relatie 
tot zijn IIMZ-score en zonering. 

Deze variaties op het Startmodel (model A) hebben het uitgangspunt 
gevormd bij de keuze voor de modellen B tim G. Binnen de uitgangs
punten per model zijn fasering, situering en ontsluiting optimaal 
op elkaar en de omgeving afgestemd. 
Daarnaast is het nul-alternatief (continueren van het huidige 
agrarisch gebruik/bestemming) als een apart model beschreven (mo
del H). 

Aandachtspunten bij de modelvorming zijn uitgaande van de doel
stelling van de initiatiefnemer: 

het realiseren van voldoende afnemers van (rest)warmte om de 
investeringen in WKK rendabel te maken en daarbij te komen tot 
(een optimale) energiebesparing; 
het realiseren van de bundelingsgedachte bij het Milieupark 
(ketenbeheer). 

Zoals eerder genoemd wordt eventueel in een tijdelijke situering op het Flevocentrale-eiland 
voorzien en zal de precieze situering van het logistiek centrum en het overslagpunt niet in 
het bestemmingsplan worden vastgelegd, maar wel een ruimtereservering met wijzigingsbevoegd· 
heid. 



MODEL A: ST ARTMODEL 

LEGENDA 

energiepark 1 e fase 
w:aI energiepark 2e fase 

milieupark 1 e fase 
FM?l milieupark 2e fase 
_ uitloopgebied 

overslagpunt bij logistiek centrum 
prima ire in frastructuur 1 e fase 
primaire infrastructuur 2e fase 
secundaire infrastructuur 1 e fase 
spoorlijn + omleiding 

FIG. 5.1 MODEL A: STARTMODEL 
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Alle modellen bieden min of meer gelijke mogelijkheden om zichtre
laties (NW-ZO) te ontwikkelen en eventueel te accentueren middels 
groenbeplanting. 

In paragraaf 5.3 worden de variaties op de invulling van het uit
loop gebied bij de voorgenomen ontwikkeling beschreven. 

5.2 Modellen 

Model A: Startmode1 

Dit model is gebaseerd op het in de startnotitie gepresenteerde 
model en is afgeleid van de Structuurvisie van de PGEM en het gaat 
uit van een horizontale driedeling. 

er is sprake van Warmte/kracht-koppe1ing (WKK); het Energiepark 
bevindt zich in het noorden tegen de Flevocentrale aan; 
het Milieupark ligt in het middengebied, nabij het logistiek 
centrum dat in het zuiden ligt en grenst aan het uitloopgebied; 
het uitloopgebied bevindt zich in het zuidelijke gedeelte, er 
wordt optimaal rekening gehouden met betrekking tot gevoelige 
bestemmingen in het zuiden; 
aftakkingen op de Houtribweg vormen op twee plaatsen de ont
sluiting van het bedrijfsterrein, onder andere door de hoge 
meerkosten van alternatieve aansluitingen; 
in het noordwesten is in een secundaire onts1uiting voorzien in 
verband met calamiteiten; 
de fasering geschiedt (min of meer, noord-zuid) vanuit de IJs
selmeerdijk, waar de "meer" milieubelastende activiteiten zich 
zouden moeten vestigen (zie zonering), bij een stagnatie in de 
ontwikkeling van het terre in worden de landschappelijke waarden 
gezien de situering relatief weinig aangetast; 

het bouwrijp maken van dit model (centrale hoofdstructuur met 
ontsluitingsweg, open water, terreinophoging en hoofdrio1ering) 
is goed te faseren; 
in fase I moet een relatief groot deel van de centrale hoofd
structuur worden gerealiseerd; 
in dit model is ruimte vrijgehouden voor de mogelijke aanslui
ting van de N23 op de Houtribdijk; 
de ligging van het overslagpunt nabij logistiek centrum maakt 
het noodzakelijk na fase I een beslissing te nemen over ruimte
reservering voor het logistiek centrum; 

voordelen van dit model zijn enerzijds de concentratie van be
drijvigheid rond de Flevocentrale en anderzij ds de redelijk 
goede toepassing van de milieuzonering; 
nadelen zijn o.a. de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van 
warmte-behoevende bedrijven en de veraf gelegen ontsluitings
punten ten opzichte van de situering van het bedrijvenpark (zie 
fi guur 5. 1. ) . 





MODEL B: BANDMODEL 

LEGEND A -~ 
C·'?I -

energiepark 1 e fase 
energiepark 2e fase 
milieupork 1 e fose 
milieupork 2e fase 
uitloopgebied 
overslogpunt bij logistiek centrum 
pr imoire infrostructuur 1 e fose 
primoire infrostructuur 2e fose 
secundoire infrostructuur 1 e fose 
spoorlijn + omleiding 

FIG. 5.2 MODEL B: BANDMODEL 
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Model B: Bandmodel 

Uitgangspunt bij dit model is het (nog beter) rekening houden met 

de hinder die optreedt ten gevo1ge van de bedrijfsactiviteiten op 

de omgeving middels een bandvormige fasering~~ 
In vergelijking met de voorgenomen i~~~hting veran~ert er weinig, 
de driede1ing vervaa t echte;.. ;v~~J. _ 

ook in dit model is sprake van WKK, zodat het Energiepark in 

het noorden 1igt; 
het uitloopgebied ligt meer langs de rand van het plangebied 

als bufferzone. Dit is gedaan om zodoende een geleidelijke 

overgang van het landelijke~eb~e naar het bedrijvenpark te 
~-

bewerkstelligen; bop 
het Mi1ieupark komt hierdoor t meer zuidelijker te liggen, 
dit heeft ook inv10ed op de p1aats van het overslagpunt bij het 

logistiek centrum (zuideIijker); 

de ontsluiting vindt net ais bij het startmadel (A) middels de 

twee bestaande zuidelijke punten plaats. Ret voordeel hiervan 
is dat er geen extra grondwerk behoeft te worden uitgevoerd 

(goedkoop) ; 
de secundaire ontsluiting in het noordwesten is ook conform 

model A; 
de fasering komt voor een groot deel overeen met de voorgenomen 

fasering maar is meer noordwest-zuidoost; 
het bouwrijp maken van dit model (centrale hoofdstructuur met 

onts1uitingsweg, open water, terreinophoging en hoofdrio1ering) 

is goed te faseren; 

de ruimte ten behoeve van de eventuele infrastructurele uit
breiding (N23) is (te) beperkt om de aansluiting op de Routrib

dijk te kunnen realiseren. 

de optimale 1igging van het overslagpunt bij het logistiek 
centrum is in het zuiden nabij het mi1ieupark en nabij het 

uitloopgebied, zodat pas in een laat stadium (na fase II) met 
ruimtereservering voar deze activiteit rekening hoeft te worden 

gehouden; 

een voordeel van dit model is dat na elke fase de ontwikke

lingsmogelijkheden voor de overgebleven gronden zeer groot 

blijven; 

een nadeel van deze indeling is dat er sprake is van een minder 
optimale economische benutting van het plangebied en dat de 

ontsluiting in het zuidoosten het Visvijverbos scheidt van het 

uitloopgebied. nit 1aatste vermindert de mogelijkheden voor 

"natuurontwikkeling" (zie figuur 5.2). 





MODEL C: MARKT /GROEI MODEL 

LEGENDA 

energiepark 1 e fase 
W@.l energiepark 2e fase 

milieupark 1 e fase 
ki'1a milieupark 2e fase 
_ uitloopgebied 

, overslagpunt bij logistiek centrum 
primaire infrastructuur 1 e fase 
primaire infrastructuur 2e fase 
secundaire infrastructuur 1 e fase 
spoorlijn + omleiding 

FIG. 5.3 MODEL C: MARKT /GROEI MODEL 
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Model C: Markt/groei-model 

Uitgangspunt bij dit model is een optimale benutting van de ver
voersmogelijkheden door orientatie op de bestaande afrasterstruc
tuur. Het markt-groeimodel hanteert net als model A een duidelijke 
horizontale driedeling. 

het Energiepark blijft in het noorden gesitueerd; 
het Milieupark en het uitloopgebied zijn omgewisseld ten op
zichte van model A, dit is gedaan om de milieu-bedrijven dich
ter bij de ontsluitingen te situeren, tevens nemen hierdoor de 
mogelijkheden voor transport- en distributiebedrijven toe; 
in dit model worden de (huidige) zuidelijke ontsluitingspunten 
gebruikt, inclusief de secundaire ontsluiting. Een ontslui
ting in het noorden is in dit model een min of meer noodzake
lijke optie; 
de fasering van beide bedrijvenparken geschiedt terreinin
waarts; 

de ontsluiting en terreinophoging kan goed worden gefaseerd; 
dit model houdt geen rekening met de eventuele aansluiting van 
de N23 op de Houtribdijk; 
gezien de ligging van het overslagpunt bij het logistiek cen
trum moet na fase II (eventueel) rekening worden gehouden met 
ruimte reservering voor het logistiek centrum; 

het voordeel van dit model is de bijna optimale economische 
benutting van het terrein, met inachtneming van de zonering. 
Het uitloopgebied biedt goede mogelijkheden voor de ontwikke
ling van zowel het Milieu- als Energiepark, waarbij de twee
deling duidelijk herkenbaar blijft; 
de grote nadelen van deze inrichting zijn de beperkte mogelijk
heden van het uitloopgebied voor alternatieve bestemmingen en 
de hoge kosten van een eventuele ontsluiting in het noordoosten 
(zie figuur 5.3); 
een an?er nadeel is dat het bouwrijp maken van dit model (open 
water en hoofdriolering) moeilijk te faseren is gezien de onze
kerheid die bestaat over de mogelijke verbinding tussen de twee 
deelparken. Voor de riolering kan worden gekozen voor 2 aparte 
rioolgemalen die het afvalwater naar een centraal ontvangstpunt 
pompen (duur). 
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Model D: Zonder warmte1evering F1evocentra1e 

In dit model wordt uitgegaan van de situatie waarbij wordt afge
zien van de vestiging van warmte vragende bedrijven. Een haalbaar
heidsstudie naar de perspectieven voor het energiepark is nog in 
gang, zodat het realiteitsgehalte van dit model voora1snog ondui
delijk is. Ondanks dat dit model in strijd is met de doelstelling 
van de initiatiefnemer, dient een dergelijk model opgenomen te 
worden 37 

In dit model wordt een gemengde horizontale en vertica1e opde1ing 
gehanteerd. 

het Energiepark zal in zijn geheel vervallen; 
de oppervlakte van het Milieupark zal in dat geval evenredig 
toenemen, gezien over twee fasen. Tevens biedt dit mogelijkhe
den voor (spin-off) bedrijven in de distributie-sector; 
het uit100pgebied bevindt zich net als bij model A in het zui
den, met dien verstande dat in dit model de strook langs het 
Visvijverbos er bijgetrokken is; 
door de noordelijke situering van het Milieupark zou een van de 
ontsluitingen een nieuw aan te leggen afslag op de A6 behoren 
te zijn. Gezien de geringe omvang van het gehele park lijkt 
deze.investering niet rendabel. Daarom moet gekozen worden voor 
een aansluiting op de Houtribweg. De ontsluiting in het zuid
oosten is ook problematisch omdat deze het hele uitloopgebied 
zou omsluiten en daarmee de onafhankelijke ontwikkeling ervan 
bemoeilijken; 
omdat er gezien het voorgaande slechts een reguliere ontslui
ting is gepland in dit model is een secundaire ontsluiting in 
het noordwesten ten behoeve van calamiteiten een vereiste; 
het overs1agpunt bij het logistiek centrum wordt gezien de 
noordelijke 1igging van het Milieupark in het noorden langs de 
dijk gesitueerd. Hierdoor moet in een vroeg stadium (fase I) 
rekening worden gehouden met ruimtereservering voor het logis
tiek c,entrum; 
de fasering geschiedt dee1s over de lengte van het terrein en 
deels loodrecht op de IJsselmeerdijk; 

het bouwrijp maken van dit model (centrale hoofdstructuur met 
onts1uitingsweg, open water, terreinophoging en hoofdriolering) 
is goed te faseren; 
in fase I moet een relatief groot deel van de centrale hoofd
structuur worden gerealiseerd, met dien verstande dat in fase I 
aanzienlijk minder van de hoofdstructuur moet worden aangelegd 
dan bij model B. Bij een tegenval1ende uitgifte wordt de 
hoofdstructuur ter plaatse van de Mi1ieu- en Distributiebedrij-

Zie ook richtlijnen ten behoeve van dit MER [Lelystad, 1992a] 
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ven slechts enkelzijdig benut; dit is dus een relatief dure 
investering; 
dit model houdt rekening met de mogelijke nieuwe aansluiting 
van de N23 op de Houtribdijk; 

de compactheid van het gebied is een voordeel van dit model , 
ook zonder ontwikkeling van het uitloopgebied of zelfs zonder 
ontwikke1ing van fase II. Een ander voordeel is de grote poten
tie voor alternatieve ontwikkelingen van het uitloopgebied; 
een nadeel is dat de potenties van de lokatie voor WKK niet 
worden benut en daarmee een doelstelling van de initiatiefnemer 
niet wordt gehaald. Ook is in dit model de belasting van de 
ontsluitingsroute erg hoog, omdat er slecht een reguliere ont
sluiting is en er zich alleen milieu- en distributiebedrijven, 
die veel vrachtvervoer genereren, op het terrein vestigen. Het 
terrein verliest ook een deel van de positieve uitstr aling 
(meerwaarde) van het Flevo Milieu en Energiepark (zie figuur 
5.4). 



MODEL E: ZONDER LOGISTIEK CENTRUM 
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Model E: Zonder logistiek centrum 

Uitgangspunt bij dit model is het niet doorgaan van het logistiek 
centrum, waardoor vervoer over de weg een belangrijker rol zal 
krijgen ten opzicht van de voorgenomen inrichting. De (markt-tech
nische) haalbaarheid van een logistiek centrum is nog onzeker38 . 

Dit model laat de mogelijke inrichting van het terrein zien bij 
het ontbreken van een logistiek centrum. 

het Energiepark blijft in het noorden gesitueerd; 
op het Milieupark zullen zich waarschijnlijk bedrijven vestigen 
die zich richten op het goederenwegvervoer als spin-off van de 
aanwezige milieubedrijven (distributiesector); 
het uitloopgebied komt meer naar het zuid-oosten te liggen, 
tegen het Visvijverbos aan; 
de ontsluiting vindt in dit model plaats door een lusvormig 
wegenpatroon met minstens elm aansluiting op de Houtribweg. 
Gezien de toename van goederenvervoer (afval) over de weg bij 
het ontbreken van een ontsluiting per spoor, is om de ontslui
ting te ontlasten een tweede (zuidelijke) ontsluiting op ter
mijn noodzakelijk. Om het Visvijverbos toch zoveel mogelijk te 
ontlasten is gekozen voor een secundaire weg; 
een alternatieve vluchtroute in geval van calamiteiten, in de 
vorm. van een secundaire ontsluiting in het noordwesten, is in 
dit model (fase I) een vereiste; 

het bouwrijp maken van dit model (centrale hoofdstructuur met 
ontsluitingsweg, open water, terreinophoging en hoofdriolering) 
is goed te faseren; 
in fase I moet een relatief groot deel van de centrale hoofd
structuur worden gerealiseerd. Ook hier wordt bij tegenvallende 
uitgifte een groot deel van de hoofdstructuur enkelzijdig ge
bruikt; 
in dit model is onvoldoende rekening gehouden met de trace
reservering voor de eventuele aansluiting van de N23 op de 
Houtribdijk. Bij een iets zuidelijke aansluiting zou dit model 
weI mogelijk zijn; 

het ontbreken van een logistiek centrum heeft tot voordeel dat 
mogelijkhedenvoor landschappelijke inpasbaarheid worden verbe
terd, omdat er meer ruimte vrij komt op het terrein; 
het nadeel van dit model is de beperkte benutting van de econo
mische (logistieke) mogelijkheden die deze lokatie biedt. Het 
provinciaal beleid ten aanzien van de lokatie wordt niet geho
noreerd. Een tweede nadeel is dat bij realisatie van de (secun
daire) zuidoostelijke ontsluiting, deze een belemmering vormt 
bij de eventuele ontwikkeling van een bufferzone vanuit het 
Visvijverbos (zie figuur 5.5). 

Op het moment van schrijven van dit MER (februari 1993) is er door RADIX nog onderzoek gaande 
naar de concrete partijen die willen participeren in de exploitatie en partijen die gebruik 
willen maken van de faciliteiten. 
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Model F: Inrichting met bereikbaarheidsprofiel B 

Uitgangspunt bij dit model is een verandering van het bereikbaar
heidsprofiel van het terrein. In het kader van het lokatiebeleid 
kan het profiel van de lokatie veranderen door een aansluiting op 
het O.V.-net door middel van bushaltes en een treinstation. Hier
door kunnen ook andere bedrijfstypen zich vestigen op het terre in 
(hoog mobiliteitsprofiel). Tevens wordt voorzien in de mogelijkheid 
om automobilisten (forensen) die vanuit het noorden naar de Rand
stad reizen te laten overs tappen op de trein. Gezien de fileproble
men in het Westen die beginnen ten noorden van Almere voorziet dit 
zolang de Zuiderzeespoorlijn niet is gerealiseerd in een behoefte. 

het gedeelte van het Energiepark dat als zichtlokatie in aanmer
king komt wordt gereserveerd voar kantoorachtige bedrijvigheid 
(Ie fase). Hierdoor verschuift een deel van het Energiepark naar 
het zuiden; 
het Milieupark blij ft op de positie zoals voorgesteld in de 
Structuurvisie; 
het uitloopgebied en daarmee de derde fase vervalt. Ook in het 
zuiden wordt kantoorachtige bedrijvigheid gesitueerd, namelijk 
langs de Houtribweg. Daarnaast wordt er ruimte gereserveerd voor 
"Park & Ride"; 
de ontsluiting vindt plaats door middel van een nieuwe afslag op 
de A6 (bij de parkeerplaats) ten behoeve van de kantoorbedrij
vigheid. In het zuiden zijn ook (twee) ontsluitingswegen (oost 
en west); 
gezien de ligging van de kantoren is het logistiek centrum in 
het noorden gesitueerd nabij de noordelijke ontsluiting. De 
reden hiervoor is dat er teveel zwaar verkeer langs de kantoren 
zou gaan lopeno 
de fasering geschiedt in de eerste fase nog centraal in het 
noordwesten. In de tweede fase wordt tevens de kantoorbedrijvig
heid in het zuiden ontwikkeld; 

het bouwrijp maken van dit model (centrale hoofdstructuur met 
ontsluitingsweg, open water, terreinophoging en hoofdriolering) 
is goed te faseren; 
in fase I moet een relatief groot deel van de centrale hoofd
structuur worden gerealiseerd; 
dit model houdt geen rekening met de nieuwe aansluiting van de 
N23 op de Houtribweg; 
de ligging van het overslagpunt bij het logistiek centrum maakt 
het noodzakelijk reeds in een vroeg stadium (fase I) rekening te 
houden met ruimtereservering voor het logistiek centrum. 

het voordeel van dit model is het integrale karakter van het 
bedrijventerrein. Het is een milieuvriendelijk terre in waar niet 
aIleen produktiebedrijven maar ook administratieve bedrijvigheid 
zijn plaats heeft. Daarbij biedt het terrein in dit model gezien 
de ligging nabij de A6 en een station goede mogelijkheden om een 
transferpunt voor personenvervoer te lokaliseren; 
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een nadeel van deze opbouw is het risico van versnippering in
dien in bepaalde branches meer groeimogelijkheden zit dan in 
andere branches en het feit dat warmte gebruikers verder van de 
Flevocentrale worden gesitueerd (zie figuur 5.6); 
voorts sluit dit model niet aan op het bedrijfsvestigingsbeleid 
van de Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. 

Model G: Meest milieuvriendelijk inrichtingsmodel 

Uitgangspunt bij dit model is het zoveel mogelijk beperken van 
hinder ten gevolge van bedrijfsactiviteiten op de omgeving en het 
behouden van de multifunctionaliteit van de overgebleven gebieden 
door optimaal rekening te houden met de landschappelijke inpas
baarheid en ecologische aspecten. In met name de paragrafen 4.3 en 
7.5 de rest van hoofdstuk 4 en 7 en hoofdstuk 6 zijn vele elemen
ten voor een meest milieuvriendelijke inrichting aangedragen. Deze 
zijn zo optimaal mogelijk gecombineerd in een model. Om een ge
lijkwaardige uitwerking en beoordeling te garanderen wordt het 
model hier reeds gepresenteerd in plaats van na hoofdstuk 7 (ge
volgen voor het milieu). 
Aspecten als aanleg, energiebesparing39 , geluidswering en mobili-
teit~erking zijn in principe model onafhankelijk en in dit 
odel op~enomen. Deze aspecten komen in hoofdstuk 7 aan de orde en 

he en meer de vorm van eisen c.q. mitigerende maatregelen. 
Wel kan gesteld worden dat in dit model: 

gefaseerde aanleg goed rnogelijk is; 
niet in een mobiliteitsverruiming is voorzien (profiel B); ~ 

energiebesparing middels WKK wordt voorzien; 
geluidwerende voorzieningen niet nodig zijn gezien de mogelijk
heden van bedrijven tot spreiding en afstand houden tot gevoe
lige objecten (zie paragraaf 7.5). 

De bandvormige fasering van dit model is in grote lijnen verge- ~~ 
lijkbaar met model B en kent daarom geen duidelijke driedeling.~ ·/' 

het Energiepark is in het noorden gesitueerd in verband met 
warmte-afzet vanuit de Flevocentrale, het milieupark is meer 
zuidelijk ervan gesitueerd; 
het overslagpunt bij het logistiek centrum ligt in het midden 
nabij het milieupark en toch zo dicht mogelijk bij de Flevocen
trale (in verband met visueel-effect); 
de fasering van deze (besternde) delen geschiedt vanaf de IJs
selmeerdijk. Het uitloopgebied is in het oosten en zuiden gesi
tueerd. De bestaande zuidoostelijke ontsluitingsroute langs het 
Visvijverbos wordt opgeheven. Het gevolg hiervan is dat een 
geleidelijke overgang (buffer) naar het landelijk gebied reali
seerbaar wordt. Dit is temeer het geval bij een tegenvallende 
uitgifte van gronden; 

Energiebesparing ten gevolge van bouwmethodes (duurzaam bouwen, dubo) gaat de globallteit van 
dit MER, ver te boven. 




