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Startnotitie m.e.r. Meerdijkhaven Lelystad 

1 Inleiding 

Wat is m.e.r. en waarom is er sprake van een m.e.r.-plicht? 
De gemeente Lelystad heeft in haar Ontwikkelingsvisie Lelystad [Gemeente Lelystad, 1999] het 
voornemen uitgesproken om centraal voor de kust een zeilcentrum te realiseren met een 
jachthaven met maximaal 500 ligplaatsen. Ook komen er circa 220 woningen, waarvan circa 80 
woningen een eigen ligplaats krijgen. Het is de bedoeling om dit project Regatta Center, dat 
onderdeel uitmaakt van het project Meerdijkhaven, in de periode 2000-2001 te realiseren. Op 
grond van artikel 7.2 van de Wet Milieubeheer (Wm) en het Besluit milieu-effectrapportage moet 
de m.e.r.-procedure doorlopen worden bij aanleg van 250 ligplaatsen of meer in een gevoelig 
gebied. Daarvan is sprake omdat het plangebied deel uitmaakt van de Ecologische 
Hoofdstructuur en ligt in een gebied dat is aangewezen in het kader van de Europese 
Vogelrichtlijn. Naast het Regatta Center worden in het kader van het project Meerdijkhaven nog 
twee deelprojecten gerealiseerd: Graansteiger (circa 150 woningen, waarvan ongeveer de helft 
met een eigen ligplaats) en Noorderzijl (circa 120 woningen en lichte vormen van bedrijvigheid). 
Hoewel deze onderdelen niet m.e.r.-plichtig zijn wordt het project Meerdijkhaven in zijn geheel 
in de m.e.r. betrokken. Het totale project zal in 2005 gerealiseerd zijn. 

Milieueffectrapportage (m.e.r.)1 is een hulpmiddel bij de besluitvorming over grote 
projecten/ingrepen. Het doel van milieueffectrapportage is om in de besluitvorming het 
milieubelang - tussen alle andere belangen - een volwaardige rol te laten spelen. De procedure 
is wettelijk geregeld in de Wet milieubeheer en diverse uitvoeringsbesluiten. 

De m.e.r.-procedure is van toepassing op de vaststelling van dat ruimtelijk plan dat als eerste in 
de mogelijke aanleg voorziet. In dit geval is de procedure gekoppeld aan de artikel 19 WRO-
procedure (zie hoofdstuk 3). 

Bevoegd gezag en initiatiefnemer 
Meerdijkhaven b.v. treedt op als initiatiefnemer in de m.e.r.-procedure. Het College van 
Burgemeesters en Wethouders treedt in deze procedure op als bevoegd gezag. De 
belangrijkste taken van het bevoegd gezag in de procedure zijn het vaststellen van de richtlijnen 
voor het MER en het beoordelen of het opgestelde MER aanvaardbaar is. 

De eerste stap in de m.e.r.-procedure 
De startnotitie, die nu voor u ligt, vormt de eerste stap in de m.e.r.-procedure. De startnotitie is 
door de gemeente Lelystad ter inzage gelegd. Iedereen wordt zo in de gelegenheid gesteld om 
aan te geven welke aspecten in het op te stellen milieueffectrapport (MER) aan de orde zouden 
moeten komen. Hoofdstuk 6 gaat in op de te volgen stappen van de m.e.r.-procedure. 

Functie van de startnotitie en leeswijzer 
De startnotitie is bedoeld om u op de hoogte te stellen van de start van de m.e.r.-procedure en 
dus van het voornemen om een jachthaven, zeilcentrum en woningen te realiseren, met 
bijbehorende voorzieningen. De startnotitie geeft globale informatie over het voornemen en de 
achtergronden daarvan (hoofdstuk 2), de procedure (hoofdstuk 3) en de relevante 
milieuaspecten (hoofdstuk 4). Al deze onderwerpen worden in het MER verder uitgewerkt. 
De startnotitie geeft ook aan waar het in het MER eigenlijk om draait, welke items in dit MER 
belangrijk zijn en op welke manier (methode) de alternatieven worden ontwikkeld (zie hoofdstuk 
5). 

' De afkorting m.er. staat voor milieu-effectrapportage: het instrument, de procedure. MER staat voor het milieu
effectrapport; het document waarin de resultaten van het milieu-onderzoek wordt gepresenteerd. 
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Figuur 1: Het project Regatta Center. 
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2 De plannen voor Meerdijkhaven komen niet uit de lucht 
vallen 

2.1 Het plan 

Het plan om te komen tot een Regatta Center voor de kust van Lelystad stamt reeds uit 1993. 
Ook in de rapportage van de werkgroep 'de Lelystadtafel' [1997] waarin een groot aantal 
ministeries, de provincie en de gemeente zitting hadden wordt reeds gesproken over 
ontwikkelingen in en aan de kust van Lelystad, zie ook figuur 2. 
Het idee voor het Regatta Center richtte zich in eerste instantie op het realiseren van een 
zeilwedstrijdcentrum met (inter)nationale allure en dat tegemoet kwam aan een tekort aan 
faciliteiten voor wedstrijdzeilen en trainen voor open zeilboten en kajuitzeiljachten. Dit 
zeilwedstrijdcentrum is nog steeds een belangrijk onderdeel van het initiatief, maar om 
voldoende financiële draagkracht voor dit plan te ontwikkelen is het voornemen gekoppeld aan 
een woningbouwproject en jachthavens. Het totaalproject maakt nu onderdeel uit van het 
Structuurmodel Kust van de gemeente. De zeilwedstrijden en de trainingen zullen plaatsvinden 
een gebied waar geen beroeps- en recreatievaart komt. Waarschijnlijk zal per concreet geval 
een wedstrijdgebied aangewezen worden ten noorden van de dijk Lelystad-Enkhuizen. 

Waarom ontwikkelingen voor de kust van Lelystad 
De visie om van Lelystad een "echte" stad aan het water te maken staat centraal in het 
Structuurmodel voor de kust van Lelystad, in het bestemmingsplan Noordelijke kuststrook (ten 
noorden van de dijk Lelystad-Enkhuizen) en in de rapportage van de Lelystadtafel. Lelystad 
kampt vooral bij buitenstaanders met een negatief imago, maar beschikt daarnaast over 
voldoende potentie, die vooral ligt in aspecten als groen, water, rust en ruimte. Lelystad zal zijn 
eigen identiteit van stad aan het water en groen kunnen versterken tot die van centrale plaats in 
het IJsselmeergebied. Om dit te bereiken heeft de gemeente besloten het roer drastisch om te 
gooien. Wonen, werken en economie, bereikbaarheid, financiële draagkracht en imago zijn de 
thema's waarop de gemeente zich de komende 10 jaar zal richten. 

De verwachting is dat Lelystad zo kan doorgroeien tot een stad met een omvang van ten minste 
80.000 inwoners die zelfstandig kan functioneren. Lelystad heeft dus ambities, maar zal bij de 
realisering ervan rekening houden met de lessen uit het verleden. Zo is het noodzakelijk om 
een goed en gedifferentieerd woonmilieu te bieden. Naast herstructurering van bestaande 
wijken zijn toevoegingen in het middeldure en dure segment noodzakelijk. Het is wenselijk om 
hierbij aan te sluiten op de natuurlijke omgeving en op de mogelijkheden aan de oevers van de 
meren, zodat een attractief en wervend woon- en leefmilieu ontstaat. Om een groter 
economisch draagvlak te creëren zijn het ontwikkelen van de kustzone met jachthavens en de 
daarbij behorende faciliteiten, toeristische voorzieningen en het uitbouwen van de 
museumfuncties belangrijke impulsen. 

Het initiatief van een wedstrijdzeilcentrum met woningbouw en enige aan de watersport 
gekoppelde voorzieningen past goed binnen deze ontwikkelingsvisie. Het Regatta Center 
Lelystad vormt samen met de deelprojecten Graansteiger en Noorderzijl het plangebied 
Meerdijkhaven; het onderwerp van studie in deze m.e.r.-procedure (zie figuur 2). 

« 
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Figuur 2 De ontwikkelingen voorde kust van Lelystad [Gemeente Lelystad, 1999]. 

De kustontwikkeling beslaat een lengte van ongeveer 7 kilometer en omvat naast 
Meerdijkhaven de volgende deelprojecten: Houtribhoogte, Museumkwartier, Havenkwartier, 
Suydersee boulevard, Werkeiland en Onderlangs. Het gaat vooral om: 
• het bieden van een publiek domein aan het water: een goed toegankelijke en aantrekkelijke 

kust; 
• het bereiken van samenhang tussen kust en achterland: het leggen van verbindingen met 

bebouwde kom en centrale zone; 
• het realiseren van inkomsten en voorzieningen voor de stad als geheel: een positieve 

opbrengst voor Lelystad. 

De activiteiten 
Het project Meerdijkhaven Regatta Center Lelystad is gesitueerd in het Oostvaardersdiep. Om 
het zeilcentrum en de woningen te kunnen realiseren is het noodzakelijk om een cirkelvormige 
dam te realiseren bestaande uit een zandlichaam met de bijbehorende waterkerende 
voorzieningen. De waterkering aan de buitenzijde wordt voornamelijk met een taludconstructie 
gerealiseerd. De binnenzijde van de dam bestaat voornamelijk uit verticale grondkerende 
constructies zoals damwanden, welke een ronde kade vormt die het zeilwedstrijdcentrum en de 
jachthaven omsluit. Op de dam komen privé-woningen, af en toe onderbroken door openbare 
ruimten. Het Regatta Center ligt aan een cirkelvormige waterpartij met de steigers van de 
jachthaven en met aan de oostzijde een serviceplatform waar de bij de jachthaven behorende 
voorzieningen en (nautische) bedrijvigheid wordt gesitueerd. In totaal gaat het om circa 220 

* 
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woningen en daarnaast om een jachthaven met maximaal 500 ligplaatsen. De bedoeling is om 
het project in de periode 2000 - 2001 te realiseren. 
Aan de landzijde ligt deelproject Noorderzijl, gelegen tussen de Oostvaardersdijk en de 
Houtribweg. Hier komen circa 120 woningen en is ruimte gereserveerd voor kleine 
bedrijfsruimten in de vorm van woon-werk-combinaties. De bebouwingsvlakken komen haaks 
op de dijk te liggen. 
Meerdijkhaven Graansteiger ligt ten noorden van het Regatta Center en wordt deels binnen en 
deels buitendijks gerealiseerd. De helft van de circa 150 woningen wordt op smalle landstroken 
gebouwd loodrecht op de huidige dijk. Ook binnendijks worden de bebouwingsvlakken haaks op 
de dijk geprojecteerd. Door deze verkavelingsstructuur blijft vanaf de dijk het zicht op het 
Oostvaardersdiep en het Markermeer bestaan. 

Bouwrijp en woonrijp maken 
Voor de activiteiten op het land (ca. de helft van het project Graansteiger en het totale project 
Noorderzijl) hoeft de grond niet meer bouwrijp gemaakt te worden. Het zal eerder nodig zijn 
overtollig zand af te voeren. Om het gebied woonrijp te maken zullen naast de infrastructuur de 
noodzakelijke nutsvoorzieningen worden aangelegd. 

Infrastructuur 
De Houtribweg is de centrale ontsluitingsas. De voertuigen van de gemeentelijke Diensten 
(vuilniswagen, brandweer e.d.) zijn hierbij maatgevend. Vanaf de Houtribweg leidt de bestaande 
ontsluiting aan de oostzijde van het Werkeiland via de Oostvaardersdijk naar een toekomstige 
vaste (auto)verbinding die in het verlengde ligt van de Visarenddreef. Woonstraten zorgen voor 
de ontsluiting van de toekomstige bebouwing. De Oostvaardersdijk is in de ontwikkeling van de 
kuststrook alleen een doorgaande route voor fietsers, voetgangers en bestemmingsverkeer. 

Parkeren 
Voor de bezoekers van het Regatta Center worden circa 100 parkeerplaatsen en voor de 
ligplaatsenhouders circa 225. Ook zullen er voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen 
komen. Voor de vrijstaande of geschakelde woningen worden 2 parkeerplaatsen gereserveerd, 
waarvan ten minste één op eigen terrein gerealiseerd moet worden. Bij de 
appartementencomplexen komt 1,5 parkeerplaats per appartement. 
Ook binnen het deelproject Graansteiger wordt het parkeren bij de woningen binnen de 
bebouwingsvlakken opgelost. Ook hier wordt gedacht aan inpandige of centrale 
parkeervoorzieningen. In ieder geval moet voorkomen worden dat het nieuwe waterfront door 
geparkeerde auto's wordt beheerst. Het te realiseren aantal parkeerplaatsen en de wijze van 
parkeren wordt in het MER onderbouwd. 

2.2 De vraagpunten 

2.2.1 Formulering vraagpunten 

Er spelen twee belangrijke vraagpunten rondom het project. 
1 Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om buitendijks bouwen toelaatbaar te laten zijn? 
2 Aan wat voor voorwaarden moet worden voldaan gezien de ligging in de Ecologische 

Hoofdstructuur en in een gebied dat is aangewezen op grond van de Europese 
Vogelrichtlijn? 

» 
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2.2.2 Buitendijks bouwen onder welke voorwaarden? 

Er wordt vanuit gegaan dat er sprake is van buitendijks bouwen. Daarom is de vraag aan de 
orde onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan van 
Flevoland biedt hiervoor een aantal aanknopingspunten (eventuele andere aanknopingspunten 
zijn op dit moment niet bekend). 
Het provinciaal beleid voor de buitendijkse watergebieden is gericht op een goede 
waterkwaliteit en het instandhouden en optimaliseren van een duurzaam multifunctioneel 
gebruik van het water en de aanliggende landgebieden voor de gewenste functies. 
De provincie en Rijkswaterstaat voeren een terughoudend beleid bij ontwikkeling van nieuwe 
buitendijkse bebouwing, ingegeven door aspecten van veiligheids-, landschaps-, 
waterkwaliteits- en milieueffecten. Als onderdeel van de stedelijke ontwikkeling van onder 
andere Lelystad zijn er mogelijkheden voor aanvullende buitendijkse bebouwing, mits wordt 
voldaan aan eisen m.b.t. de genoemde aspecten, plus natuur- en cultuurhistorische waarden. 

Het betreft randvoorwaarden en eisen waarmee bij het ontwerp van het plangebied rekening is 
gehouden. Het MER zal hier nader op ingaan en de alternatieven erop toetsen. 

2.2.3 Aanwijzing tot Vogelrichtiijngebied 

Begin 1999 heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bekendgemaakt 
van plan te zijn het IJsselmeer en het Markermeer aan te wijzen als Speciale 
Beschermingszone (SBZ) in het kader van de Vogelrichtlijn. Doel van deze richtlijn is de 
vogelstand te beschermen. Consequentie is dat binnen en in de nabijheid van deze gebieden 
een speciaal beschermingsregime geldt en dat natuurbelangen (vogelbelangen) prevaleren 
boven elk ander belang. 

De gemeente Lelystad heeft in mei 1999 bezwaar gemaakt tegen deze voorgenomen 
aanwijzing. De bezwaren hebben onder ander betrekking op de criteria die zijn gehanteerd bij 
de aanwijzing en het feit dat verouderde vogeltellingen zijn gebruikt. Onlangs is bekend 
geworden dat het gebied definitief is aangewezen als SBZ, de bezwaren hebben dus niet tot 
aanpassing geleid. 

Alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen in of nabij speciale beschermingszones toch 
wegen, spoorlijnen, steden en andere projecten gebouwd worden die van sociaal en 
economisch belang zijn. Op grond van artikel 6 van de Habitatrichtlijn: 

dient voorafgaand advies van de Commissie van de EG te worden gevraagd; 
mogen er geen alternatieve oplossingen aanwezig zijn om zonder negatieve gevolgen 
voor het gebied tot realisering te komen; 
dienen er dwingende redenen van groot openbaar belang aanwezig te zijn, en 
moeten alle nodige compenserende worden getroffen om te waarborgen dat de 
algehele samenhang gewaarborgd blijft. 

Voor dergelijke activiteiten geldt het compensatiebeginsel voor natuur en landschap. 

Kortom: als wezenlijke kenmerken van de speciale beschermingszone worden aangetast wordt 
alleen toestemming gegeven voor een ingreep als er geen alternatieve locaties zijn, er een 
groot maatschappelijk belang is en er voldoende gecompenseerd wordt. 

* 
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De beoordeling of aan de voorwaarden is voldaan, zal uitgevoerd worden voor de totale 
kustontwikkeling en gaat het kader van deze m.e.r. -dat betrekking heeft op een onderdeel van 
de kustontwikkeling- te buiten. 
In het MER wordt uiteraard de huidige waarde voor vogels en de invloed die de voorgenomen 
activiteit hierop kan hebben, beschreven. 
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3 De procedure rond m.e.r. 

3.1 Koppeling aan de artikel 19-WRO-procedure 

In de Wet milieubeheer is geregeld dat het MER en het ruimtelijke plan voor het gebied waarin 
de voorgenomen activiteit gaat plaatsvinden, samen ter inzage worden gelegd. De opstelling 
van het milieueffectrapport loopt daardoor samen op met de artikel 19 WRO-procedure die voor 
het Regatta Center wordt doorlopen. Hieraan gekoppeld is de bestemmingsplanprocedure voor 
het totale project Meerdijkhaven. Tot die tijd moet er nog een aantal stappen worden doorlopen, 
die hieronder worden toegelicht. 

3.2 De verdere procedure na het verschijnen van de startnotitie 

Inspraak en advies 
Iedereen die op deze startnotitie wil reageren kan zijn of haar reactie kenbaar maken aan de 
gemeente Lelystad. Ook wordt aan een aantal wettelijke adviseurs gevraagd om aan te geven 
wat er in het MER aan de orde moet komen. De inspraakreacties en de adviezen kunnen in een 
periode van vier weken worden ingebracht. Aan de hand van de startnotitie, de 
inspraakreacties, adviezen en een locatiebezoek stelt de Commissie voor de m.e.r. vervolgens 
uiterlijk 9 weken (mei 2000) na de start van de inspraak een advies op voor de richtlijnen. 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Lelystad stelt vervolgens de definitieve 
richtlijnen vast mede op basis van het advies voor richtlijnen van de Commissie voor de m.e.r., 
adviezen van wettelijke adviseurs en de inspraakreacties. 

Opstellen MER 
Zoals reeds opgemerkt wordt het MER aan de hand van de richtlijnen opgesteld. Met de start 
hiervan wordt alvast een begin gemaakt, zodat de proceduretijd toch zo goed mogelijk kan 
worden benut. Dit is mogelijk omdat al veel gegevens over de huidige situatie in het gebied en 
de voornemens voor de inrichting van het gebied bekend zijn. 

Bekendmaking, inspraak en advies 
Het MER en de benodigde stukken voor de artikel 19 WRO-procedure worden na afronding 
gezamenlijk bekend gemaakt. Het streven is om dit eind juli 2000 te doen. Hierna volgt opnieuw 
een periode waarin iedereen kan inspreken en waarin de wettelijke adviseurs om advies 
worden gevraagd. In bijlage 2 is de procedure schematisch weergegeven. 

3.3 Tijdsplanning 

De globale tijdsplanning voor de m.e.r.-procedure ziet er als volgt uit: 
inspraak op startnotitie, advies en vaststelling richtlijnen: maart-mei 
opstellen MER: maart-juli 
gezamenlijke bekendmaking van het MER en artikel 19 WRO-procedure: eind juli 

» 
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4 Welke milieuaspecten zijn van belang 

4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt globaal ingegaan op de huidige milieusituatie in en om het plangebied 
Meerdijkhaven. Op deze wijze wordt een eerste indruk verkregen van de waarden die beïnvloed 
kunnen worden en de potenties die het gebied biedt. Ook worden globaal de te verwachten 
milieugevolgen beschreven. Het MER zal een meer gedetailleerde beschrijving van relevante 
milieuaspecten geven. 

Bij de effectbeschrijving in het MER wordt onderscheid gemaakt in tijdelijke en blijvende 
effecten door de uitvoering van de voorgenomen activiteit. Zowel de positieve als negatieve 
effecten worden beschreven. De effecten zijn onderverdeeld in: 
• Effecten van het plan(gebied) op de omgeving; 
• Effecten van de omgeving op het plan(gebied); 
• Interne effecten binnen het plan(gebied). 

In het MER zullen alle relevante milieuaspecten op basis van de nog vast te stellen richtlijnen 
voor het MER worden uitgewerkt. Een indicatie van de te verwachten milieugevolgen en de 
wijze waarop daar in het MER mee zal worden omgegaan is opgenomen in paragraaf 4.3-

Bij de effectbeschrijving in het MER wordt wat betreft de mate van detail onderscheid gemaakt 
tussen het Regatta Center, waarvoor de plannen inmiddels redelijk ver gevorderd zijn, en de 
andere twee deelgebieden; hiervan is nog minder bekend waardoor de effecten wat globaler 
beschreven zullen worden. Niet alleen negatieve effecten komen aan bod, maar ook positieve 
(bijvoorbeeld de 'verkleuring' van het plangebied van milieuhinderlijke bedrijvigheid naar minder 
milieuhinderlijke activiteiten). 

4.2 Ligging en ruimtegebruik 

Het plangebied Meerdijkhaven ligt aan de zuidwestkant van Lelystad, net ten noorden van 
Lelystadhaven en ter hoogte van het industrieterrein Noordersluis. Het westelijk deel van het 
plangebied wordt begrensd door het open water van het Oostvaardersdiep. De Houtribweg 
vormt de oostelijke begrenzing. In het noorden sluit het plangebied aan op de in aanbouw zijnde 
woningen, die onderdeel uitmaken van het plangebied Kust Centraal. De zuidelijke begrenzing 
wordt ruwweg gevormd door de Lage Dwarsvaart. De huidige situatie is in onderstaande figuur 
weergegeven. 
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F/guur 3 Huidige situatie plangebied en directe omgeving 

Het plangebied ligt grotendeels in het Oostvaardersdiep dat een functie heeft voor de recreatie-
en zware beroepsscheepvaart naar de Lage Dwarsvaart. Net ten zuiden hiervan ligt jachthaven 
Lelystadhaven. De functie van de vaargeul die langs het plangebied loopt blijft ook in 
toekomstige situatie gehandhaafd. Ten noorden van het plangebied komt een gemeentelijke 
haven (bruine vloot en passantenhaven). Het Regatta Center komt tussen beide havens in te 
liggen. 

Op de vaste wal heeft een deel van het gebied een industriële bestemming en een ander 
relatief klein deel heeft de bestemming openbaar groen. Ter hoogte van de inrit vanaf de 
Houtribweg naar de Oostvaardersdijk bevinden zich enige woningen en de bedrijven BTS en 
Fernhout (off-shore gerelateerd) liggen aan de loswal van Rijkswaterstaat, direct ten zuiden van 
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het plangebied. Langs het plangebied loopt nu nog een stadshoofdweg (Houtribweg) die in de 
huidige situatie voor een prima aansluiting op de autosnelweg A6 zorgt. Er is reeds een besluit 
genomen om de Houtribweg -tussen de Visarenddreef en de Houtribdreef- te herinrichten, 
zodanig dat er een samenhangend verblijfsgebied ontstaat tussen de huidige wijken en de 
ontwikkelingen voor de kust van Lelystad. 

Ten oosten van het plangebied liggen de wijken Galjoen en Punter en het industrieterrein 
Noordersluis, met een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Over het plangebied loopt nu nog de 50 
dB(A) contour van het industrieterrein, zie bijlage 3. Door maatregelen zal de geluidcontour 
langs het plangebied komen te liggen. Voorts worden er maatregelen voorbereid om in de 
nieuwe situatie geurhinder door de afvalzuiveringsinstallatie te voorkomen. 

Ten zuiden van de Lage Dwarsvaart ligt, op circa 500 meter afstand van het plangebied, 
Lelystad-Haven. Hier bevinden zich enkele winkels, horeca en low cost 
overnachtingsmogelijkheden. 

De thema's waarop het MER zal ingaan zijn verkeer, water en bodem, landschap en natuur, 
archeologie en cultuurhistorie, woon- en leefmilieu, energie, ruimtelijke belemmeringen, huidig 
watergebonden gebruik en veiligheid. De huidige situatie (voor zover relevant) en de te 
verwachten milieueffecten zijn hierna op hoofdlijnen beschreven. 

4.3 Beschrijving huidige situatie 

Verkeer 
De huidige auto- en vrachtverkeersintensiteit van, naar en langs het plangebied is relatief laag. 
De stadshoofdwegen zorgen voor een snelle en directe verbinding met het stadscentrum en 
met de autosnelweg A6 in de richting van Emmeloord en Almere. Hierboven is reeds ingegaan 
op besluit tot de 'down grading' van de Houtribweg tussen de Visarenddreef en de Houtribdreef, 
zodat een aaneensluitend gebied ontstaat. Het plangebied is redelijk goed te bereiken met het 
openbaar vervoer. De dichtstbijzijnde stadsbushalte (Lelystad-Haven en Centrum) ligt op circa 
300 m en het NS station (trein richting Amsterdam) ligt op circa 3 km afstand. Karakteristiek is 
de ferry, die een vaarverbinding onderhoudt tussen Lelystad en Amsterdam, net ten noorden 
van het plangebied. In de huidige situatie wordt hiervan nog weinig gebruik gemaakt. 

Langs het toekomstig plangebied loopt een hoofdfietsroute die het plangebied met de stad zelf, 
met Almere (langs de Oostvaardersplassen), Emmeloord en Enkhuizen verbindt. 

Water en bodem 
Oppervlaktewater en waterbodem 
Het buitendijks deel van het plangebied komt in het Oostvaardersdiep te liggen, dat onderdeel 
uitmaakt van het Markermeer. Het Markermeer voorziet in de watervoorziening en afwatering 
van de kop van Noord-Holland, een deel van het Gooi- en Eemgebied en de provincie 
Flevoland. De peilen die worden nagestreefd zijn NAP - 0.20 m in het zomerseizoen en NAP -
0.40 m in het winterseizoen. Deze waterpeilen gelden ook in het Oostvaardersdiep. De 
waterkwaliteit is in zijn algemeenheid redelijk, ondanks de relatief hoge chloridegehalten in de 
zomer en de regelmatig voorkomende overschrijdingen van de normen voor nutriënten en 
zware metalen. Vooral de te hoge gehalten aan voedingsstoffen leiden regelmatig tot hinderlijke 
algenbloei. 
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De waterbodemkwaliteit in het plangebied is momenteel in onderzoek. Eén kilometer ten 
noorden van het plangebied is de waterbodemkwaliteit in september 1999 onderzocht. Hieruit 
blijkt dat de waterbodem licht verontreinigd is (klasse 2; PCB s, PAK's en kwik zijn 
klassebepalende parameters). Verwacht wordt dat de waterbodemkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied vergelijkbaar is [Concept-Bestemmingsplan Meerdijkhaven, februari 2000]. 

Bodemkwaliteit 
De bodemkwaliteit van het binnendijksgelegen bouwterrein (Noorderzijl) is reeds onderzocht. 
Op de locatie zijn geen verontreinigingen aangetroffen [Concept-Bestemmingsplan 
Meerdijkhaven, februari 2000]. 

Landschap en natuur 
Als we in de richting van het Markermeer kijken dan zien we een zeer wijds en open water
landschap met in het noorden de Houtribsluizen en de dijk naar Enkhuizen. Vanaf het water in 
het Oostvaardersdiep is er zicht op de Oostvaardersdijk. De dijk heeft een continue profiel en 
wordt niet doorsneden door andere elementen. Achter de dijk liggen de contouren van de 
bebouwing (Punter en Galjoen) en de bedrijven (bedrijventerrein Noordersluis) van Lelystad. De 
in het plangebied liggende bedrijven BTS en Fernhout hebben een negatieve invloed op het 
huidig landschap. 

De natuurwaarden in het studiegebied zijn vooral gekoppeld aan het voorkomen van grote 
oppervlakten open water dat relatief ondiep en voedselrijk is. De waarde van het gebied voor 
vogels, waterplanten en vissen moet nog geïnventariseerd worden. De natuurwaard op de 
vaste wal is marginaal. Voor het groen binnen Lelystad zelf geldt als doelstelling het realiseren 
van een basisnatuurkwaliteit. 

Archeologie en cultuurhistorie 
In het ten behoeve van het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan opgestelde milieueffectrapport 
is het aspect archeologie behandeld. Op enkele scheepswrakken na worden in Lelystad geen 
grote archeologische waarden verwacht. In het plangebied en de omgeving ervan zijn geen 
waarden bekend. 

Woon- en leefmilieu 
Het huidige woon- en leefmilieu valt te karakteriseren door de termen ruimte, uitzicht en relatief 
rustig. Over het plangebied ligt de geluidszone van het bedrijventerrein Noordersluis, vooral de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie kan tot hinder leiden voor de toekomstige kwaliteit, maar er zijn 
reeds maatregelen in voorbereiding om de (stank)hinder te reduceren. Deze zullen er toe 
moeten leiden dat de hindercontouren niet over het pangebied komen te liggen. Direct 
grenzend aan het plangebied liggen de bedrijven BTS en Fernhout. Als de voorgenomen 
activiteit doorgaat, zullen deze bedrijven verplaatst worden. 

Ruimtelijke belemmeringen 
Er liggen in het plangebied geen hoofdtransportleidingen die ruimtelijke belemmeringen 
opleveren. Over het plangebied loopt (op 86 m hoogte) een straalpad van de PTT. De 
bouwhoogte van het plan is echter zodanig, dat hierdoor geen beperkingen ontstaan. 

Veiligheidszone hoofdvaarweg 
Langs het plangebied ligt het tracé van de route Amsterdam-Lemmer. Vanaf de leidam gemeten 
heeft de veiligheidszone een breedte van circa 100 meter. Deze veiligheidszone is uitgangspunt 
geweest voor in het stedenbouwkundig plan. 
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4.4 Te verwachten milieueffecten 

Verkeer en watergebonden gebruik 
In het MER zal onder meer aandacht besteed worden aan de veranderingen in de 
verkeersintensiteit, wanneer de voorgenomen activiteit tot uitvoering komt. Het gaat daarbij 
vooral om de milieueffecten als gevolg van geluid en mobiliteit door (werk)verkeer tijdens de 
aanleg- en gebruiksfase en tijdens de gebruiksfase van het plangebied door verkeersgeluid 
afkomstig van de Houtribweg. Een andere belangrijke verkeersaspect is het parkeren en de 
gehanteerde parkeernormen in het plangebied tijdens de gebruiksfase en tijdens grote 
zeilevenementen. In het kader van het MER zal in kwalitatieve zin ook aandacht besteed 
worden aan de mogelijkheden voor (auto)-mobiliteitsbeperking en mogelijke veranderingen in 
de modalsplit (verdeling van wijze van vervoer over fiets, openbaar vervoer, ferry en auto). 
Voorts zal in het MER ingegaan worden op de effecten van de voorgenomen activiteit op het 
watergebonden gebruik. 

Water en bodem 
De toekomstige woningen en het zeilcentrum zijn een potentiële bron van verontreiniging van 
het watersysteem. Tijdens de aanleg- en gebruiksfase van de woningen en het zeilcentrum 
kunnen ook milieueffecten optreden door onder andere morsing en calamiteiten en het schoon 
maken van (zeil)boten. In het MER zal ingegaan worden op de mogelijkheden om de belasting 
van het water- en waterbodemsysteem te voorkomen of tot een minimum te beperken. Door 
realisatie van de voorgenomen activiteit wordt de kans op het voorkomen van luw of stilstaand 
water vergroot. Dit vergroot eveneens de kans op het voorkomen van algenbloei en mogelijk 
bezinking van aan slib gebonden verontreinigingen. Ook hieraan zal in het MER aandacht 
worden besteed. 

Om de woningen te kunnen realiseren zullen grote hoeveelheden zand aangevoerd worden. Dit 
mag niet leiden tot een verslechtering van de huidige (water)bodemkwaliteit. In het MER wordt 
ingegaan op de grondstromen (kwaliteit en kwantiteit) en de wijze van aanvoeren, daarnaast 
wordt ook ingegaan op het optreden van eventuele zettingen. 

Landschap en natuur 
De effecten van de voorgenomen activiteit zijn bij realisatie onomkeerbaar. Het vrije uitzicht 
over het water zal deels verdwijnen, maar blijft deels ook gehandhaafd door de bebouwing 
loodrecht op de huidige kust te projecteren (zichtlijnen). Aan de andere kant biedt de komst van 
een zeilcentrum nieuwe mogelijkheden om op een andere wijze gebruik te maken van dit 
unieke open water. Uiteindelijk zal de realisatie van Meerdijkhaven en de overige projecten voor 
de kust van Lelystad leiden tot een aanzienlijke kwaliteitsimpuls. 

In het MER zullen de effecten van de voorgenomen activiteit op de watervogels, vissen en 
waterplanten nadrukkelijk in beeld gebracht worden. De uitvoerige aandacht hangt samen met 
de ligging van het plangebied binnen de Ecologische hoofdstructuur en in een gebied dat is 
aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn. De 
natuurwaarden op de vaste wal zijn marginaal en zullen in het MER minder aandacht krijgen. 

Archeologie en cultuurhistorie 
Zoals in de beschrijving van de huidige situatie is aangegeven zijn er, voorzover bekend, geen 
archeologische en cultuurhistorische waarden in het plangebied. 

Woon- en leefmilieu 
De grootste invloed op het woon- en leefmilieu wordt verwacht tijdens zeilwedstrijden en dagen 
met gunstig zeilweer, wanneer er grote hoeveelheden mensen op het gebied afkomen. In het 

* 
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MER zal de aandacht zich verder ook richten op de resultaten van de voorgenomen 
maatregelen om de geluidszone en geurcontour van het bedrijventerrein Noordersluis "terug te 
trekken", zodat deze niet meer over het toekomstig plangebied komen te liggen. 
In het deelgebied Noorderzijl wordt wonen en werken gecombineerd. Het zal daarbij 
voornamelijk gaan om lichte vormen van bedrijvigheid, zoals administratieve, kunstzinnige, en 
daarmee vergelijkbare vormen van bedrijvigheid. Vooralsnog worden hiervan weinig tot geen 
nadelige (milieu)effecten verwacht. Dit betekent wel dat er duidelijke afspraken gemaakt dienen 
te worden omtrent de bedrijvigheid die wordt toegestaan. Deze zullen planologisch worden 
vastgelegd. 

Ruimtelijke belemmeringen 
Effecten van objecten die een ruimtelijke belemmering tot gevolg kunnen hebben treden niet op, 
zie ook paragraaf 4.3. 

Duurzaam bouwen 
De gemeente heeft de Intentieverklaring duurzaam bouwen Flevoland ondertekend. Dit 
betekent dat in ieder geval de vaste maatregelen uit het Nationaal Pakket Woningbouw en 50% 
van de variabele maatregelen op het gebied van duurzame woningbouw worden uitgevoerd. 

Veiligheid 
In het MER wordt nader ingegaan op de veiligheidsaspecten. Het gaat hierbij om de 
veiligheidszone vanwege de scheepvaart en veiligheid in relatie tot gevaar voor "natte voeten". 

Energie 
Energie is één van de speerpunten van het gemeentelijk beleid en zal in het MER dan ook de 
nodige aandacht krijgen. De aandacht zal zich vooral richten op de mogelijkheden voor 
vermindering van de energievraag, het gebruik van duurzame energiebronnen en toepassing 
van energie-efficiënte technieken. 

Indirecte effecten 
De in het plangebied gevestigde bedrijven zullen worden verplaatst. Hiervoor komen 
verschillende locaties in aanmerking. Als de nieuwe locaties bekend zijn tijdens de opstelling 
van het MER, zullen de milieueffecten van de verplaatste bedrijven in het MER beschreven 
worden. 
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5 De alternatieven 

5.1 We gaan de ontwikkelingsvisie niet overdoen 

M.e.r. kan op verschillende momenten in de planvormingsfase worden ingezet. Sommige 
procedures starten al wanneer alleen de locatiebegrenzing nog maar bekend is. De gemeente 
Lelystad is duidelijk al verder, zowel in de uitwerking als in de onderzoeken die daaraan ten 
grondslag liggen. Voor dit m.e.r.-traject wordt dan ook niet gesuggereerd dat er nog geen lijn op 
papier staat, maar wordt uitgegaan van hetgeen in de ontwikkelingsvisie, het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan en het plan van Meerdijkhaven bv voor de inrichting van het Regatta 
Center is aangegeven. De aandachtspunten daaruit zijn startpunten waarop wordt 
voortgeborduurd. 

5.2 Soorten alternatieven 

Waarvoor zijn geen alternatieven meer mogelijk 
Het op te stellen MER is een inrichtings-MER, dat wil zeggen dat gezocht wordt naar een zo 
goed mogelijke inrichting van de locatie uit het oogpunt van milieu. De locatie zelf staat niet 
meer ter discussie. De keuze hiervoor is al gemaakt, zie hoofdstuk 2. Locatie-alternatieven 
worden dus niet in het MER geformuleerd, wel wordt onderbouwd hoe de keuze voor deze 
locatie tot stand is gekomen. Milieuaspecten staan hierbij centraal. 
Ook staat de voornaamste functie in het totale plangebied al vast: een zeilcentrum en 
jachthaven met circa 500 ligplaatsen, voorzieningen en in totaal circa 200 woningen op het land 
(120 Noorderzijl en 75 Graansteiger) en circa 300 woningen buitendijks (220 Regatta Center en 
75 Graansteiger). 

Welke soorten alternatieven komen dan wel aan de orde? 
De volgende 'soorten' alternatieven worden onderscheiden. 

Nulalternatief 
Het komt voor dat in een project het zogenoemde nulalternatief (afzien van het realiseren van 
de voorgenomen activiteit) een reëel alternatief is, dat volwaardig in de afweging wordt 
meegenomen. In dit project is dat niet het geval; in diverse besluiten van de gemeente is 
verdere verstedelijking voor de kust van Lelystad vastgelegd. In het MER wordt wel beschreven 
hoe het gebied zich zou ontwikkelen als de ontwikkelingen in het plangebied niet worden 
gerealiseerd. Deze zogenaamde "autonome ontwikkeling" vormt de referentie om een goede 
vergelijking van de milieu-effecten te kunnen maken. 

Basisalternatief 
In de m.e.r. wordt het stedenbouwkundig plan voor het Regatta Center als basisalternatief 
gebruikt. Dit betekent dat de uitgangspunten van het voorliggende ontwerp als vertrekpunt 
dienen. In het MER worden de uitgangspunten en randvoorwaarden expliciet beschreven. In 
algemene zin wordt ingegaan op de ontwikkeling van de deelprojecten Graansteiger en 
Noorderzijl. Centraal staan de beschrijvingen van de mogelijke milieu-effecten. 

Optimalisatie-alternatief 
In het MER wordt één inrichtingsalternatief uitgewerkt: het optimalisatie-alternatief. Het liggende 
stedenbouwkundig plan wordt, zoals gezegd, gebruikt als vertrekpunt. Nagegaan wordt welke 
winst te behalen is en of negatieve gevolgen gemitigeerd, voorkomen of gecompenseerd 
kunnen worden. Maatregelen en aanpassingen moeten uiteraard voldoen aan vooraf 
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kunnen worden. Maatregelen en aanpassingen moeten uiteraard voldoen aan vooraf 
geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden. Deze zullen vooral ingegeven worden 
door financieel-economische aspecten, ruimtelijke overwegingen en eisen vanuit veiligheids- en 
milieukwaliteitsoogpunt. Het optimalisatie-alternatief wordt pas ontwikkeld nadat de 
milieueffecten van het basisalternatief in beeld zijn gebracht. 
Ingrediënten zijn bijvoorbeeld: 
• de vogelvriendelijkheid van het plan 
• compenserende maatregelen in geval van aantasting van ecologische waarden 
• gebruik van grondstoffen 
• verdergaande maatregelen voor duurzaam bouwen. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
Na beschrijving van de milieueffecten en de vergelijking van (de milieugevolgen van) het basis-
en optimalisatie-alternatief wordt het meest milieuvriendelijke alternatief geformuleerd. Daarbij 
wordt gekeken hoe het plangebied het beste kan worden ingericht uitgaande van optimale 
(woon)kwaliteit, minimale aantasting van waarden en zo goed mogelijk inspelend op de 
bestaande situatie. Dit is het alternatief waarbij nadelige gevolgen voor het milieu worden 
voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is, deze gevolgen zoveel mogelijk worden 
beperkt. De omgeving van het plangebied (en de manier waarop daar het beste bij kan worden 
aangesloten) komt hierbij nadrukkelijker aan de orde dan in het optimalisatiealternatief. Het 
meest milieuvriendelijke alternatief zal verder waarschijnlijk flinke overeenkomsten vertonen met 
het optimalisatie-alternatief. 

5.3 Belangrijkste aandachtspunten 

Welke punten staan niet meer ter discussie? 
Aspecten die al vastliggen in andere ruimtelijke (goedgekeurde) plannen of waarover 
bestuurlijke overeenstemming bestaat worden uiteraard niet opnieuw ter discussie gesteld. 
Daarmee ligt een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden voor het gebied vast. Zo staat de 
locatie zelf niet meer ter discussie evenals de aantallen te realiseren woningen en ligplaatsen 
en de vormgeving van het deelproject Meerdijkhaven Regatta Center. 

Voor welke keuzen/beslissingen moet het MER in elk geval informatie leveren? 
Het MER moet vooral informatie opleveren die gebruikt kan worden in de discussies over de in 
paragraaf 2.2 geformuleerde vraagpunten: de ligging in een gebied dat is aangewezen op grond 
van de Vogelrichtlijn en het feit dat sprake is van ligging in buitendijks gebied. 

» 
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6 Het beleid waarmee rekening moet worden gehouden 

Behalve de in hoofdstuk 2 genoemde besluiten over de deelprojecten zelf, bepaalt een groot 
aantal andere besluiten met een meer algemeen karakter de randvoorwaarden en 
uitgangspunten voor de ontwikkeling van Meerdijkhaven. Deze besluiten zijn van belang voor 
de ontwikkeling van het gebied wanneer er geen zeilcentrum met woningbouw zou gaan 
plaatsvinden (autonome ontwikkeling), maar zeker ook voor de wijze van ontwikkeling van 
Meerdijkhaven. Dit beleidskader wordt beknopt in het MER weergegeven. Deze startnotitie 
volstaat met een opsomming van (mogelijk) relevante besluiten. 

Rijksoverheid 
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) 
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (in voorbereiding) 
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP 3) 
Natuurbeleidsplan 
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II) 
Nationaal Verkeers- en vervoersplan (in voorbereiding) 
Structuurschema Groene Ruimte 
Vierde Nota Waterhuishouding 
Beheersplan voor de Rijkswateren 
Beheersplan Nat IJsselmeergebied 
Vervolgnota Energiebesparing 
Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer 
Habitatrichtlijn/Vogelrichtlijn 
Integrale Visie IJsselmeer (in voorbereiding) 
Waterhuishouding in het Natte Hart (in voorbereiding) 

Provincie Flevoland 
Streekplan 
Waterhuishoudingsplan 
Milieubeleidsplan 
Provinciaal Omgevingsplan Flevoland (ontwerp) 
Nota Natuur en landschap 
Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (ontwerp) 

Gemeente Lelystad 
Ontwikkelingsvisie: De kust van Lelystad 1999 
Milieubeleidsplan 
Groenstructuur Lelystad 
Bosbeleids- en Bosbeheerplan 
Energiebesparings aanpak 
Integraal Veiligheidsplan 1997 
Ontwikkelingsprogramma Lelystad voor de periode 2000-2004 
Intentieverklaring Duurzaam Bouwen 
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Bijlage 7, Voorkomen en talrijkheid van vogels in de provincie Flevoland 

Iwaco, Provincie Flevoland, december 1998 
Verkenning van de relatie tussen biodiversiteit en milieubeleid in Flevoland 

Gemeente Lelystad, maart/april 1999 
Brief aan ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, onderwerp: zienswijze 
Vogelrichtlijngebieden 

Zandvoort Ordening & Advies, november 1993 
Gemeente Lelystad, bestemmingsplan Noordelijke kuststrook kadertoelichting 

Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, oktober 1997 
Rapportage van de Lelystad-Tafel: Ooit ging de zee er te keer. 

Regatta Center Lelystad, juli 1999 
Regatta Center Lelystad Meerdijkhaven 

Directoraat Generaal Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, november 1999 
Projectnota/MER: Dijkversterking Houtribhoogte-2, Lelystad 
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Procedure m.e.r. en artikel 19 WRO-procedure 
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Bijlage 3 

Geluidcontour industrieterrein Noordersluis 


