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Plan·m.e.r. Natuuractivlteltencentrum (NAC) Oostvaardersplassen
NotlUe Reikwijdte en Detailniveau

1 Inleiding

Het plan
Natuureducatie. recreatie en toerisme zij" doelen van zowel Staatsbosbeheer als de
gemeente Lelystad. Samen met de groeiende publieke belangstelling voor het
natuurgebied de Oostvaardersplassen hebben de twee organisaties hetvoornemen een
nieuw Natuuractiviteitencentrum (hierna te noemen NAC) te realiseren. Oit ter vervanging
van de huidlge tijdelijke voo'llening aan de Kitsweg 1.

Het NAC is een centrum waar door middel van verschillende hulpmlddelen (audiovisueel)
en studiemogelijkheden de natuurbeleving ondersteund word!. Het centrum bledt oak
beperkte mogelijkheden voor overnachting en heeft een kleine horecafunctie.ln de
toekomst wordt voor het NAC een bezoekersaantal van maximaa1150.000 per jaar
verwacht.

De beoogde nleuwe locatle voor het NAC Is gesitueerd in het Oostvaardersveld. De locatie
Is gelegen aan de Knardijk, nabij de Lage Vaart. Het Oostvaardersveld vormt een
onderdeel van de (Natlonale) Ecologlsche Hoofdstructuur (EHS). De nieuwe locatie ligt op
een afstand van ongeveer 1,3 km van de huldlge locatie.

Aguur 1.1. Huldlge locaUe (enkele witte cirkeQ en beoogde locatle (dubbele witte c1rkeQ nleuwe HAC
CBron: Googte maps)

Het hUldlge bezoekerscentrum ligt binnen de grenzen van het Naura·2000 gebled
Oostvaardersplassen,terwljl de locatle voor het NAC buiten dit gebled ligt, doch wei
binnen de EHS. De Oostvaardersplassen Is een Vogelrlchtlijn-gebled en Is daarmee
onderdeel van het Natura 2000 netwerk.
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Oit netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en

aangemeld onder de Habitatrichttijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke
instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen.

In onderstaande figuur is de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied Oostvaarderspassen
weergegeven.

Flguur 1.2. Natura-2000 gebled Oostvaardersplassen.
Bron: Mlnlsterievan LNV en Google maps
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Plan-m.e.r.

am het natuuractiviteitencentrum mogelijk te maken is een aanpassing (herziening) van

het bestemmingsplan nodig. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 moet

hiervoor -ten behoeve van goedkeurlng door de provincie· een passende beoordeling

voor worden uitgevoerd. Dit volgt uit artikel19j van de Natuurbeschermingswet 1998, en
de daaraan gerelateerde artikelen.

Uit de verplichting een passende beoordeling uit te voeren voigt dat in dit geval ook een
plan- MER noodzakelijk is. Di! op grond van artlkel 7.2a van de Wet milieubeheer.

Nolltie reikwijdte en detailnlveau
Onderdeel van de plan-m.e.r. -procedure (in hoofdstuk 2 wordt de plan·m.e.r. procedure

verder toegelicht) is de raadpleging van betrokken bestuurlijke instanties over de

gewenste reikwijdte en het detallniveau van het MER. Deze Notitle Relkwijdte en

Detailniveau is het document op basis waarvan betrokken bestuurlijke instanties worden

geraadpleegd. De raadpleging vindt schriftelijk plaats: betrokken bestuurlijke instanties
worden ultgenodigd te reageren op deze notitie. De reactles van de bestuurlijke instanties

worden betrokken in het milieurapport. Hiernaast wordt de Notitie gebruikt ten behoeve

van de bekendmaking van het voornemen een ptan-m.e.r.-procedure te doorlopen.
Ditvoorliggende document Is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
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In deze Notitie wordt aangegeven:
• Waarom een plan-m.e.r. -procedure wordt doorLopen (hoofdstuk 2)j
• Wat de wettelijke eisen zijn voor een plan-m.e.r. (hoofdstuk 2);
• Kennisgeving en raadpLeging lOals ze voor deze pLan-m.e.r. nodig zijn (hoofdstuk 3);
• Hoe het plan-m.e.r. vaor het Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersplassen zal

worden ingevuld (hoofdstuk 4);
• Welke mHieuaspecten in het plan-m.e.r. zuHen worden besproken en op welk

detailniveau (hoofdstuk 5).
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2 Plan-m.e.r.

2.1 Wettelijke bepalingen

De plan·m.e.r. procedure is wettelijk vaslgelegd in de Wet milieubeheer (hoofdsluk 7) en
het Besluil m.e.r. 1994 gewijzigd 2006. beide d.d. 28 seplember 2006 en is een
implemenlalie van de Europese Richllijn 2001!42!EG in de nationale welgeving.

De plan·m.e.r. ·verplichling geldl voor planvormen. die wellelijk of besluursrechlerlijk
verplicht zijn conform de Wet op de ruimtelljke ordening en die bovendien kaderstellend
zijn voor activiteiten die op grond van het Besluit milieu-effectrapportage m.e.r.-plichtig
dan wei m.e.r.·beoordelingsplichtig zijn. Daarnaast getdt de plan-m.e.r.-verplichting voor
plannen waarvoor in het kadervan de Vogetrichtlijn een passende beoordeling
noodzakelijk is (op deze tweede categorie wordt hieronder verder ingegaan).

Bij hel op Ie slellen beslemmingsplan is hel verplichl een passende beoordeling uille
voeren ten aanzien van mogelijke effecten op de waarden van het Natura-2000 gebied
Oostvaardersplassen; hieruil volgl dal een plan· MER noodzakelijk is (zie hoofdsluk 1).

In het plan-MER zal niet alleen aandacht moeten worden besteed aan de mogelijke
gevolgen voor hel Nalura·2000 gebied, maar oak aan de mogelijke gevolgen voor de EHS.
Dit kan worden afgeleid uit de bepalingen hierover in de m.e.r.·regelgeving in de Wet
milieubeheer. In de anderstaande figuur is de samenhang van plan-m.e.r. en passende
beaardeling schematisch weergegeven.

Aguur 2.1 Relatie wettelljke bepallngen en plan·m.e.r. pllcht.

!Herziering besternT'Wq;pan; mogelijke
irlvt>ed op YogelrChtijngebied D

De initlatiefnemer vaar het n.atuuractiviteitencentrum zal magelijk aak zelf een
vergunning op grand van de Natuurbeschermingswet nadig hebben. De passende
beaardeling vaar het bestemmingsplan zal hiervaar naarverwachting een goede basis
bieden.
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2.2 Procedurele eisen

De plan-m.e.r. procedure kent de votgende proeedurele eisen
• Openbare kennisgeving van het voornemen, waarvoor een plan-m.e.r. doorlopen

wordt;
In de kennisgeving staat ten minste:
- Aankondiging plan en plan-m.e.r.-proeedure
- Welke stukken, waar en wanneer ter inzage
- Wie mag wanneer en op welke manier zienswijzen inbrengen
- Aangeven of advies van de eommissie m.e.r. wordt gevraagd

• Raadpleging van de betrokken bestuurlijke organen over de reikwijdte en het
detailniveau van de plan-m.e.r. (averigens geldt er geen nadere invulling van eisen
aan raadpleging)

• Opstellen plan-m.e.r.
• Publicatie en terinzagelegging van het milieurapport samen met antwerp-plan
• Mogelijkheid geven voor inspraak/zienswijzen op plan-m.e.r.
• Toetsing door Commissie M.e.r. (verplieht als het plan een kader schept voor project

m.e.r.·(beoordelings)plichtige activiteiten in de ecologische hoofdstructuur (EHS)
en/of voor het plan een passende beoordeling in het kader van de Natuur
beschermingswet (voorheen Habitatrichtlijn) nodig is. Beide aspecten zijn hier aan de
orde, dus uitgegaan wardt van toetsing door de Commissie M.e.r.

• Motivatie in het plan hoe de plan-m.e.r. in de ptanvorming is betrokken
• Evatuatie van effeeten tijdens en na realisatie.

Formeel is het bevoegd gezag, in dit geval de gemeenteraad van Lelystad,
verantwoordelijk voor de aeties in het kader van de plan-m.e.r.

2.3 Inhoudelijke eisen

De plan-m.e.r. procedure kent de vo(gende inhoudelijke eisen:
• SamenvaUing
• inhoud en doelstelling plan
• Retatie met andere plannen
• Bestaande toestand milieu en autonome ontwikkelingen
• Beleidskader (mits relevant)
• RedeUjke a(ternatieven (maar geen verplichting tot onderzaek van het Meest

Milieuvriendelij kAlternatieO

• Effecten
• Mitigerende en eompenserende maatregelen
• leemten in kennis
• Monitoringsmaatregelen (Evaluati e).

Overige aandachtspunten:
• Het plan·m.e.r. heeft betrekking op het geheie plan
• Seoping is toegestaan. Dat wit zeggen dat het reikwijdte en het detailniveau van het

milieuonderzoek afgestemd mag zijn op de reikwijdte en het detaHniveau van de te
nemen besluiten.
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3 Kennisgeving en Raadpleging

3.1 Inleiding

Artikel 7.11 van de Wet Milieubeheer stelt:
'Alvorens het milleueffectrapport op te steilen, raadpleegt het bevoegd gezag de
bestuursorganen die ingevolge het wettelijk voorschrift waarop het plan berust bij de

voorbereiding van het plan moeten worden betrokken over de reikwijdte en het
detailniveau van de informatie die gericht is op wat relevant is voor het plan en die op
grond van de Wet Milieubeheer in het milieueffectrapport moet worden opgenomen'.

en

'20 spoedig mogelijk nadat een bestuursorgaan het voornemen heeft opgevat tot het

voorbereiden van een plan•...• , geeft het kennis van dat voornemen, ... '

De Wet milieubeheer geeft inhoudelijke of procedurete eisen aan de kennisgeving, nlet

aan de raadpleging.

3.2 Kennisgeving plan-m.e.r. Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersplassen

Het voornemen wordt bekendgemaakt doormiddet van een pubticatie in de plaatsetijke
media.

Conform wettelijke eisen zal in de kennisgeving worden aangeven:

• Aankondiging plan en plan-m,e.r.-procedure

• Welke stukken, waar en wanneer ter inzage

• Wie mag wanneer en op welke manier zienswijzen inbrengen

• Aangeven of advies van de commissie m.e.r. wordt gevraagd.

3.3 Opzet raadpleging plan-m.e.r. NAC

Tegetijk met de kennisgeving worden verschiUende betrokken bestuursorganen

gernformeerd naar aandachtspunten voor en de gewenste reikwijdte en detailniveau van

het plan-m.e.r. Een brief en deze Notitie Reikwijdte en DetaHniveau als bijlage zal naar

deze organisaties worden verstuurd. De instanties zal worden gevraagd om een

schriftelijke reactie op de Notitie.

De Commissie m.e.r. zal in dit karler oak om een reactie op de Notitie Reikwijdte en

Detailniveau worden gevraagd. De Commissie m.e.r. is een onafhanketijk toetsende
organisatie van m.e.r.- en andere mi(jeuspeciallsten. Formeet heeft de commissie m.e.r. in

plan-m.e.r.-procedures een toetsende rol a(s het gaat am plannen waalVoor een passende

beoordeling nodig is, zoals hier (vanwege verwachte effecten op een Habitat- of

Vogelrichtlijngebied) ofvoor plannen in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur).
Naast de formele plicht tot raadpleging van de Commissie m.e.r. heeft deze toetsende rol

een meerwaarde ten aanzien van de kwaliteits-borging van het proces.
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Betrokken bestuurlijke partijen die worden geraadpleegd voor het planom.e.r. zijn:
• Provincie Flevoland
• Waterschap Zuiderzeeland
• Rijkswaterstaat.

Daarnaast zat, zoats genoemd, de Commissie m.e.r. worden benaderd voor een readle op
de notitle.

Bij het opsteHen van het Plan-MER zal voorts, naast informatie van de bestuursorganen en
de Commissie M.e.r., ook gebruik worden gemaakt van informatie van overigens in het
gebied actieve organisaties. In overleg met de provincie Flevoland wordt bepaald welke
organlsaties dit betreft.

3.4 Inspraak

Na afronding van het plan-m.e.r. wordt deze na goedkeuring door het bevoegd gezag
samen met het nieuwe bestemmingsplan (ontwerp) gepubliceerd en 6 weken ter inzage
gelegd. ledereen kan in deze periode een reactie geven op het planom.e.r. en het
bestemmingsplan. De readies worden door het bevoegd gezag in de verdere
bestemmingsplanprocedure meegenomen.

De in het kader van deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau benaderde betrokken
bestuurlijke partijen worden apart aangeschreven voor een reactie op het plan-m.e.r,
evenals de commissie m.e.r.
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4 Reikwijdte en detailniveau Plan-m.e.f. NAC

4.1 Huidige en toekomstige situatie

IILocatlerullll

loals omschreven in Hoofdstuk 1 en afgebeeld op figuur 1.1. is hetvoornemen am een

nieuw Natuuractiviteitencentrum op te richten ter vervanging van de huidige tijdelijke

voorziening. Hierbij is de bedoeling am de grand ter plaatse van de huidige voorziening

weer terug te geven aan de natuur. Ten aanzien van natuurwaarden is hierbij van betang
dat een Locatie binnen de grenzen van het Natura·2000 gebied wordt "geruild" voor een

locatie buiten de grenzen van het Natura·2000 gebied (doch wei binnen de grenzen van

de EHS).

Mlssle en doeistelllng

Missle van het Natuuractiviteitencentrum
Oostvaardersplassen

Wat hat centrum wil zijn is:

"Een vooruitstrevend en gastvrij centrum dat de gasten op een
eenvoudige en verantwoorde manier in de
Oostvaardersplassen brengt. We willen door het bieden van
belevenissen in het centrum en buiten de gasten laten ervaren
hoe de bijzondere natuur hier is ontstaan, hoe die hier zich in
vrijheid ontwikkelt en moet blijven ontwikkelen. We willen een
verantwoord recreatief gebruik van het gebied stimuleren."

"De Oostvaardersplassen vervullen nationaal en internationaal
een voorbeeldfunctie op het gebied van natuurbeheer,
interpretatie en educatie. Het centrum a/s centrale plek en de
voorzieningen in het gebied zeit vormen semen tUm geheel."

Flguur 4.1 Missle Natuuractiviteitencentrum

Afhanketijk van de ontwikketing van inwonersaantal en toerisme Luidt de verwachtlng dat

op termljn (over enkele decennia) een bezoekersaantal van 150.000 per jaar gehaald kan
worden. Ter vergelijking: het huidige centrum trekt jaarlijks 35.000 tot 40.000 bezoekers.

in het Plan·MER zat het aantal van 150.000 als maximum worden aangehouden.

NAC en actlvltelten
Een uitgangspunt voor het nieuwe centrum is am verschillende delen voor de
verschillende doelgroepen te ontwerpen. Het centrum wordt een gebouw met daarblnnen

verschillende 'dorpen': bijvoorbeeLd een Natuurbetevenisdorp, een Vogetaarsdorp en een

Wetenschapsdorp. In de omgeving (op Loopafstand; exacte tocatle is nag niet bekend)

wordt uitgegaan van de realisatie van beperkte verblijfsaccommodaties (hoofddoel:

faclliteren van wetenschappelijk onderzoek).

Ais mogelijke activiteiten worden in het rapport 'inhoudelijk Concept Natuuractiviteiten·
centrum Oostvaardersplassen' (SteeghsAdvies, 2008) verschillende tochten, observaties

en 'safari's' door de natuur genoemd maar oak andere activiteiten zoals picknicken.
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Hierbij staat in dit rapport vermetd dat: voor elke activiteit zal moeten worden bekeken in

hoeverre deze daadwerkelijk mogelijk zijn zonder te verstoren, gevaar op (everen voor

bezoekers of in het gedrang komen met het gevoerde beheer.

4.2 Passende beoordeling en nieuw bestemmingsplan

Toets aan Natuurbeschermlngswet c.a.

De voorkeurslocatie voor het NAC bevindt zich circa 1 km buiten de begrenzing van het

Natura·2000 gebied Oostvaardersplassen. De bescherming van het Natura 2000-gebied

maakt het noodzakelijk am Inzichtelijk te maken welke effecten het NAC op de
doelstellingen van dlt gebled heeft. Het gaat daarbij zowel am de aanlegfase als de
gebruiksfase.

Om dit NAC te kunnen realiseren is een herzienlng van het huidige bestemmingsplan

noodzakelijk. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing is een ecologisch onderzoek

nodig om zekerheid te verkrijgen dat toekomstige vergunningen kunnen worden verleend.

Daarbij moet, naast de Natuurbeschermingswet '98 en de Flora· en faunawet, tevens

aandacht worden besteed aan de effecten op de Ecologische Hoofdstructuur,

In de passende beoordeting worden deze toetsingen gecombineerd. zodat een totaal

beeld ontstaat welke effecten het voorgenomen project heeft op de natuurwaarden in

deze omgeving.

Project of handeling

J$.r Hn UnI op • .." rigniflcrll'lt
n.~tllflqf«tl

Nee, zvbf 9Ifll wet ...... rnowellik negliMf effect.
M90lInd efffft rnNrze~ 9f'eI'i stgnll'kant
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De H.bftattoets bestaat: maxlmul ult drt. fasan:

1) De OrU!ntaUefase (voorheen de 'Voortoets'): In de orlentatlefase wordt bepaatd of er
sprake kan zljn van nadellge gevolgen voor het Natura 2000 gebled. Indlen er geen
sprake zat zijn van nadelige gevotgen. ben je geUjk klaar. Indlen er weI sprake is van
nadelige gevotgen. moet beoordeeld worden of die nadelige gevolgen tot signiflcante
gevolgen kunnen leiden. lndien at in de orlentatiefase de signlficante gevolgen kunnen
worden ultges!oten, dan moet er aileen nogeen Verstechterlngs· en Verstorlngtoets
worden uitgevoerd.

2) De Passende Beoordellng: In een Passende Beoordellngwordt op basis van
onderzoek uitgezocht ofer met zekerheld kan worden ultges!oten dat er signlflcante
gevolgen zullen optreden. Indlen die zekerheld nlet kan worden verschaft, dus ook bij
tWljfel over slgnlflcante gevolgen, dan gaat men door naar de derde fase. Indlen met
zekerheld gestetd kan worden dat er geen slgnif1cante gevolgen zuBen optreden. za! de
Verslechterings- en Verstorlngstoets nog moeten worden uitgevoerd.

3) DeADC·fase: hierin moeten maxlmaal drle vragen worden beantwoord:
zljn er alternatleven die geen schade toebrengen aan het Natura 2000·gebledi
zlin er dwlngende redenen van groot openbaar belang en
indien er geen atternatieven zljn, maar we! dwlngende redenen van groot openbaar
belang. dan za! men moeten compenseren.

Cumutatle: Blj de beoordelingvan de signiflcantle van de gevolgen van de eigen
actlvltelt In fase 1 en 2 moeten ook andere projecten of handelingen betrokken worden.
Het gaat daarbij om aile projecten of handelingen met moge!ljke gevolgen op dezelfde
soorten en habltattypen In het hele Natura 2000·gebled waarop ook de elgen activltelt
gevotgen heeft.

Bron: lNWW.commissiemer.nl

~
oran,ewoud

4.3 Alternatieven

Artikel 7.10 van de Wet Milieubeheer stell dat in een planMm.e.r. alternatieven voor de

voorgenomen activiteit worden beschreven, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te

worden genomen en een motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen

atternatieven. Het opstellen van een 'meest milieuvriendelijk alternatief' is echter niet

verplicht.

locatle NAC
Voor de locatie van het NAC worden in het Plan-MER geen alternatieven onderscheiden.

De voorgestelde tocatie ligt op relatief grote afstand van de grens van het Natura-2000

gebied (doch nog wei binnen wandelafstand: circa 1 kml, alsmede aan de rand van de
EHS. Verder is van belang dat juist aan de westzijde van de Knardijk het karaktervan de

Oostvaardersplassen duidelijk aanwezig is (in tegenstelling tot de oostzijdel. terwijl
bovendien de Knardijk een dUidelijke barriere vormt tussen de gebieden aan weerszijden

van deze dijk. Op grond hielVan is de voorgenomen tocatie een logische keuze.

Locatie Parkeervoorzienl ngen en ontstultJng

Voor het Plan-MER zal de huidige ontsluiting (via Torenvalkweg en Knardijk) als
uitgangspunt worden genomen en beschreven. Gedacht wordt aan realisatie van circa

125 parkeerplaatsen.
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Opgemerkt wordt dat de voorgenomen locatie ook mogelijkheden biedt voor de eventuele

toekomstige realisatie van parkeervoorzieningen ten zuiden van de Lage Vaart, in

combinatie met een ontsLuitingsroute naar een mogelijke nieuwe aansluiting op de

snetweg A6. Een dergeUjke optie is niet realiseerbaar binnen de bestemmingsplanperiode

van tien jaar en de initiatiefnemer van het NAC heeft geen/nauwelijks invtoed op de

haalbaarheid. Op grand hiervan wordt deze optie niet meegenomen in het op te stellen

Plan·MER.

Actlvltelten en In,lchtlng
Op basis van de kenmerken en waarden van het gebied zal in het Plan-MER worden

besch,even welke (soort) activiteiten (of in'ichting) van het NAC een aandachtspunt vormt
voor milieueffecten. Op grond hiervan kan het zinvol zijn bepaalde (deel)activiteiten of

inrichtingsaspecten in de verdere uitwerking nader te overwegen.

4.4 Relatie met andere plannen

In het PLan-MER zaL worden nagegaan of er sprake iS,of kan zijn. van een relatie met

andere plannen in de omgeving van de Locatie voor het NAC. Hierbij kan onder andere

worden gedacht aan de voorgenomen woningbouwlocatie "Warande" (ontwikkeling vanaf

Lelystad richting Oostvaa,dersplassengebied).
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5 Milieuaspecten

5.1 Methodiek van effectbepaling en detailniveau

Onderstaande tabel geeft het beoordetingskader, waarop de effectbepaling zat worden

gebaseerd.

Thema Aspect
Bodem Bodemkwaliteit, Bodemwaarden,

Grondverzet

Water Waterhuishouding, (Grond)waterkwaliteit,
(Grond)waterkwantiteit

Landschap Landschappelijke waarden,
landschappelijke structuur,

Landschapsbeeld
Cultuurhistorie Cultuurhistorische waarden

Archeologie Archeologische waarden

Natuur Flora en Fauna. Beschermde gebieden

Verkeer Verkeersaantrekkende werking.

Intensiteiten, Verkeersafwikkeling,
Verkeersveiiigheid

Luchtkwaliteit Stikstofdioxide en Fijnstof
Geluid Geluidbelasting, Geluidzonering

Energie Duurzaamheid, Energie

Externe veiligheid Veitigheidscontouren, Groepsrisico

De effecten worden voor zover mogelijk kwantitatief bepaald en beschreven. Dit betreft
met name verkeer, geluid en luchtkwaliteit. Overige aspecten worden (grotendeels)

kwalitatief beschreven.

Het p(an~m.e.r. moet votdoende inzicht bieden in de referentiesituatie (huidige situatie +
autonome ontwikkelingen voor zover al bekend) en de mogelijke milieueffecten van de

voorgenomen realisatie van het NAC. Het plan-m.e.r. hoeft niet uitputtend te zijn en kan
zich richten op die milieuaspecten waar belangrijke effecten worden verwacht. Het plan·
m.e.r. moet voldoende detailniveau bevatten am als milieuparagraaf in het

bestemmingsplan te kunnen dienen.

Hieronder wordt voor de verschillende milleuaspecten de aanpak nader beschreven.

5.2 Aanpak milieuaspecten

Bodem
Er is geen informatie over eventuele bodemverontreiniging. Uit het provinciaal
Omgevingsplan Fievoland (2006) blijkt het volgende: " De provincie Flevoland heeft een
reiatief schone bodem. Het provinciaal beleid kan daardoor op onderdelen afwijken van
het landelijk beleid. Maatwerk is mogelijk. Uit bodemonderzoek is gebleken dat in
Flevoland geen aanwijzingen zijn van diffuse verontreiniging.
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De meeste van de onderzochte parameters blijven onder de landelijk vastgestelde

streefwaarden, Voor een beperkt aantal parameters is sprake van een van nature

verhoogd achtergrondgehalte. Deze achtergrondgehalten bepalen de gebledsejgen
bodemkwaliteit en zijn vastgelegd in de provinciale Bodemkwaliteitskaart die regelmatig

wordt geactualiseerd. Hieraan verbonden is de VrijsteUingsregeling grondverzet, die
zones aangeeft waarbinnen in het landetijk gebied van de provincie Flevoland vrij

grondverzet mogelijk is indien aangetoond is dat er sprake is van vergeUjkbare kwaliteit."

Voor het opruimen van de hUidige tocatie is grondverzet naar verwachting nietjnauwelijks

nodig, Voor de nieuwe tocatie is het gezien de hoogteligging waarschijnlijk noodzakelijk

om op te hogen, In het plan-MER zuUen randvoorwaarden en eventuele effecten van deze

ophoging kwalitatief worden beschreven,

Water
Om water en ruimtelijke plannen zoals deze goed op elkaar af te stemmen dient de

Watertoets te worden doorlopen. In overleg met de waterbeheerder zal hierin onderzocht

worden hoe het wateraspect in het algemeen en de aandachtspunten van de

waterbeheerder in het bijzonder worden meegenomen in de planvorming en of de
voorgenamen antwikkeling effecten heeft op het watersysteem en de waterhuishauding.

Te verwachten effect van de realisatie van het natuureducatie centrum is een toename van
het verhard oppervlak, nadelige effecten op de (grond)waterkwaliteit dienen te worden

voorkomen, Een nadere uitwerking van deze en eventuele andere effecten ten aanzien van

het aspect water zuHen aan de hand van de informatie uit de Watertoets kwaUtatief
worden beschreven in het plan-MER,

Landschap
Door de realisatie van het natuuractiviteiten centrum zal het landschapsbeeld op zowel op

de locatie van het hUidige centrum als op de nieuwe locatie veranderen, Oit zal het

landschapsbeeld op de hUidige locatie ten goede komen (weer terug geven van grand aan
de natuur). Voor de nieuwe locatie zal moeten worden bekeken hoe de ontwikkeling

landschappelijk gezlen het beste kan worden Ingepast. In het Plan-MER zal dlt op
kwaUtatieve wijze worden beschreven.

Archeologle en cultuurhlstorle
Zowel de oude als de nieuwe locatie maken volgens de Archeotogische beleidskaart

behorende bij het Provinciaal Omgevingsplan 2006 deel ult van een groat "archeologisch

aandachtsgebied". Het provinciaal omgevingsplan zegt hierover hetvolgende:

"Archeologlsche aandachtsgebieden zijn gebleden met een relatief hoge dichtheid aan
goed geconsetveerde archeologische waarden, Zij omvatten delen van de prehistorische
stroomgebieden van de Vecht, Ijssel en Eem, waarin onder andere nederzettingen van de

Swifterbantcultuur liggen. De inzet in archeologische aandachtsgebieden beperkt zich tot

het opsporen en het p{ano(ogisch beschermen, dan wel· indien niet anders mogelijk

opgraven van individuele archeologische waarden. Terreinen die op de landelijke
Archeologische MonumentenKaart (AMI<) staan vaUen onder de aandachtsgebieden, met

dien verstande dat ze in principe altijd planologische bescherming moeten krijgen".

In het plan-MER zal naderworden jngegaan op de (potentiele) waarden van het gebied.
Verder zal worden beschreven welke bodemverstorende activiteiten aan de orde (kunnen)
zijn bij de realisatie van het NAC, alsmede welk onderzoek op welk moment gewenst is om

de archeologische en cultuurhistorische waarden op jUiste wijze te kunnen meewegen bij
de besluitvorming,
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Natuur
De effecten van de voorgenomen activiteiten op flora en fauna worden in het ptan-m.e.r.
op kwalitatieve wijze beschreven. inclusief verstoring door recreatie. Niet atleen het
plangebied en de directe omgeving worden bij de effectbeschrijving betrokken. maar oak
de natuurgebieden op wat grotere afstand rond het plangebied.

Hierbij zullen oak gegevens en conclusies van recent onderzoek worden gebruikt zoals
het 'Broedvogels van Kotterbos en Praamweg in 2007' en 'Ecologische waarden van drie
natuurgebieden in Flevoland' (Altenburg&Wymenga, 2007 en 2008). naast andere
beschikbare en op te vragen inventarisatiegegevens.

Voor de uit te voeren passende beoordeling is met name van betang welke relatie er is
tussen kwalificerende waarden en soorten van het Natura-2000 gebied en de (omgeving
van) de voorgenamen locatie vaor het NAC. In dit kader zat in het Plan-MER onder andere
worden ingegaan op de omvang en kwaliteit van het foerageergebied van kiekendieven.

Verkeer
De realisatie van het natuuractiviteitencentrum zal in de taekamst een vergroting van het
aantal verkeersbewegingen van en naar de locatie tot gevotg hebben. Deze ontwikkeling
zal in het plan-MER kwalitatief worden beschreven. Een kwantitatieve beschouwing zal
worden uitgevoerd ten aanzien van aantallen voertuigen. verwachte intensiteiten en
voorgenomen (aantallen) parkeerplaatsen.

LuchtkwaUtelt
In het Plan-MER zal worden nagegaan of het NAC (inclusiefverkeersstromen) invloed kan
hebben op de luchtkwaliteit in en rond het plangebied_

Geluld
De hUidige locatie ligt In het gebied van de Oostvaardersplassen (Natura-2000 gebied).
Een groat deel van de Oostvaardersplassen is in het provinciaal Omgevingsplan (2006)
aanwezen als stiltegebied; de hUidige locatie ligt niet in het stiltegebied.

De nieuwe locatie Iigt op een afstand van ongeveer 1,3 km van de huidige locatie. De
geluidsbetasting van de Oostvaardersplassen zal daarom naar aile waarschijnlijkheid af
nemen. Wei moet rekening worden gehouden met extra verkeerslawaai van het
taenemende aantal bezoekers.

Op grond van de afstand tussen de nieuwe locatie en het Natura-2000 gebied (circa lkm),
alsmede tussen de ontsluitingsroute en het Natura-2000 gebied (circa 400 m) wordt
verwacht dat er geen sprake is van enige geluidbelasting op het stiltegebied als gevolg
van het NAC (inclusiefverkeer).ln het Plan-MER zal dit kwantitatiefworden onderbouwd_

Energle
In het plan-m.e.r, zal aandacht worden besteed aan duurzaamheid en energie.
VerschiUende mogelijkheden voor de toepassingvan duurzame energie en materialen
wilen worden besproken. Dit zal op een kwalitatieve wijze beschreven worden. Het
betreft hier met name een toetichting van het ambitieniveau van de initiatiefnemers.

Externe velligheid
Voor het plan-MER wordt geverifleerd of realisatie van het NAC raakvlakken heeft of kan
hebben met het aspect externe veiligheid.
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