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Afwezig : P. de Vries (Flevo Marina); dhr. Mutsaers (bew.ver. Flevo Golf Res.) 
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 CONCLUSIES: Uitvoering 
door/voor 

N.a.v. verslag van 26 juli 2013: 
- Mevr. Hoekendijk geeft aan zich niet te kunnen vinden in het verslag. Het is 
subjectief geschreven, vanuit het standpunt van de gemeente; ze voelt zich daardoor 
niet serieus genomen. Ze merkt o.a. op dat er niet gecommuniceerd is over de 
klankbordgroep, het is niet openbaar aangekondigd. Op deze basis is er van 
samenwerking geen sprake. Is het klankbordoverleg alleen maar bedoeld om 
naderhand (bij procedures tot aan de Raad van State) aan te kunnen vinken dat er 
overleg met bewoners is geweest? Daar wil zij niet voor gebruikt worden.  Zij kondigt 
aan uit het overleg te stappen.  
- Mw. Van Antwerpen antwoordt dat verslag met zorg is samengesteld. Geuite kritiek 
op het tot nu gevoerde proces heeft daarom in het verslag ook volop de aandacht 
gekregen. Een goede weergave vindt de gemeente belangrijk. Van Antwerpen geeft 
aan dat iedereen wel degelijk serieus wordt genomen; het klankbordoverleg is geen 
schaamlapje voor het college.  Zij vraagt mevr. Hoekendijk dan ook om te blijven en 
aan te geven wat niet goed is aan het verslag. Van Antwerpen stelt vervolgens de 
vraag aan de orde hoe deelnemers aankijken tegen wat mevr. Hoekendijk heeft 
ingebracht en of ze voortzetting van het klankbordoverleg willen. 
- Dhr. Van Wageningen  geeft aan dat ook bij hem en zijn achterban nog veel 
argwaan zit. Handelwijze, gebrek aan communicatie en tot nu gevoerde procedure 
geven geen vertrouwen. De boeren in het Rivierduingebied willen als ondernemer én 
als bewoner een veilige omgeving. Te veel is  nog onduidelijk. Er zijn nog zoveel 
vragen; zoveel moet nog worden uitgezocht.  Het lijkt op ‘doelredeneren’ wat de 
gemeente doet: Flevokust moet er nu eenmaal komen en daar wordt naartoe 
geredeneerd. Hij vraagt om visie. Je moet eerst weten wat je wilt.  De uitgangspunten 
vaststellen in goed overleg met de omgeving. Tot nu toe heeft hij  niet de indruk dat 
de gemeente die visie en uitgangspunten deelt, maar dat alles -op basis van de 
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doelredenatie- onder te veel tijdsdruk staat, wat ten koste gaat van de zorgvuldigheid 
en van het vertrouwen in een goed proces bij de betrokkenen. 
-  Mw. Van Antwerpen antwoordt  dat zij de tijd niet kan terugdraaien. Zij erkent en 
herkent de tijdsdruk  die op het proces zit. Zij geeft aan dit bij de wethouder aan de 
orde te stellen om te kijken  naar de mogelijkheid om meer tijd te nemen.   
- Op de vraag van Van  Antwerpen geven alle deelnemers aan (Dhr. Van de Weerd: 
vooralsnog)  zitting te willen blijven nemen in de klankbordgroep. Mevr. Hoekendijk 
geeft aan ‘ als toehoorder’ wel te blijven zitten (maar vertrekt in de loop van de 
vergadering alsnog).  
 
Vervolgens passeren diverse onderwerpen/thema’s aan de hand van het verslag de 
revue: 
 
Doel/samenstelling Klankbordgroep  

- Dhr. Anemaet mist in het verslag: wat is het doel, wat is de samenstelling en 
wat zijn de te verwachten uitkomsten? Dat maakt dan ook duidelijk waarom 
hij is ‘gediskwalificeerd’ als deelnemer aan de klankbordgroep. Hij heeft er 
geen begrip voor dat hij niet als direct belanghebbende is aangemerkt maar 
heeft tevoren zijn rol als toehoorder geaccepteerd omdat hij op de hoogte wil 
blijven. 

- Dhr. Van Wageningen vraagt of ook andere bewoners zoals Bataviahaven 
zijn benaderd c.q. geïnformeerd over de ontwikkeling van Flevokust: hoe 
kijken zij aan tegen hun toekomstige uitzicht als Flevokust doorgaat? 

- Mw. Van Antwerpen geeft aan dat rol en taak van de klankbordgroep bij de 
start van het overleg de vorige keer wel is toegelicht (en overigens ook kort is 
verwoord in de uitnodigingsbrief aan betrokkenen - DN), maar dat dit alsnog 
aan het verslag zal worden toegevoegd – Zie bijlage.  

- Dhr. Nauta meldt dat bij de samenstelling van de klankbordgroep is gekeken 
naar wie de direct belanghebbenden zijn, mede aan de hand van 
binnengekomen reacties  in de loop van het traject. Aangemerkt zijn: de 
ondernemers Rivierduingebied en biologisch landbouwgebied Lelystad 
Noord, de watersportsector (Flevo Marina), bewoners in het nabij gelegen 
kustgebied (Golf Resort en Golfpark). Ook zijn de initiatiefnemers van bij de 
raad ingediende burgerinitiatieven aangaande Flevokust uitgenodigd, maar 
dezen hebben van deelname afgezien.  

-  Mw. Van Antwerpen geeft aan dat discussie over de samenstelling van de 
klankbordgroep mogelijk is. Als de groep met vertegenwoordigers van  
andere (belangen)groepen of (vak)disciplines moet worden uitgebreid, kan 
dat. Dat is ook aan de groep. De grootte van de groep moet echter  wel 
werkbaar blijven. 
 

Bodemassen 
- Dhr. Kok  merkt op dat het bestuurlijk optreden van de gemeente argwaan en 

achterdocht oproept. Problemen lijken gebagatelliseerd te worden. Als 
voorbeeld noemt hij de bodemassen. Wanneer de bodemassen aan de 
normen voldoen sluit dat niet de aanwezigheid van ongewenste stoffen uit. 
Mogelijk dat ze toch schadelijk zijn voor de BD-boeren door het effect van 
cumulatie. Schoon betekent alleen dat arbitraire grenswaarden niet 
overschreden worden. Hier dreigt gevaar. Je weet  niet zeker of het schone  
wel toepasbaar dan wel schoon genoeg is in de concrete situatie.  

- Dhr. Van Wageningen stelt nog steeds veel vraagtekens hierbij. Het bedrijf 
dat ze gaat leveren vindt hij niet betrouwbaar. Achterban gaat BRC niet 
accepteren. Wat gebeurt er precies? ‘Er waait altijd wel wat weg…’  En wat 
dan? Hij stelt dat er voor dit gebied (afwijkend van landelijke normering) 
aparte certificering moet komen die rekening houdt met specifieke 
bestemming en huidige  inrichting en gebruik van het gebied. Hij twijfelt aan 
de stelling dat naast bodemassen ook andere stoffen (zand, puingranulaat) 
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kunnen of zullen worden gebruikt voor de ophoging. Kostenverschil zou te 
groot zijn. Zo wordt volgens hem ‘belachelijk veel’ overheidsgeld  gebruikt  
om Flevokust maar met bodemassen te kunnen ophogen. 

- Mevr. Hoekendijk stelt dat het gaat om bodem- en waterkwaliteit op de lange 
termijn. 

- Dhr. Van der Schaaf vraagt zich af of ophoging met bodemassen ook 
‘zettingstijd’ nodig heeft en hoe zich dit verhoudt tot veiligheid. 

- Mw. Van Antwerpen geeft aan dat de ophoging van Flevokust en het effect op 
de nieuwe dijk is meegenomen in het onderzoek naar het ontwerp op de dijk. 
De vragen en processen aangaande bodemassen en de procedures om 
daarmee Flevokust op te hogen zijn heel feitelijk te beantwoorden. Deze 
informatie is beschikbaar op de website in de vraag- en antwoordlijst van 
project Flevokust. Het klankbordoverleg  is bedoeld om elkaar goed over de 
feiten te informeren, zodat duidelijk is wat de ontwikkeling van Flevokust 
inhoudt. Zij geeft aan dat een volgende keer, mede met inzet van 
deskundigen (prof. Michiel Haas), dit onderwerp in de klankbordgroep aan de 
orde kan komen. Als het gaat om bodem- en waterkwaliteit is/wordt het 
Waterschap betrokken. Voor zaken als kwel, zetting, ophoging heeft het 
Waterschap onderzoek gedaan. De technische vraag naar de ‘zetting’ van 
bodemassen wordt intern uitgezet en nader beantwoord.  

 
Visie 

- Dhr. Van der Schaaf vraagt naar de visie die achter de ontwikkeling van 
Flevokust schuilt. Waarom Flevokust??  Eerst een visie, dan keuzes maken. 
Bijv.: waarom kiezen voor categorie 5 bedrijven?  

- Mw. Van Antwerpen verwijst naar Structuurpan Lelystad 2015 en 
Omgevingsplan provincie. In het Gemeentelijk Vestigingsbeleid (nu 
omgedoopt tot het nog door de raad vast te stellen: Structuurvisie 
Locatiebeleid ) wordt het vestigingsbeleid voor bedrijven op Flevokust nader 
beschreven. 

- Dhr. Van der Schaaf mist op de website goede verwijzingen of links naar 
deze documenten.   

- Mw. Van Antwerpen geeft aan dat voor zover dat niet het geval is, deze 
documenten alsnog geplaatst c.q. goed vindbaar zullen worden gemaakt. 
De vestiging van categorie 5 bedrijven is inherent aan de keuze om 
Flevokust als havengebied te ontwikkelen. Daar hoort zwaardere 
bedrijvigheid bij. ‘En dat gaat niet samen met biologisch-dynamische 
landbouw’, merkt mevr. Hoekendijk merkt op. 

- Dhr. Van Wageningen stelt dat hij niet alleen praat vanuit bedrijfsbelang, 
maar ook als bewoner van Lelystad. Lelystad heeft baat bij ontwikkeling. En 
Flevokust is een kans. De lokale economie laten floreren: daar profiteren we 
met z’n allen van. Daarom is hij niet tegen ontwikkeling van Flevokust ‘an 
sich’. Maar hij stelt nogmaals dat het in goed overleg moet gebeuren. Is 
Flevokust wel een versterking van de economie. De ontwikkeling moet in zijn 
omgeving passen; het mag niet nadelig zijn. 

 
Planning & Procedures 

- Bij de stukken van het overleg is een overzicht van de procedures gevoegd 
met een concept(!)-planning.  

- Mw. Van Antwerpen geeft aan dat – vanwege vakantietijd – over de MER op 
dit moment niet meer is te melden dan wat de vorige keer is gezegd, in 
verslag en op de agenda is aangegeven: in 2007 is voor Flevokust een 
startnotitie opgesteld op basis van plan Van der Wiel. Door commissie voor 
de m.e.r. is daarop in 2009 een richtlijnenadvies opgesteld dat ook voor het 
nieuwe plan Flevokust nog prima toepasbaar is. In het nu op te stellen aan te 
passen MER wordt in het hoofdstuk ‘Voorgeschiedenis ‘ aangegeven welke 
wijzigingen er zijn ten opzichte van het eerdere initiatief en wat dit voor de 
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onderzoeken betekent. In een volgend overleg kan daar door mevr. Tuenter 
nader op worden ingegaan.  

- Door mw. Van Antwerpen is contact gelegd met Universiteit Wageningen om 
–i.h.k.v. de MER-procedure- een deskundige op het gebied van 
voedselkwaliteit te raadplegen over de invloed van de voorgestane 
ontwikkeling Flevokust op het nabij gelegen landbouwgebied met zijn 
specifieke karakter. Dhr. Paul Romkens van Alterra, Universiteit Wageningen  
wordt opnieuw benaderd en kan daar de volgende keer meer over zeggen.  

- Dhr. Van Wageningen en dhr. Verwolf geven aan graag specialisten vanuit 
hun sector te willen betrekken . Zij denken aan  Productschappen en de 
Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA). De gemeente gaat zelf ook op 
onderzoek uit , maar indien namen van te benaderen contactpersonen bij 
hen bekend zijn, zullen zij die doorgeven aan de gemeente (bij dhr. Groote of 
dhr. Nauta).  

- Dhr. Van Wageningen heeft moeite met alle gebezigde vaktaal, o.a. in 
bedrijvenlijst. Een jurist en het betrekken van vertegenwoordigers van VWA 
en Productschappen kan helpen. Hij vraagt ook om beschrijving van een 
nulsituatie, op basis waarvan de effecten van Flevokust gemeten kunnen 
worden.  

- Dhr. Verwolf vraagt om aandacht voor geluid. Het verkeerslawaai van A6 
overstemt het geluid van te vestigen bedrijven op Flevokust. Het gaat dan om 
gemiddelde geluidsbelasting. Piekbelasting moet nader aan de orde komen.  

 
 
Handhaving en toezicht 

- Dhr. Van der Schaaf vraagt naar de rol van de Omgevingsdienst (OFGV). 
Hoe vindt toezicht plaats? Op basis van klachten? Reguliere metingen? En 
wordt dat ook inzichtelijk gemaakt? Kan OFGV beslissen dat bijvoorbeeld bij 
bepaalde weersomstandigheden bepaalde bedrijven niet in bedrijf mogen 
zijn? 

- De taken van de OFGV zijn in vorig overleg in zijn algemeenheid al 
toegelicht.  Dhr. Roeten  geeft aan dat bij de OFGV voldoende kennis in huis 
is. Werkzaamheden t.a.v. Flevokust zijn wel afhankelijk van de opdracht van 
de gemeente. Noodzaak van transparantie wordt door hem onderschreven. 
Ook daarvoor zijn de omgevingsdiensten opgericht. Hij zal zich hard maken 
voor een goede voorlichting naar de betrokkenen over de diensten van de 
OFGV. 

- Mw. Van Antwerpen geeft aan dat is voorzien in het maken van een specifiek 
toezicht- en handhavingarrangement voor Flevokust. Dhr. Groote licht toe dat 
een dergelijk handhavingprotocol is gekoppeld aan het klankbordoverleg. 
Aanvankelijk gebaseerd op het uitgangspunt dat bodemassen ter plekke 
zouden worden gereinigd. Dat is door genomen raadsbesluit van 2 juli jl. niet 
langer aan de orde. Er gaan zich wel bedrijven vestigen op Flevokust. Dat zal 
vooraf goed geregeld zijn door preventief milieubeschermende maatregelen 
en voorzieningen te treffen. Daarin heeft de klankbordgroep een rol. Tevoren 
aangeven: wat willen we weten, wat willen we meten? Op die manier kan de 
OFGV een goede opdracht worden meegegeven. 

- Dhr Roeten: de OFGV kan dergelijke handhavingprotocollen schrijven. Het is 
belangrijk te weten wat partijen wel/niet kunnen en mogen. 

- Dhr. Van der Schaaf geeft aan dat voor hem handhaving betekent: continue 
in de gaten houden. Monitoring: meten en inzichtelijk maken.  

 
Bedrijven  
- Mw. Van  Antwerpen stelt voor, gelet op de discussie,  de bedrijvenlijst nu niet 

te behandelen.  Eerst zal meer informatie verstrekt moeten worden. Hoe zit 
het met de normen? Wat is het beeld van bedrijven op een haventerrein? 
Wat is gebruikelijk als het gaat om emissies van stoffen, wat zijn de risico’s, 
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gebruik van chemicaliën? Iemand met ervaring/verstand van bedrijven op 
een haventerrein kan dat voor de groep inzichtelijk maken. De OFGV gaat 
nadere informatie hierover na.  

- Dhr. Van Wageningen vindt de verstrekte info aan documenten nog te 
abstract. Het is (te) veel info in (te) korte tijd.  Het moet concreter worden, 
dan praat het ook makkelijker.  

- Dhr. Groote meldt dat een 3D visualisatie van bedrijventerrein Flevokust 
vanwege vakantietijd nog niet gemaakt kon worden. Uitvoering van dit 
actiepunt kan pas na 19 augustus plaatsvinden.  

- Dhr. Van de Weerd vraagt of nagegaan kan worden welke bedrijven 
geïnteresseerd zijn in vestiging op Flevokust (al dan niet afkomstig vanuit 
A’dam) . Dat geeft betere beeldvorming. Aan de hand daarvan kan de diepte 
worden ingegaan: wat betekent dit voor het milieu als deze bedrijven zich 
vestigen?   

- Dhr. Van Wageningen vraagt naar de koppeling van Flevokust met de 
luchthaven.  

- Mw. Van Antwerpen antwoordt dat er in de uitwerking van de beoogde groei 
van werkgelegenheid in Lelystad binnen de industrieellogistieke sector 
contact is met Luchthaven Lelystad en NV OMALA. Een directe relatie is er 
nog niet. Dat hangt ook af van type bedrijf dat geïnteresseerd is. 

- Dhr. Van Wageningen: er zijn geen plannen van transport van 
vliegtuigbrandstof per pijpleiding van Flevokust naar Lelystad Airport? Mw. 
Van Antwerpen: Nee.  
 

Correcties  
- Opgemerkt wordt dat in het vorige verslag niet altijd de juiste namen zijn 

genoemd bij wat te berde is gebracht. Dhr. Nauta corrigeert dit en stuurt dit 
gecorrigeerde verslag tezamen met het verslag van dit overleg rond. . 
 

Rondvraag 
- Dhr. Anemaet meldt dat hij zienswijze bij provincie gaat indienen omdat hij 

het niet terecht vindt dat potentieel belanghebbenden zijn uitgesloten van het 
indienen van een zienswijze op Flevokust, vanwege de procedures van de 
Crisis- en herstelwet. 

- Dhr . Anemaet meldt dat hij een zienswijze bij het Waterschap gaat indienen. 
Naast een zienswijze op het Concept Ontwerpplan Dijkverlegging gaat het 
ook om reactie op de gekozen MER procedure. Hij stelt vast dat in het 
bijzonder de gekozen insteek van Gemeente en Provincie voor veel 
potentiële, maar schijnbaar niet directe belanghebbenden een ingediend 
bezwaar uiteindelijk op formele gronden (Crisis en Herstelwet) kan gaan 
resulteren in een niet ontvankelijkheid ervan. Dit is het gevolg van  de 
gefragmenteerde aanpak  door geen gecoördineerde / integrale MER 
procedure te doorlopen voor het totale project maar door het op te knippen in 
aparte delen waardoor bijvoorbeeld een MER voor de dijkverlegging niet 
noodzakelijk wordt geacht terwijl het toch een onlosmakelijk onderdeel van 
het gehele project is geworden. Zijn visie op de gekozen MER aanpak wordt 
in zijn zienswijze aan de orde gesteld. 

- Dhr. Kok geeft mee dat gemeentelijke afdelingen het zelfde doel moeten 
nastreven, zodat ze geen elkaar tegenwerkende acties ontplooien.  

- Van der Weerd vraagt zorgvuldig gebruik van het woord ‘duurzaamheid’. Je 
kunt niet zomaar een sticker ‘duurzaam’ op Flevokust plakken zolang er nog 
zoveel onduidelijk is over bodemassen. 

- Dhr. Hers wil, gehoord de discussie meegeven dat je als overheid duidelijk 
moet zijn over het ophogingsmateriaal voor Flevokust. Als materialen zijn 
toegestaan, mag je die als overheid niet uitsluiten.  
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