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Punt 11 van de agenda voor de vergadering van 2 juli 2013. 
 
Onderwerp:    

Ontwikkeling Flevokust. 
  
 
Voorgesteld besluit 

1. De ontwikkeling Flevokust alleen dan in uitvoering te nemen als in september voldaan is aan de 
volgende criteria: 

a. er een exploitant is voor de containerterminal; 
b. opslag en upcyclen van ongeschoonde AEC-bodemassen is uitgesloten. Wel is het 

mogelijk om elders geschoonde vrij toepasbare bodemassen als ophoogmateriaal voor 
Flevokust te gebruiken; 

c. op basis van de VNG bedrijvenlijst wordt  voor Flevokust een bedrijvenlijst voor 
Flevokust samengesteld.  In deze lijst wordt rekening gehouden met de mogelijk 
ongewenste effecten voor de omgeving. De lijst wordt door de raad vastgesteld in 
september en vastgelegd in het bestemmingsplan; 

d. bij het samenstellen van de lijst wordt getoetst aan de volgende criteria: 
i. risico op lucht- en bodemvervuiling voor de omgeving van Flevokust; 
ii. geen geur-, geluid- of stankoverlast voor de omgeving van Flevokust buiten 

een straal van 0,4 km; 
e. er een beeldregieplan opgesteld is welke als doel heeft zowel gezien vanaf het water 

als vanaf de landzijde de industriële activiteiten zoveel mogelijk aan het zicht te 
onttrekken; 

f. er sprake is van een sluitende businesscase; 
g. de raad  kan instemmen met de op de businesscase gebaseerde grondexploitatie plus 

financiële risicoparagraaf welke gelijktijdig met de businesscase aan de raad wordt 
voorgelegd. 

2. Als in september aan de criteria zoals genoemd onder 1 voldaan is in te stemmen met:  
de ontwikkeling van een havengebonden en -gerelateerd bedrijventerrein op Flevokust van 115 
hectare, bestaande uit 43 hectare buitendijks en (in aanvang) 72 hectare binnendijks. 

3. Vast te stellen dat daarnaast de volgende externe voorwaarden ontbindend kunnen werken: 
a. aanbesteding van de dijk en daaraan gerelateerde werken, passend binnen de grex 

van de BV; 
b.  projectplanprocedure dijk afgerond door de Algemene Vergadering;  
c. bestemmingsplan (incl. MER) vastgesteld door de raad;  
d. vaststelling van 7e tranche CHW. 
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4. Als aan de criteria zoals genoemd onder 1 voldaan is in te stemmen met: het doen van 

investeringen of vervolgstappen door het college respectievelijk de BV Flevokust mits aan de 
geformuleerde randvoorwaarden, inclusief de externe voorwaarden, is voldaan. 

5. In te stemmen met: de deelname van provincie in de BV met de inbreng van € 5 miljoen eigen 
vermogen. 

6. Vast te stellen: om als risicobeheersingmaatregel de 43 ha terugvaloptie tot een financieel 
haalbare variant uit te werken (bijlage 8, grondexploitatie geheim) met als belangrijke aspecten in 
de terugvalvariant: 

a. de buitendijkse gronden worden door de BV verkocht tegen een marktconforme 
grondprijs; 

b. een inbreng van maximaal € 5 miljoen eigen vermogen in de BV door de gemeente; 
c. een risicoparagraaf behorend bij de grondexploitatie die inzicht verschaft in de 

financiële risico’s die binnen de grondexploitatie van de BV worden gelopen.  
7. De door het college ingevolge artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding op 

de bijlage bijlagen Investeringsschema, grondexploitaties, ondernemingsplan (BUCA) deel 2, de 
samenwerkingsovereenkomst met HA, de oprichtingsaktes van de BV en de koopovereenkomst 
met BRC op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen. 

8. Kennis te nemen van:  
a) de aanpassing van de rechtsvorm van CVBV naar BV; 
b) de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst met Haven Amsterdam; 
c) overeenstemming met het ministerie van I&M over de Green Deal en de CHW; 
d) de overeenstemming met het ministerie van I&M over Beter Benutten; 
e) de stand van zaken van de EFRO-aanvraag; 
f) het geactualiseerde ondernemingsplan (Business Case) deel 1 en 2; 
g) de geactualiseerde risicoanalyse van het project Flevokust per 29 april; 
h) het communicatieplan en de communicatiestrategie; 
i) een lijst met benodigde vergunningen; 
j) de leeswijzerverwerking van amendement in dit raadsvoorstel; 
k) de leeswijzerverwerking van de reactie van het college (10 april 2013) op de aanbevelingen 

second opinion. 

 
Aanleiding 

Op 14 mei heeft het college – rekening houdende met de aanbevelingen uit de second opinion - een 
voorstel aan de raad verzonden voor de realisatie van Flevokust. In dat voorstel wordt uitgegaan van 
een ontwikkeling van 115 hectare bedrijventerrein bestaande uit 43 hectare buitendijks en (in aanvang) 
72 hectare binnendijks. In de daarbij behorende businesscase zitten twee belangrijke elementen 
verwerkt. Ten eerste de verkoop van grond aan een – via een tender – te selecteren exploitant van een 
(container)terminal en ten tweede de verkoop van grond (82 hectare) aan een ondernemer die 
bedrijventerrein gaat ontwikkelen en uitgeven. Om dat bedrijventerrein op te hogen wil zij (mede) 
gebruik maken van gereinigde AEC bodemassen. De ondernemer wil daartoe ongereinigde 
bodemassen op Flevokust (als werkvoorraad) opslaan en deze in een op Flevokust te bouwen fabriek, 
reinigen.  
 
Tegen het opslaan van een werkvoorraad ongereinigde bodemassen op Flevokust is veel 
maatschappelijk verzet gerezen. De zorg dat uitloging en verwaaiing van de werkvoorraad optreedt en 
daarmee negatieve milieueffecten voor de omgeving optreden, is zeer groot. In de oordeelsvormende 
raadsessie van  20 juni heeft de raad daarom besloten, geen goedkeuring te verlenen aan een 
werkvoorraad en het reinigen van bodemassen op de locatie Flevokust. Ophogen van Flevokust met 
elders gereinigde (en daarmee vrij toepasbaar als bouwstof) AEC-bodemassen is wel mogelijk.  
 
De raad draagt het college op te onderzoeken of er een sluitende businesscase te realiseren is die 
gebaseerd is op bovenstaand voorgaand besluit. 
 
De raad is wel voor de ontwikkeling van Flevokust als bedrijventerrein met (container)terminal voor 
havengebonden- en havengerelateerde bedrijven. De raad wil een bedrijvenlijst vaststellen van type 
bedrijvigheid die zich wel op Flevokust mag vestigen. Die lijst zal dan in het nog te maken 
bestemmingsplan gevoegd worden.  
 
Om de haven op tijd operationeel te hebben, dient de raad in september - op basis van de nieuwe 
businesscase – een besluit te nemen over de realisatie van Flevokust 
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Daarbij dient natuurlijk in gedachten te worden gehouden dat evenals de gemeente ook Haven 
Amsterdam een besluitvormingstraject te doorlopen heeft.  
 
Ook de provincie doorloopt een besluitvormingstraject waarbij aan GS en PS de keuze voorligt om als 
aandeelhouder in de BV deel te nemen of om een lening of subsidie ter verstrekken. Het gaat in alle 
keuzen om een deelname van € 5 miljoen. 
 
De besluitvormingstrajecten van Haven Amsterdam en provincie Flevoland lopen zoveel mogelijk 
parallel met het traject van de gemeente. 
 
Beoogd effect 

Realisatie – op basis van het ontwikkelingsmodel 115 hectare - van het project Flevokust om daarmee 
bij te dragen aan: het versterken van het vestigingsklimaat van Lelystad en de Metropoolregio 
Amsterdam; de lokale, provinciale en nationale duurzaamheidambities; de werkgelegenheid in 
Lelystad; de verdere integratie van de Metropoolregio Amsterdam; de versterking van het Circle Lines 
Concept voor vervoer over water; de vraag naar flexibiliteit in modaliteiten; de vraag naar locaties  voor 
bedrijven tot en met milieucategorie 5 (conform de nog vast te stellen bedrijvenlijst). 

 
Argumenten 

Documenten die ten grondslag liggen aan de besluiten en documenten ter kennisname, zijn in 
de bijlage bij dit voorstel aan de raad gevoegd.  
 
Ad 1. De criteria zijn op 20 juni door de raad benoemd. 
Tegen het opslaan van een werkvoorraad ongereinigde bodemassen op Flevokust is veel 
maatschappelijk verzet gerezen. De zorg dat uitloging en verwaaiing van de werkvoorraad optreedt en 
daarmee negatieve milieueffecten voor de omgeving optreden, is zeer groot. In de oordeelsvormende 
raadsessie van  20 juni heeft de raad daarom besloten, geen goedkeuring te verlenen aan een 
werkvoorraad en het reinigen van bodemassen op de locatie Flevokust. Ophogen van Flevokust met 
elders gereinigde (en daarmee vrij toepasbaar als bouwstof) AEC-bodemassen is wel mogelijk.  
 
Ad 1a. Geen terminalexploitant betekent geen Flevokust. 

Het buitendijkse deel krijgt een haven met kaden, een containerterminal 2-4 hectare en kade- en 
havengebonden kavels, omsloten door een nieuwe dijk. 
Basis voor de havenontwikkeling c.q. Flevokust is de komst van een containerterminal. Voor 2-4 
hectare containerterminal is een tender gaande.  
Ad 1b. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor opslag en upcyclen op de locatie Flevokust. 
Tegen het opslaan van een werkvoorraad ongereinigde bodemassen op Flevokust is veel 
maatschappelijk verzet gerezen. De zorg dat uitloging en verwaaiing van de werkvoorraad optreedt en 
daarmee negatieve milieueffecten voor de omgeving optreden, is zeer groot. In de oordeelsvormende 
raadsessie van  20 juni heeft de raad daarom besloten, geen goedkeuring te verlenen aan een 
werkvoorraad en het reinigen van bodemassen op de locatie Flevokust. Ophogen van Flevokust met 
elders gereinigde (en daarmee vrij toepasbaar als bouwstof) AEC-bodemassen is wel mogelijk.  
Ad 1c. Flevokust mag geen negatieve (milieu)effecten hebben op de omgeving. 
De raad is wel voor de ontwikkeling van Flevokust als bedrijventerrein met (container)terminal en voor 
havengebonden- en havengerelateerde bedrijven. De raad wil een bedrijvenlijst vaststellen van type 
bedrijvigheid die zich wel op Flevokust mag vestigen. Die lijst zal dan in het nog te maken 
bestemmingsplan gevoegd worden. Uitgangspunt is dat de bedrijven geen negatieve milieueffecten op 
de omgeving (met name landbouwgebieden) hebben. Ook de imago-effecten op de verdere 
ontwikkeling van de stad moeten hierbij gewogen worden. 
Ad 1d. op basis van criteria 1a tot en 1c. 
Het besluit om geen werkvoorraad en reiniging toe te staan, heeft ongetwijfeld gevolgen voor de 
businesscase zoals deze eerder is gemaakt. (zie bijlage businesscase deel 1 en 2 geheim). Op basis 
van de criteria zullen heronderhandelingen met betrokken partijen nodig zijn. Dat leidt tot een nieuwe 
businesscase met bijbehorend risicoprofiel. Deze wordt in september aan de raad voorgelegd waarbij 
de raad heeft aangegeven dat er sprake moet zijn van een sluitende businesscase. 
Ad 1e. De grondexploitatie en risicoparagraaf zijn onlosmakelijk onderdeel van de businesscase. 
Bij de nieuwe businesscase wordt een geactualiseerde grondexploitatie voor de Flevokust BV plus 
risicoparagraaf gevoegd. 
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Ad 2. In september dient definitief besloten te worden tot ontwikkeling van Flevokust. 
September is het uiterste moment waarop het college dan wel Flevokust BV een besluit nodig heeft. 
Dit vanwege de uiterste termijn – haven moet 31 december 2015 operationeel zijn - van de subsidies 
Beter Benutten en EFRO. De werkzaamheden die daartoe uitgevoerd moeten worden, moeten in 
oktober (na akkoord op projectplan dijkaanleg) opgedragen worden. Met name de zetting van de dijk 
vergt tijd. 
 
Ad 3. Deze kunnen ontbindend werken indien zij niet het vereiste resultaat geven. 
 
Ad 3a en 3b. De aanbesteding van de dijk kan starten na akkoord van het waterschap en gunning na 
afronding van de projectplanprocedure. 
De gemeente heeft overeenstemming met het waterschap bereikt over het ontwerp van de nieuwe dijk 
rondom de 43 hectare buitendijks. Het waterschap start een projectplanprocedure in het kader van de 
waterwet om de realisatie van de dijk publiekrechtelijk mogelijk te maken. In oktober moet dat dan 
leiden tot een vergunning. Parallel met de projectplanprocedure kan de BV een aanbesteding starten. 
Gunning wordt dan echter afhankelijk gesteld van het verkrijgen van de genoemde vergunning. Parallel 
hier aan loopt de bestemmingsplanprocedure voor het bedrijventerrein. Voor het zandlichaam is de 
bestemmingsplanprocedure reeds afgerond en onherroepelijk. Het resultaat van de aanbestedingen 
moet passen binnen de  grondexploitatie van de BV, op basis van de economisch meest gunstige 
aanbieding.  
Ad 3c. De planning is dat er in februari 2014 een onherroepelijk bestemmingsplan is. 
Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is realisatie van het totaal van 115 hectare 
inclusief dijk, mogelijk. De MER is onderdeel van dit bestemmingsplan. Het onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan is randvoorwaardelijk voor de realisatie van 115 hectare. De in september door 
de raad vast te stellen bedrijvenlijst wordt in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen. 
Het bestemmingsplan wordt pas in procedure gebracht nadat de bedrijvenlijst is opgesteld. 
In dit kader wordt afgezien van inspraak over het conceptontwerpbestemmingsplan op grond van 
artikel 2, lid 1, juncto lid 3, sub e, Inspraakverordening gemeente Lelystad van 8 januari 2008. 
Uiteraard zal het ontwerpbestemmingsplan met de door de raad vastgestelde bedrijvenlijst conform 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage worden gelegd. 
Ad 3d. Het besluit wordt in het najaar 2013 verwacht. 
In april is de vrijstelling van het Besluit Bodemkwaliteit via de toepassing van de Crisis en Herstelwet 
aangevraagd. De doorlooptijd hiervan is normaliter circa zes maanden. Op 14 juni heeft de minister 
ingestemd met de opname van het project in de 7

e
 tranche van de CHW. Het voorstel ligt nu bij  de 

tweede kamer. De CHW is nodig om de green deal uit te kunnen voeren. Daarbij uiteraard rekening 
houdende met criterium 1b van de raad. Komt er geen vrijstelling vanuit de CHW dan komt de 
terugvaloptie van 43 hectare in beeld. 
 
Ad 4. Slagvaardigheid is geboden. 
Als de nieuwe businesscase voldoet aan de criteria en de externe voorwaarden zijn ingevuld, is het 
vereist dat direct tot opdrachtverlening wordt overgegaan om binnen de uiterste termijnen van de 
subsidies te blijven en dus op tijd een operationele haven te hebben. Bijgesloten investeringsschema 
geeft inzicht in de momenten waarop de externe voorwaarden waarschijnlijk ingevuld zijn en welke 
geraamde investeringsbedragen daarbij horen.  
 
Ad 5. De provincie wil deelnemen in het project Flevokust.  
In het college- en raadsbesluit van 4 december 2012 respectievelijk 29 januari 2013 is besloten om de 
provincie om een financiële bijdrage in het project te vragen. De provincie onderschrijft dat Flevokust 
een belangrijke bijdrage levert aan lokale, provinciale en regionale ambities zoals versterking van 
vestigingsklimaat, duurzaamheid, werkgelegenheid enzovoort. Daarom wil de provincie dan ook 
deelnemen door inbreng van € 5 miljoen. De wijze waarop is nog onderdeel van besluitvorming binnen 
de provincie. Dit kan zijn als aandeelhouder in de BV of door het verstrekken van een lening of 
subsidie. Besluitvorming hierover door PS wordt net voor of net na de zomer verwacht. Op 7 mei heeft 
het college van GS reeds ingestemd met financiële participatie in Flevokust. Uiteraard kan de nieuwe 
businesscase leiden tot een herbeoordeling. 

 
Ad 6. Er is geen sprake van een zelfstandige ontwikkelvariant van 43 hectare buitendijks.  
Ook in deze terugvaloptie blijft het beoogde effect (zie bij het hoofdstuk beoogd effect) overeind staan 
zij het dat minder havengebonden en havengerelateerde bedrijvigheid gevestigd kan worden. De 
terugvaloptie fungeert in feite als risicobeheersinginstrument. In de Businesscase zijn twee varianten 
van de terugvaloptie benoemd.  
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Variant 1 is een variant zonder optimalisatie in kosten, bij variant 2 is dat wel het geval. Zie punt c. De 
grondexploitaties (inclusief risicoparagraaf) voor deze terugvaloptie zijn bijgesloten. 
 

a. De buitendijkse gronden worden door de BV verkocht tegen - minimaal - marktconforme 
prijzen. Mede op aanbeveling van de second opinion ligt aan de grondprijzen een 
geactualiseerde taxatie ten grondslag (3 mei 2013). Het niet mogen opslaan van ongereinigde 
bodemassen en niet ter plaatse kunnen reinigen van deze bodemassen kan effect hebben op 
de opbrengst. 

b.  Ook in de terugvalvariant brengen de gemeente, Haven Amsterdam en de provincie Flevoland 
elk € 5 mio eigen vermogen in. In de terugvaloptie wordt wel een haven gerealiseerd met 
havengebonden kavels en een containerterminal. Voor deze optie is een aparte 
grondexploitatie gemaakt. Het grote verschil is dat de grote beoogde afnemer als “enabler” van 
de 115 hectare buitendijks en binnendijks ontbreekt. De inkomsten uit de verkoop van de 
grond – op basis van marktconforme prijs - zijn daardoor natuurlijk veel lager waardoor de 
grondexploitatie flink negatief wordt.   

c. Wanneer er tijdige maatregelen genomen worden, zoals het uitstellen van de aanleg van 
rioleringen en zandophoging wordt de terugvalvariant positief zoals is af te lezen in de project 
benadering in tabel 3 van de businesscase deel 2. De toe te passen maatregelen van deze 
“project”variant zijn: 

 kosten beperking van DWA en rioolzuivering; 

 vermindering van zandophoging; 

 vermindering in planvoorbereiding, toezicht en onvoorziene kosten; 

 vermindering kosten BV; 

 planvoorbereiding en toezicht vermindering; 

 vermindering rendementseis gemeente, Haven Amsterdam en provincie; 

 aanbestedingsvoordeel dijklichaam. 
Ook bij deze grondexploitatie(s) is een risicoparagraaf opgesteld. Zoals eerder benoemd, kent 
deze terugvalvariant een veel hoger risicoprofiel dan de 115 hectare variant.  

 
Ad 7. Veel van de onderliggende informatie is bedrijfsgevoelig of kan de gemeente of de op te 
richten BV schade opleveren of de onderhandelingen bemoeilijken indien de financiële 
gegevens bekend zijn. 
In het Investeringsschema, de grondexploitaties, het ondernemingsplan de 
samenwerkingsovereenkomst en de oprichtingsaktes van de BV zijn die financiële gegevens te vinden. 
 
Onderstaand staan de bijlagen die bij het oorspronkelijke raadsvoorstel van 14 mei gevoegd 
waren. Voor de volledigheid zijn deze bijlagen nogmaals benoemd en ongewijzigd gebleven. 
Duidelijk is echter dat een aantal bijlagen – op basis van de criteria van voorgesteld besluit 1 – 
niet langer actueel zijn.  
Kennis nemen van: 
 
8a. Deze gaat vooraf aan de oprichting van de BV conform de oprichtingsakten.  
De gemeente Lelystad en Haven Amsterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst die van kracht 
is totdat de BV is opgericht. 
 
8b. Hiermee wordt de gelijkwaardigheid tussen de gemeente Lelystad en Haven Amsterdam 
(Hallum BV) gegarandeerd en zijn niet geoorloofde beheerhandelingen door de commanditaire 
vennoten en aansprakelijkheidsrisico’s daarvan, uitgesloten. 
Mede op basis van de aanbeveling van AT Osborne wordt besloten tot het oprichten van een BV in 
plaats van een CVBV. 
De CV/BV had met name fiscale voordelen en was ingegeven door de voorgenomen toetreding van 
een private partij. Uit fiscaal advies is gebleken dat er qua fiscaliteit geen verschil bestaat tussen de 
CV/BV en de BV als rechtsvorm. Inmiddels is bekend dat er geen private partij toetreedt. Met een BV-
vorm met een gelijkwaardig aandeelhouderschap wordt de gelijkwaardigheid tussen de gemeente 
Lelystad en Haven Amsterdam (Hallum BV) gegarandeerd op fiscaal, juridisch (aansprakelijkheid), 
financieel gebied en zijn niet geoorloofde beheerhandelingen door de commanditaire vennoten en 
aansprakelijkheidsrisico’s daarvan, uitgesloten. 
Vanuit de second opinion is aanbevolen dat de CVBV akten een duidelijke procedure bevatten, zodat 
uitgesloten is dat aan de gemeente Lelystad externe beheerhandelingen kunnen worden toegerekend 
met bijbehorende aansprakelijkheden.  
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Tevens is aanbevolen dat de gemeente Lelystad in haar hoedanigheid van aandeelhouder van 
Flevokust BV geen beslissende invloed kan uitoefenen op het beleid van de CV/BV, zodat interne 
overtreding van het beheersverbod met bijbehorende aansprakelijkheden kan worden voorkomen. Het 
college heeft in haar reactie op de second opinion aangegeven deze risico’s te erkennen en de CVBV 
voor de Flevokust daarop aan te passen. In overleg met de Haven Amsterdam en ATOsborne is de 
conclusie getrokken dat een BV met als aandeelhouders de gemeente Lelystad, Haven Amsterdam 
(Hallum BV) en mogelijk de provincie Flevoland de optimale rechtsvorm is voor Flevokust.  
 
Haven Amsterdam is een verzelfstandigd bedrijf geworden in plaats van een tak van dienst van de 
gemeente Amsterdam. Hierbij is door de gemeente Amsterdam voorgeschreven dat eventuele 
vastgoed participaties die door de Haven worden aangegaan moeten worden georganiseerd via een 
specifieke participatie maatschappij: HALLUM BV.  

Oprichting van een BV door 3 partijen (indien de provincie instapt) die elk € 5 mln. Aandelen kapitaal 
storten leidt per definitie tot gelijkwaardige participatie. Hierbij moet in het oog worden gehouden dat 
het storten van het aandelenkapitaal voor Haven Amsterdam ook gebeurt door de Haven NV zelf en 
niet door HALLUM BV. Dit zal in de oprichtingsstatuten moeten worden vastgelegd. De 
aandeelhouders benoemen gezamenlijk de Raad van Commissarissen, en via de RvC de directie. Dit 
kunnen ook ambtenaren van de betrokken organisaties zijn, immers er is geen risico op het overtreden 
van het beheersverbod omdat dit in een BV situatie niet bestaat. De aansprakelijkheid van de 
aandeelhouders is beperkt tot het (gestorte en geplaatste) aandelen kapitaal van € 5 mln. elk.  
Gemeente Lelystad, Haven Amsterdam en Provincie Flevoland (als deze deelneemt in de BV) zullen 
als aandeelhouders met regelmaat met de directie van de BV in overleg treden om te borgen dat de 
beleidsdoelstellingen van de vennoten – voor Flevokust - gehanteerd worden.  
 
Inmiddels is duidelijk geworden dat Haven NV ook de benodigde gronden met een omvang van ca. 2 
tot 4 hectare voor de containerterminal tegen marktconforme condities van de BV wenst aan te kopen 
en deze gronden vervolgens in erfpacht zal uitgeven aan de exploitant van de terminal. Hiermede is 
langdurige betrokkenheid van enerzijds Haven NV en anderszijds Hallum BV gegarandeerd. De Haven 
NV zal ook investeren in openbare haveninfrastructuur aan de zijde van de terminal.   
 
 
Ad 8c. De green deal en de CHW maakt realisatie van de 115 hectare (op een duurzame wijze) 
haalbaar. 
Met het ministerie van I&M en EZ is recent een green deal gesloten. Ondertekenaar is verder de 
provincie Flevoland. Op basis van de green deal  zal de beoogde grote afnemer (een recycle en 
upcyclebedrijf)  AEC bodemassen (secundaire bouwstoffen) upcyclen tot gecertificeerde vrij 
toepasbare bouwstoffen. In het Besluit Bodemkwaliteit is nu nog aangegeven dat secundaire 
bouwstoffen waaronder AEC bodemassen niet gebruikt mogen worden voor het ophogen van 
bedrijventerrein. Wel mogen ze onder IBC condities (Inpakken, Beheersen, Controleren) in werken 
gebruikt worden zoals geluidswallen. Met toepassing van Crisis- en Herstelwet kan vrijstelling 
verkregen worden van de beperking in het Besluit Bodemkwaliteit vooruitlopend op een wetswijziging. 
Toepassing van vrij toepasbare bouwstoffen biedt de mogelijkheid om het havengebonden en 
havengerelateerde bedrijventerrein op een financieel-economisch verantwoorde wijze te realiseren. 
Tegelijkertijd wordt een bijdrage geleverd aan de verduurzaming. Uiteraard moet dit wel gezien worden 
in samenhang met de subsidies en de inbreng van vermogen in de BV door de gemeente, Haven 
Amsterdam en de provincie Flevoland. Door het upcyclen van AEC bodemassen worden 
milieuonvriendelijke materialen omgevormd tot duurzame en vrij toe te passen bouwstoffen. Hierdoor 
kan weer bespaard worden op de inzet van steeds schaarser wordende primaire (natuurlijke) 
grondstoffen.  
 
Ad 8d. Vanuit Beter Benutten wordt € 7,4 mio (excl. BTW) subsidie beschikbaar gesteld. 
Voor 31 december 2015 moet de haven in gebruik genomen zijn. Dit is een harde deadline van deze 
subsidie.  Bij Beter Benutten gaat het om het verplaatsen van vervoer over de weg naar vervoer over 
water (modal shift). Door die transitie ontstaat milieuwinst. Het betekent dat het aantal 
voertuigverliesuren afneemt en daardoor ook de CO2 uitstoot. Bovendien zal door minder vervoer over 
de weg , de congestie op de wegen verminderen. Deze modal shift is onderdeel van het rijksbeleid en 
wordt gestimuleerd met de subsidie Beter Benutten. Met het ministerie van I&M is eerder genoemde 
deadline afgesproken en vastgelegd. Bij het niet voldoen aan de deadline, loopt de gemeente het risico 
de subsidie (deels) terug te moeten betalen. 
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Ad 8e. De aanvraag is door de provincie in behandeling genomen. 
Het college heeft op 9 april ingestemd met de subsidieaanvraag in het kader van de EFRO. Daarna is 
de aanvraag bij de provincie ingediend. Het gaat hierbij in het totaal om € 2,5 miljoen bestaande uit 
een provinciaal deel van € 1,3 miljoen en een Europees deel van € 1,2 miljoen. Ook hiervoor geldt dat 
de haven eind 2015 in gebruik genomen moet zijn. Een formeel positief besluit van de provincie over 
de EFRO toekenning van het provinciaal deel is genomen. Over het Europees deel moet nog besloten 
worden door Kansen voor West.  
 
Ad 8f. Deze is in april 2013 geactualiseerd. 
Op 4 december heeft het college een besluit genomen over het op dat moment actuele 
ondernemingsplan (Business Case). Door voortschrijdend inzicht en geactualiseerde afspraken is het 
nodig gebleken om het ondernemingsplan te actualiseren. Financieel geeft het geactualiseerde 
ondernemingsplan een verbetering van de grondexploitatie van de BV. De in besluit 1 gestelde criteria 
zullen leiden tot een geactualiseerde businesscase. Deze wordt in september aan de raad voorgelegd. 
 
Ad 8g. Tijdens het voortschrijden van het project veranderen risico’s, vallen risico’s af en 
komen er nieuwe bij. 
In januari is er op basis van de zogenaamde RIZMAN methode een risicoanalyse gemaakt. De 
belangrijkste risico’s zijn benoemd. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en zijn er risico’s 
afgevallen, veranderd of bijgekomen. Bij dit voorstel is een actueel overzicht van de risicoanalysetabel 
opgenomen. Voor ieder risico is een actiehouder benoemd. De actiehouder is verantwoordelijk voor de 
monitoring van het risico en het beheersen er van. Duidelijk is dat niet alle risico’s op voorhand te 
voorzien zijn en 100% te beheersen zijn. Naast bijgesloten risicoanalyse is er ook een risicoparagraaf  
gemaakt bij de grondexploitatie van de BV en het dijkontwerp (technische risicoanalyse). Met behulp 
van het investeringsschema bij besluit 1 en 2 is ook inzichtelijk gemaakt welke procedurele en 
financiële risico’s gelopen worden zolang niet alle procedures formeel zijn afgerond. De 
grondexploitatie en bijbehorende risicoparagraaf zullen naar aanleiding van besluit 1 geactualiseerd 
worden in samenhang met de businesscase. 
 
Ad 8h. Deze is in de eerste maanden van 2013 verder uitgewerkt en wordt actief ingezet. 
Na december 2012 zijn een groot aantal communicatieacties uitgezet. Als voornaamste noemen we 
hierbij het openen van een projectwebsite, het voeren van gesprekken met bewoners en 
belangengroeperingen die zorgen hebben over de komst van Flevokust en het organiseren van een 
informatiedag (3 april) om alle betrokkenen en geïnteresseerden nader te informeren over het upcyclen 
van AEC bodemassen. 
 
Ad 8i. Hiermee wordt inzicht verschaft in welke vergunningen nodig zijn, welke instantie deze 
verleent en  welke instantie – indien vereist – handhaaft. 
 
 
Ad 8j. Hiermee kan de raad zien waar haar besluiten uit het amendement in het voorstel en de 
onderliggende stukken zijn verwerkt. 
 
Ad 8k. Hiermee kan de raad zien waar de aanbevelingen vanuit de second opinion in het 
voorstel en de onderliggende stukken zijn verwerkt. 

 
Financiële aspecten 

Bij dit voorstel is een investeringsschema gevoegd dat inzicht geeft in welke producten/procedures nog 
lopen en welke eventuele financiële verplichtingen worden aangegaan als op dat moment wordt 
besloten tot investeren. 
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Kanttekeningen 

De consequenties van het besluit van de raad is nog niet – indringend – met alle participanten in het 
project besproken, waardoor nog niet duidelijk is wat de effecten op de besluitvorming van deze partijen 
zal zijn. 
 
De raad heeft het college gevraagd om in september een bedrijvenlijst ter vaststelling aan de raad voor 
te leggen van bedrijfsactiviteiten die zich op Flevokust kunnen vestigen. Deze lijst is per definitie 
onderdeel van het bestemmingsplan. De tijd tot september is nodig om tot een goed uitgewerkte 
bedrijvenlijst te komen. Direct na vaststelling – door de raad - van de bedrijvenlijst zal het ontwerp 
bestemmingsplan Flevokust ter inzage worden gelegd. 
 
Communicatie en voortgang 
 
Het besluit van de raad is aanleiding om met betrokken partijen opnieuw in overleg te gaan met als doel 
om in september met een businesscase te komen.  
 
om in september met een businesscase te komen.  
 
Lelystad, 25 juni 2013. 
 
Het college van de gemeente Lelystad, 
 
de secretaris,    de burgemeester, 
 
 
 
 
 
N. Versteeg    M. Horselenberg 
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Raadsbesluit 
 

 

Nummer: 131041837 
 
De raad van de gemeente Lelystad, 
 
op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 25 juni 2013; 
 

B E S L U I T: 
 
1.  de ontwikkeling Flevokust alleen dan in uitvoering te nemen als in september voldaan is aan de 

volgende criteria: 
a. er is een exploitant voor de containerterminal; 
b. opslag en upcyclen van ongeschoonde AEC-bodemassen is uitgesloten. Wel is het 

mogelijk om elders geschoonde vrij toepasbare bodemassen als ophoogmateriaal voor 
Flevokust te gebruiken; 

c. op basis van de VNG bedrijvenlijst wordt  voor Flevokust een bedrijvenlijst voor 
Flevokust samengesteld.  In deze lijst wordt rekening gehouden met de mogelijk 
ongewenste effecten voor de omgeving. De lijst wordt door de raad vastgesteld in 
september en vastgelegd in het bestemmingsplan; 

d. bij het samenstellen van de lijst wordt getoetst aan de volgende criteria: 
i. risico op lucht- en bodemvervuiling voor de omgeving van Flevokust; 
ii. geen geur-, geluid- of stankoverlast voor de omgeving van Flevokust buiten 

een straal van 0,4 km; 
e. er een beeldregieplan opgesteld is welke als doel heeft zowel gezien vanaf het water 

als vanaf de landzijde de industriële activiteiten zoveel mogelijk aan het zicht te 
onttrekken; 

f. er sprake is van een sluitende businesscase; 
g. de raad kan instemmen met de op de businesscase gebaseerde grondexploitatie plus 

financiële risicoparagraaf welke gelijktijdig met de businesscase aan de raad wordt 
voorgelegd; 

 
2. als in september aan de criteria zoals genoemd onder 1 voldaan is in te stemmen met:  

de ontwikkeling van een havengebonden en -gerelateerd bedrijventerrein op Flevokust van 115 
hectare, bestaande uit 43 hectare buitendijks en (in aanvang) 72 hectare binnendijks; 

 
3. vast te stellen dat daarnaast de volgende externe voorwaarden ontbindend kunnen werken: 

a. aanbesteding van de dijk en daaraan gerelateerde werken, passend binnen de grex 
van de BV; 

b. projectplanprocedure dijk afgerond door de Algemene Vergadering;  
c. bestemmingsplan (incl. MER) vastgesteld door de raad;  
d. vaststelling van 7e tranche CHW; 

 
4. als aan de criteria zoals genoemd onder 1 voldaan is in te stemmen met: het doen van 

investeringen of vervolgstappen door het college respectievelijk de BV Flevokust mits aan de 
geformuleerde randvoorwaarden, inclusief de externe voorwaarden, is voldaan; 

 
5. in te stemmen met: de deelname van provincie in de BV met de inbreng van € 5 miljoen eigen 

vermogen; 
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6. vast te stellen: om als risicobeheersingmaatregel de 43 ha terugvaloptie tot een financieel haalbare 

variant uit te werken (bijlage 8, grondexploitatie geheim) met als belangrijke aspecten in de 
terugvalvariant: 

a. de buitendijkse gronden worden door de BV verkocht tegen een marktconforme 
grondprijs; 

b. een inbreng van maximaal € 5 miljoen eigen vermogen in de BV door de gemeente; 
c. een risicoparagraaf behorend bij de grondexploitatie die inzicht verschaft in de financiële 

risico’s die binnen de grondexploitatie van de BV worden gelopen; 
 
7. de door het college ingevolge artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding op 

de bijlage bijlagen Investeringsschema, grondexploitaties, ondernemingsplan (BUCA) deel 2, de 
samenwerkingsovereenkomst met HA, de oprichtingsaktes van de BV en de koopovereenkomst 
met BRC op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen; 

 
8. kennis te nemen van:  

a. de aanpassing van de rechtsvorm van CVBV naar BV; 
 b. de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst met Haven Amsterdam; 
 c. overeenstemming met het ministerie van I&M over de Green Deal en de CHW; 
 d. de overeenstemming met het ministerie van I&M over Beter Benutten; 
 e. de stand van zaken van de EFRO-aanvraag; 
 f. het geactualiseerde ondernemingsplan (Business Case) deel 1 en 2; 
 g. de geactualiseerde risicoanalyse van het project Flevokust per 29 april; 
 h. het communicatieplan en de communicatiestrategie; 
 i. een lijst met benodigde vergunningen; 
 j. de leeswijzerverwerking van amendement in dit raadsvoorstel; 
 k. de leeswijzerverwerking van de reactie van het college (10 april 2013) op de aanbevelingen 

second opinion. 
 
Lelystad, 2 juli 2013.  
 
De raad van de gemeente Lelystad,  
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 



































Bijdrage partijen aan het project Flevokust en hun rol 

 

Agentschap.nl: mede-opsteller van de Green Deal Flevokust 

Gemeente Lelystad: huidige grondeigenaar Flevokust, initiatiefnemer Project Flevokust,  financiële 

participant in op te richten ontwikkelbedrijf, bevoegd gezag voor planologisch-juridische procedures, 

waaronder het nieuwe bestemmingsplan voor Flevokust. Mede-opsteller en ondertekenaar van de 

Green Deal Flevokust. 

Haven Amsterdam: mede-initiatiefnemer Project Flevokust, financiële participant in op te richten 

ontwikkelbedrijf, ontwikkelaar containerterminal. 

Ministerie van Infrastructuur en milieu: mede-opsteller en ondertekenaar van de Green Deal 

Flevokust. Behandelaar aanvragen Crisis- en herstelwet voor het project Flevokust. 

Subsidieverstrekker vanuit het Programma Beter Benutten. 

Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie: ondertekenaar van de Green Deal Flevokust.  

Provincie Flevoland:  financiële participant in op te richten ontwikkelbedrijf vanuit budget 

Zuiderzeegelden, bevoegd gezag voor milieuvergunningen van bedrijven. Verstrekker van EFRO-

subsidie. Mede-opsteller en ondertekenaar van de Green Deal Flevokust. 

Rijkswaterstaat Midden-Nederland i.o.: betrokken bij ontwerp nieuwe waterkerende dijk, bevoegd 

gezag vanuit waterwet voor de ophoging van het bedrijventerrein. 

Staatsbosbeheer: eigenaar van een strook grond in het plangebied van Flevokust, die zal worden 

verworven ten behoeve van het project. 

Technische Universiteit Delft: betrokken bij het communicatieproces om te  informeren over de 

wetenschappelijke kennis en stand van zaken omtrent AEC-bodemassen, waaronder milieurisico’s, 

beheersmaatregelen en technieken voor ‘upcycling’. 

Waterschap Zuiderzeeland: betrokken bij ontwerp nieuwe waterkerende dijk, bevoegd gezag voor 

de goedkeuring van het dijkontwerp, aansluiting daarvan op de bestaande dijk en het 

waterhuishoudkundig plan. 

 

Tot slot: diverse adviesbureaus voor inhoudelijke en procesondersteuning. 
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1 FLEVOKUST: REGIONAAL INITIATIEF MET RANDSTEDELIJKE KANSEN 

1.1   Achtergrond en vraagstelling 

De gemeente Lelystad en Haven Amsterdam zijn voornemens om een bedrijventerrein inclusief een 

binnenvaarthaven genaamd Flevokust te ontwikkelen. Het totale terrein beslaat circa 115 ha bruto. Het 

gebied is multimodaal bereikbaar en ligt aan de A6, de CEMT-klasse Vb vaarwegroute IJsselmeer 

Lemmer (VAL) en nabij vaarwegroute IJsselmeer Meppel (VIJM) waarmee het terrein voor de binnenvaart 

uitstekend bereikbaar is. Ook is het terrein in potentie aan te sluiten op het spoornet (Hanzelijn) en is 

vervoer via de lucht mogelijk (via Lelystad Airport).  

 

Flevokust betreft een gezamenlijke ontwikkeling van gemeente Lelystad en Haven Amsterdam 

Om de ontwikkeling van Flevokust mogelijk te maken willen de gemeente Lelystad en de Haven 

Amsterdam een juridisch vehikel oprichten en daarin als participant gaan deelnemen. Samen willen ze het 

binnen- en buitendijkse bedrijventerrein (met binnenvaarthaven) op een rendabele wijze ontwikkelen en 

exploiteren. De ontwikkeling van Flevokust draagt bij aan een sterke economische en beter bereikbare 

regio en zorgt voor een verminderende CO2 uitstoot. De exploitatie van de haven van Flevokust maakt 

geen onderdeel uit van de ontwikkeling. 

 

Ontwikkeling Flevokust financieel haalbaar? 

De vraag die nu speelt is of de ontwikkeling van Flevokust voldoende perspectief heeft en financieel 

haalbaar is binnen voor de gemeente Lelystad en Haven Amsterdam acceptabele financiële kaders. Dit 

Ondernemingsplan zal antwoord geven op deze vraag. Indien dit het geval is kunnen het MER en het 

bestemmingsplan worden gewijzigd en kan het inrichtingsplan verder worden uitgewerkt.  

 

 

1.2   Flevokust: (nat) bedrijventerrein met haven en op- en overslag faciliteiten 

Flevokust kent een uitstekende, multimodale bereikbaarheid 

Het plangebied Flevokust ligt in de gemeente Lelystad, ten noorden van de stad Lelystad. Het gebied ligt 

ingeklemd tussen de N302 (Houtribweg) richting Enkhuizen 

in het zuiden, het IJsselmeer en de IJsselmeerdijk in het 

noorden en westen en de Rijksweg A6 in het oosten. 

Flevokust is gezien haar ligging uitstekend bereikbaar per 

weg. In bijlage 1 is een overzichtskaart van Flevokust 

opgenomen. Overigens is in het structuurplan Lelystad, het 

provinciaal Omgevingsplan en de Visie Noordvleugel 2040 

het doortrekken van de N23 naar Alkmaar voorzien. Wel zal 

dit de verbinding tussen oost- en west Nederland verbeteren 

waardoor samen met de A6 Lelystad een goede aansluiting 

krijgt naar het noorden, oosten, westen en zuiden van 

Nederland. De uitvoering hiervan is voor als nog voorzien 

tussen 2020 en 2030. 

 

Naast de uitstekende ligging aan de A6, ligt het plangebied rechtstreeks aan een CEMT-klasse Vb 

hoofdvaarweg door het IJsselmeer, de vaarwegverbinding Amsterdam-Lelystad-Lemmer-Delfzijl. Daarmee 

is het terrein voor de binnenvaart uitstekend bereikbaar, zonder dat kleine sluizen gebruikt hoeven te 
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worden (met uitzondering van de Houtribsluis). Grote schepen < 3.200 ton kunnen hier in de toekomst 

aanmeren. 

 

Naast de ligging aan de A6 en aan het 

hoofdvaarwegennet, is het plangebied in 

potentie ook bereikbaar per spoor. Bij de aanleg 

van de Hanzelijn, welke Lelystad met Zwolle 

verbindt, wordt ook rekening gehouden met een 

goederenspooraftakking, het plangebied 

Flevokust in. Het mogelijke tracé voor deze 

aftakking krijgt een dubbelbestemming in het nog 

op te stellen bestemmingsplan. Met de komst 

van de Hanzelijn heeft Lelystad een goede 

spoorverbinding naar het noorden en oosten. In 

december 2012 zal deze lijn operationeel zijn. 

 

 

Flevokust is geschikt voor een zo groot mogelijke groep havengebonden en havengerelateerde 

bedrijvigheid 

Het terrein van Flevokust zal voor een groot deel bestaan uit industrieterrein geschikt voor bedrijven met  

milieucategorie 3 tot en met milieucategorie 5. Dit deel is geschikt en bedoeld voor havengebonden en 

havengerelateerde activiteiten uit de zwaardere milieucategorieën met een behoefte aan een grote kavel. 

Daarnaast zal een kleiner deel bestemd worden voor transport en distributie (T&D), milieucategorie 3. Dit 

gedeelte is bedoeld voor bedrijven met veel goederen/containers die niet tot de industrie behoren, maar 

die wel in belangrijke mate gebruik gaan maken van de havenvoorziening. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

intermodale logistieke dienstverleners. 

 

De natte kavels van Flevokust, die beschikken over een eigen kade en/of de mogelijkheid hebben voor het 

aanleggen van een eigen kade zijn expliciet bedoeld voor de havengebonden activiteiten. Het gaat hierbij 

om bedrijven die activiteiten uitvoeren waarvoor een kade en diep vaarwater nodig zijn voor de 

afhandeling van fysieke goederenstromen, bijvoorbeeld productiebedrijven (veelal in de zwaardere 

milieucategorie) of bedrijven in de logistieke sector op het gebied van: 

- Recycling & verwerking; 

- Energieproductie (bio-energie centrale, biomassa, 2de generatie biobrandstoffen, productie 

windmolens); 

- Bouwmaterialen in bulk; 

- Op- en overslag van bulk- en stukgoederen;  

- Containers; 

- Bouwmaterialenproductie (bijvoorbeeld beton- en asfaltcentrales, betonproducenten); 

- Agribulk. 

 

Daarnaast is Flevokust gericht op het aantrekken van havengerelateerde bedrijvigheid. Het gaat dan om 

o.a. bedrijvigheid welke betrekking heeft op de afhandeling van goederenstromen die via de haven worden 

aangevoerd, afgevoerd of doorgevoerd, bijvoorbeeld verladers of transporteurs. Ook gaat het bijvoorbeeld 

om industriële activiteiten waarvan een belangrijk deel (in volume) van de goederen aan- of afgevoerd 

worden via de haven. 
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1.3   Waarom ontwikkeling Flevokust? 

De ontwikkeling en exploitatie van het terrein is voor zowel de gemeente Lelystad als de Haven 

Amsterdam vanuit verschillende overwegingen en ambities van groot belang én interessant. De 

ontwikkeling van Flevokust is dan ook een gezamenlijke keuze van beide partijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versterking vestigingsklimaat van Lelystad en Metropoolregio Amsterdam 

De Lelystadse economie ontwikkelt zich verder tot een op goederengerichte economie en specialiseert 

zich richting een industrieel-logistiek profiel. Tevens is er in zijn algemeenheid een verdere groei van 

goederenvervoer over water en containervervoer zichtbaar. Met Flevokust voegt Lelystad een belangrijke 

multimodaal bedrijventerrein met binnenvaarthaven toe aan haar spectrum van locatietypen, dat aansluit 

bij deze ontwikkelingen. Flevokust vormt dan ook een belangrijke en noodzakelijke aanvulling voor het 

vestigingsklimaat van Lelystad voor zowel nieuwe maar ook de zittende bedrijvigheid.  

 

De ontwikkeling van Flevokust is ook zeer gewenst in Metropoolregio Amsterdam (MRA) breed verband. In 

deze regio wordt tot 2040 een tekort van 130 ha aan vestigingsruimte voorzien voor de zwaardere 

industrie in de hogere milieuhindercategorieën. In regiobreed verband zijn hier afspraken over gemaakt 

(zie Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040), waarin Lelystad (maar ook Almere) een rol krijgt om een 

deel van dit tekort op te vullen. De ontwikkeling van Flevokust is vanuit dit perspectief gewenst, en draagt 

bij aan het behouden en/of versterken van het vestigingsklimaat van de Metropoolregio voor met name de 

zware bedrijvigheid. 

 

Invulling geven aan de duurzaamheidsambities op lokaal, provinciaal en nationaal niveau 

De realisatie van Flevokust past binnen de duurzaamheidsambities op lokaal, provinciaal en nationaal 

niveau om vervoer over water te stimuleren en om de groei van het goederenvervoer zoveel mogelijk via 

de binnenvaart en spoor op te vangen. Het accommoderen van watergerelateerde bedrijven op 

bedrijventerreinen met binnenhavens krijgt daarbij op nationaal niveau prioriteit. Ook draagt het stimuleren 

van vervoer over water bij aan ‘duurzame bereikbaarheid’, aan het verminderen van de congestie in de 

Randstad op het hoofdwegennet. Overigens kan als gevolg van deze ‘modal shift’ vervolgens een reductie 

van CO2- emissie optreden: vervoer van goederen via water is namelijk doorgaans aanmerkelijk 

duurzamer dan vervoer via de weg
1
.  

 

Bijdrage aan de werkgelegenheid in Lelystad 

Lelystad heeft een hoger dan gemiddeld werkloosheidscijfer (9%) ten opzicht van het Nederlandse 

gemiddelde (6%). Om hier iets aan te doen is in 2003 gekozen voor een industrieel-logistiek profiel, welke 

als meest kansrijk wordt gezien om extra werkgelegenheid te genereren. Dit profiel is in 2011 herbevestigd 

door B&W. De keuze van dit profiel sluit overigens goed aan op de geografische ligging, de goede 

bereikbaarheid, de ruimtelijke mogelijkheden en de toekomstige ruimtelijk economische ontwikkelingen 

van Lelystad. De ontwikkeling van het terrein Flevokust past bij het versterken van dit profiel en kan 

                                            
1
 De CO2- emissie bij vervoer over water is per ton per kilometer meer dan 40% lager dan vervoer over de weg. 

Ontwikkelingsdoelstellingen Flevokust 

1. Economisch verantwoorde en rendabele ontwikkeling van het plangebied.  

2. Creëren duurzame logistieke oplossingen door het koppelen van logistieke knooppunten aan het achterland. 

3. Besparing van grondstofgebruik, nuttige toepassing van bouwstoffen bij realisatie en exploitatie. 

4. Bijdragen aan de economische activiteit en ontwikkeling van Lelystad en Flevoland.  
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daarmee nieuwe industriële en distributieve activiteiten en daarmee werkgelegenheid naar Lelystad toe 

trekken. In een later stadium wordt hiervan tevens een stijging van de werkgelegenheid in de zakelijke 

dienstverlening verwacht.  

 

 

Verdere integratie Metropoolregio Amsterdam 

Steeds vaker wordt er gezocht naar samenwerking en onderlinge afstemming tussen zeehavens en 

binnenhavens voor het goederenvervoer naar het achterland. Mede vanwege de toenemende druk op de 

bereikbaarheid in de Randstad wordt onderlinge samenwerking tussen zeehavens met 

knooppunten/overslagpunten in het achterland steeds belangrijker om competitief en effectief te blijven op 

het gebied van transport naar het achterland en om als vestigingslocatie een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat te blijven bieden. Flevokust kan in dit netwerk als binnenhaven ook een belangrijke rol 

gaan vervullen voor het vervoer richting o.a. oost- en noordoost Nederland en verder naar het Duitse en 

Oost-Europese achterland, mede vanwege de multimodale ontsluiting (weg, water en mogelijk spoor) en 

de gunstige ligging van Flevokust aan de hoofdvaarroute VAL (Vaarweg IJsselmeer Lemmer) en nabij 

vaarwegroute VIJM (Vaarweg IJsselmeer Meppel). Haven Amsterdam ziet het project Flevokust dan ook 

als uitvoering van de (logistieke) strategie op het gebied van duurzaamheid en samenwerking in de 

vervoersketen in het achterland, om o.a. haar marktpositie verder te verbeteren.  

 

Bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot logistiek knooppunt tussen de randstad en Noord-

Nederland 

Lelystad wil zich graag als ‘poort naar de Randstad’ profileren en ontwikkelen tot vervoersknooppunt. De 

ligging op een kruispunt van routes biedt Lelystad de potentie om als scharnierpunt van ontwikkelingen 

naar en vanuit oost- en noordoost- Nederland en verder naar Duitsland te functioneren, zowel over de 

weg, het water, het spoor, als de lucht. Lelystad weet momenteel nog niet optimaal van deze functie te 

profiteren omdat er op dit moment nog geen sprake is van een volwaardige aansluiting op het binnenvaart- 

en goederenspoorwegennet en er een beperkte hoeveelheid bedrijvigheid aanwezig is met (inter)nationale 

uitstraling. Met de goede vaarverbinding en de ontwikkeling van Flevokust kan Lelystad het 

goederenvervoer en alles wat daarmee samenhangt verder uitbouwen. Ook loopt de toekomstige 

Hanzelijn direct langs Flevokust waardoor een aansluiting op spoor een extra dimensie kan geven aan het 

ontwikkelen van Lelystad tot logistiek goederenknooppunt. Wat betreft omvang, ligging en ontsluiting biedt 

het Flevokust terrein de potentie om een belangrijke inland terminal te vormen, samen met Meppel, in een 

noordelijke logistieke as. Dit kan vervolgens bijdragen aan de ontwikkeling van Lelystad tot logistiek 

knooppunt. 

 

Landelijke capaciteitsanalyse  

In de Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens
2
 wordt als een van de kansrijke ontwikkelingen binnen 

het nationale netwerk van binnenhavens Lelystad als onderdeel van Flevoland genoemd als een kansrijke 

locatie voor een (multifunctionele) binnenhaven. Hiermee kan Flevoland faciliteren in het vervoer van 

goederen over water. Flevoland blijft een kansrijke locatie voor een (multifunctionele) binnenhaven. Gezien 

de groeipotenties van Almere en ligging van Lelystad en Almere aan een hoofdvaarweg. Er wordt 

eveneens in de capaciteitsanalyse genoemd dat de betrokkenheid van marktpartijen essentieel is. 

 

                                            
2
 Nationaal beeld van het netwerk van binnenhavens op basis van actuele prognoses, Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, Rotterdam maart 2010 
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1.4   Uitgangspunten bij ontwikkeling en exploitatie Flevokust 

Uitgangspunten  

Aan de ontwikkeling en exploitatie van Flevokust liggen een aantal belangrijke uitgangspunten ten 

grondslag, die ook de basis vormen voor de grond/gebiedsexploitatie. 

 

- Omvang. De omvang van het uitgeefbare terrein is vastgesteld op 115 ha bruto en 100 ha netto. 

Hierbij is er concrete interesse van een aantal bedrijven voor vestiging op het terrein, waaronder 

exploitanten van containerterminals en een  recyclingbedrijf dat een groot deel van het terrein wil 

afnemen. Gemeente Lelystad en Haven Amsterdam nemen samen deel in het juridische vehikel  

en ontwikkelen en exploiteren gezamenlijk het gehele terrein. Grondprijzen. De natte kavels 

zullen exclusief kademuur worden aangeboden aan de kopers. De investeringen in de 

kadevoorziening is daarmee aan de bedrijven zelf. 

- Beheer en onderhoud. De kosten van beheer en onderhoud van het terrein en de binnenhaven 

komen voor rekening van de publieke partijen. Of deze kosten voor gemeente Lelystad of Haven 

Amsterdam zijn, maakt onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst. De kosten van 

bijvoorbeeld baggeren komen voor rekening van het vehikel, onderhoud kademuur voor 

ondernemers, openbare infrastructuur voor rekening van gemeente Lelystad. 

- Vereniging van Eigenaren. Er wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht om in een latere 

fase parkmanagement van de gevestigde bedrijven te faciliteren. Een parkmanagement bijdrage 

is aan de orde op het moment dat bedrijven behoefte hebben aan parkmanagement diensten. 

Gezien de gezamenlijke doelstellingen zal een Vereniging van Eigenaren de meest geschikte 

vorm zijn, waarbij het lidmaatschap niet vrijblijvend kan worden opgezegd.  

- Uitgiftetempo. Het beoogde uitgiftetempo is voor het havengebonden bedrijventerrein maximaal 

2,5 hectare per jaar. Dit uitgiftetempo is realistisch te noemen. Voor het binnendijkse terrein is 

een snelle uitgifte mogelijk mits de uitgifte aan de grote afnemer plaats vindt. Voor de 

containerterminal wordt via een tender een exploitant gezocht. 

- De kade is niet openbaar toegankelijk. De kade wordt met de natte kavels uitgegeven. Op- en 

overslag vindt plaats via de aan de kade gevestigde bedrijven. In de contracten met deze 

bedrijven wordt vastgelegd dat op- en overslag voor derden mogelijk is.  

- Natuurcompensatie. Er wordt boscompensatie toegepast. 

 

 

Randvoorwaarden 

- Rendementseis: De gemeente Lelystad en Haven Amsterdam ambiëren beide om Flevokust op 

een bedrijfseconomische verantwoorde wijze te ontwikkelen en exploiteren. Daarbij wordt door 

gemeente Lelystad en Haven Amsterdam een gezamenlijke rendementseis gesteld over het 

geïnvesteerde vermogen exclusief grondinbreng van 5%. 

- Toelatingsbeleid: Verder is het toelatingsbeleid voor vestiging van bedrijven van toepassing. In 

het “Vestigingsbeleid Flevokust” wordt beschreven welke bedrijven zich al dan niet kunnen 

vestigen op Flevokust. De ambitie is dat alleen kadegebonden, havengebonden dan wel 

havengerelateerde bedrijven zich op Flevokust vestigen. Er geldt een ondergrens van 1,0 ha met 

betrekking tot de kavelomvang per bedrijf. Daarnaast is het de ambitie dat bedrijven die zich 

willen vestigen op Flevokust werkgelegenheid moeten meebrengen van gemiddeld 11 voltijds 

arbeidsplaatsen per hectare gebied (inclusief afgeleide werkgelegenheid elders in de regio).  

- Gebruik van kade door binnendijkse bedrijven: de bedrijven op de binnendijkse terreinen, de 2
e
 

en 3
e
 linie bedrijven krijgen de mogelijkheid om de kade te gebruiken. Van de toekomstige 
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exploitanten/gebruikers van de binnendijkse terreinen wordt een exploitatiebijdrage gevraagd 

voor het gebruik van de insteekhaven. 

- Minimum overslag: een havengebonden bedrijf dat zich aan de kade wil vestigen moet een – 

nader te bepalen – minimum hoeveelheid overslag realiseren (uitgedrukt in tonnen per jaar). De 

havenfunctie van de terreinen blijft hiermee in stand. 
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2  VERKENNING BIEDT PERSPECTIEF VOOR FLEVOKUST 

2.1   Flevokust past bij trends & ontwikkelingen logistiek cluster 

Duurzaam vervoer over water wordt gestimuleerd 

De ontwikkeling van Flevokust past binnen het Europese en nationale beleid waarin het bevorderen van 

het (duurzame) vervoer over water o.a. via de binnenvaart centraal staat. Daarnaast vormt ook de 

verwachte groei van het bulkvervoer over het water en de sterke groei van het containervervoer, het 

belang van een goede en multimodale bereikbaarheid van de economische kerngebieden in Nederland en 

het streven naar een duurzame wijze van vervoer voor het Rijk aanleiding om goederenvervoer over water 

te stimuleren en het netwerk van binnenhavens te versterken en beter te benutten. In dat kader wordt 

bijvoorbeeld ook voor het vervoer van en naar de Tweede Maasvlakte een modal split eis opgelegd, 

waarbij slechts een deel van het vervoer via de weg plaats mag vinden en de rest per binnenvaart en het 

spoor afgewikkeld dient te worden. Ook vormt het bereikbaar houden van de Randstad een belangrijk 

argument om vervoer over water te stimuleren. Via het programma ‘Pieken in Bereikbaarheid’ zijn er al 

verschillende oplossingen verkend om vervoer over water en samenwerking tussen Haven Amsterdam en 

bedrijventerreinen aan het water te verbeteren. Flevokust kan hierbij ook een belangrijke rol spelen. 

 

Toenemende vraag naar flexibiliteit in modaliteiten en naar vestigingslocaties met hoge 

milieucategorieën 

De vraag naar natte kavels op Flevokust zal mede afhankelijk zijn van nationale en internationale trends 

en ontwikkelingen in het haven-logistieke cluster. Een aantal belangrijke trends in de markt zijn o.a. de 

toenemende vraag bij bedrijven om flexibiliteit in beschikbare vervoersmodaliteiten (weg, water, spoor, 

lucht en transportleiding), de groei van het bulk vervoer over water en de sterke groei van 

containervervoer. Ook vraagt de ontwikkeling naar een bio-based economy om vestigingslocaties met 

hoge milieucategorieën en is er sprake van toenemende schaalvergroting in het goederenvervoer over het 

water, waardoor de inzet van grotere schepen (>2.000 ton) eerder regel dan uitzondering worden. 

Flevokust heeft gezien deze belangrijkste trends en ontwikkelingen met haar multimodale bereikbaarheid, 

ligging aan het hoofdvaarwegennet en daarmee toegang voor grote schepen in de klasse CEMT-Vb, en de 

mogelijkheid voor vestiging van bedrijven uit een hoge milieucategorie een goede uitgangspositie. De 

binnenhaven met op- en overslagmogelijkheden is daarbij niet alleen interessant voor nieuw te vestigen 

bedrijven, maar ook voor het zittende bedrijfsleven.  

 

Flevokust kan belangrijke rol spelen in het netwerk van zeehavens, binnenhavens en 

achterlandverbindingen 

De samenwerking tussen containerterminals binnen het netwerk van zeehavens en achterlandregio’s 

wordt steeds belangrijker om logistieke stromen te bundelen, service te leveren en een betrouwbare 

schakel te zijn voor de verladers en logistieke dienstverleners. Samenwerking in de vervoersketen in het 

achterland is essentieel, waarbij overslaglocaties een belangrijke rol gaan spelen in de gehele keten. 

Haven Amsterdam werkt momenteel bijvoorbeeld aan de opening van een logistieke as richting Noord-

Nederland en Noord-Duitsland, waarbinnen het terrein Flevokust een belangrijke rol zou kunnen vervullen 

op het gebied van op- en overslag richting deze gebieden als inland terminal. Wanneer de Hanzelijn een 

goederentransport functie kan krijgen zou dit deze functie verder versterken. Flevokust kan dan in potentie 

complementair gaan functioneren aan het containervervoer van en naar de havens naar Amsterdam en 

Rotterdam.  



HaskoningDHV Nederland B.V. 

 

10 mei 2013, versie definitief Gemeente Lelystad / Haven Amsterdam/Ondernemingsplan Flevokust 

- 10 - BA9632-101-100 

 Klant strikt vertrouwelijkKlant strikt vertrouwelijk      

2.2   Flevokust past bij het industrieel-logistieke profiel van Lelystad 

Lelystad krijgt een steeds meer op goederen gerichte economie, waarbij het aandeel zakelijke en publieke 

dienstverlening in relatieve zin zal gaan afnemen. Groeiende sectoren zijn industrie (productie, nijverheid, 

ambacht), handel (opslag, distributie) en vervoer en communicatie (transport- en logistiek e.d.). In 2003 is 

destijds gekozen voor een industrieel-logistiek profiel voor Lelystad. In 2011 heeft professor Pieter Tordoir 

desgevraagd een analyse gemaakt van de ruimtelijk-economische positie van Lelystad: “Economisch 

Perspectief Lelystad“ (2011) en de hieruit voortvloeiende kansen. Een belangrijke conclusie is dat Lelystad 

onderdeel is geworden van de Amsterdam Metropolitan Area. Tevens is de specialisatie naar een 

industrieel-logistiek profiel op basis van dit rapport herbevestigd. Dit betekent dat de focus voor 

gemeentelijke acquisitie-inspanningen zich de komende periode dan ook vooral zal richten op de 

industrieel-logistieke sector. Het type bedrijventerrein Flevokust past uitstekend bij dit profiel en de 

ontwikkeling is ook noodzakelijk om dit profiel verder vorm te geven vanwege een gebrek aan een 

dergelijk type bedrijventerrein én binnenhaven in de gemeente. Daarnaast zal ook juist vanuit dit type 

bedrijvigheid een groeiende vraag naar goederenvervoer over water ontstaan. De ontwikkeling van 

Flevokust kan het gewenste profiel van de lokale en regionale economie en daarmee het vestigingsklimaat 

van Lelystad, de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam verder versterken. 

 

 

2.3   Flevokust levert bijdrage aan de werkgelegenheid 

De werkgelegenheid neemt door de aanleg en het in gebruik nemen van het bedrijventerrein toe. Ook als 

wordt uitgegaan van functies met een gering aantal arbeidsplaatsen per hectare zal door de grootte van 

het terrein de directe werkgelegenheid groeien met tenminste 600 arbeidsplaatsen tot maximaal 1.200 

arbeidsplaatsen. In bijlage 1 wordt dat nader onderbouwd. 

 

 

2.4   Flevokust als duurzame ontwikkeling 

Duurzaam Flevokust 

De ontwikkeling van Flevokust is een duurzame gebiedsontwikkeling, die wordt opgepakt vanuit de 

principes van People, Planet, Profit en functionele waarde, toekomstwaarde en belevingswaarde. In de 

overgang van een maatschappij van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, het sluiten van 

kringlopen, waarbij afval niet meer bestaat en de toepassing van Clean Tech door bedrijven, kan Flevokust 

een belangrijke bijdrage leveren. 

 

 

Flevokust kan bijdragen aan vermindering vervoerkilometers over de weg en CO2 reductie 

De ontwikkeling van Flevokust kan bij dragen aan de gewenste verschuiving van transport over de weg 

naar vervoer over water. Hiermee wordt verdere congestie rondom Amsterdam (en Rotterdam) 

tegengegaan en daarmee draagt het bij aan de bereikbaarheid van de zeehavens. Tevens draagt de 

ontwikkeling van Flevokust bij aan CO2 reductie door middel van het terugbrengen van het aantal 

vrachtwagens over de weg (reductie voertuigverliesuren) naar transport over water (modal shift). Het 

vervoer van goederen via water is doorgaans aanmerkelijk duurzamer dan vervoer via de weg: de CO2-

emissie bij vervoer over water is per ton per kilometer meer dan 40% lager dan vervoer over de weg. 

Bovendien is er een trend gaande dat dit verschil groter wordt.  
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Dit sluit ook aan bij het subsidieprogramma’ Beter benutten’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

waarin Flevokust als project wordt aangedragen om bij te dragen aan het bereikbaar houden van het 

hoofdwegennet in Nederland.  

 

Sluiten van kringlopen 

In hoe de maatschappij afval beoordeelt heeft een belangrijke paradigmawisseling plaats gevonden. Met 

de wereldwijd toegenomen economische groei (met name BRIC-landen), worden grondstoffen in hoog 

tempo schaars. Dit leidt er onder meer toe dat landen om zich ook in de toekomst van grondstoffen te 

verzekeren, in Afrika en Australië grondstofvoorraden opkopen. Tegelijkertijd is de ontwikkeling een 

aanjager voor technologische innovaties, waardoor afvalstromen in toenemende mate niet alleen te 

recyclen, maar ook te upcyclen zijn. Voor veel partijen is afval ‘het nieuwe goud’. Nederland loopt voorop 

als het gaat om dit type innovaties. Afvalverwerkers en daaraan gelieerde bedrijven zijn al in staat om veel 

afvalproducten te ‘upcyclen’. Flevokust is in Nederland een unieke locatie voor deze doelgroepen, 

vanwege de multimodale ontsluiting en de fysieke en milieuruimte. Flevokust kan letterlijk de ruimte bieden 

aan bedrijven die bewezen, maar ook nieuwe technologieën ontwikkelen en testen. Relaties van bedrijven 

met Universiteiten, zoals TU Delft, Landbouw Universiteit Wageningen, maar ook bijvoorbeeld TNO, zullen 

waarnodig worden gefaciliteerd. 

 

Principes BREEAM-gebied zijn het uitgangspunt 

Handvatten voor de ontwikkeling van Flevokust als een duurzaam gebied, zijn de principes van BREEAM-

gebied. Dit is een internationaal erkend keurmerk, waarmee duurzaamheid meetbaar wordt gemaakt. De 

principes vormen de leidraad voor ‘Duurzaam Flevokust’, niet alleen in de ontwikkelfase, maar ook in de 

fases van beheer en exploitatie. Concreet betekent dit, dat passend bij de kenmerken en doelgroepen van 

het gebied, de planning en de beschikbare financiële middelen, behalve naar het sluiten van kringlopen bij 

grondstoffen, ook expliciet gekeken wordt naar: 

- Synergie; 

- Welzijn en welvaart; 

- Bronnen; 

- Ruimtelijke ontwikkeling; 

- Gebiedsklimaat. 

Deze principes worden in een richtinggevend en pragmatisch duurzaamheidsmanifest uitgewerkt en in een 

latere fase aan dit ondernemingsplan toegevoegd. Het geeft de houding weer waar vanuit het gebied 

wordt ontwikkeld, met het oog op het creëren van toekomstwaarde. 

 

Nadere beeldkwaliteitseisen op Flevokust op zichtlocaties 

Op Flevokust wordt ingezet op een zekere mate van beeldkwaliteit op de representatieve locaties, die 

vanaf de Houtribdijk en de A6 zichtbaar zullen zijn. Hiervoor zullen nadere eisen worden bepaald in het 

beeldregieplan. 
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3  ER IS MARKT: MARKTVERKENNING FLEVOKUST 

3.1   Er is markt 

Marktanalyse 

In een korte marktanalyse uitgevoerd door de commercieel managers van de Gemeente Lelystad en 

Haven Amsterdam zijn alle productiebedrijven in Flevoland benaderd met meer dan 30 werknemers om 

inzicht te krijgen in de logistiek van deze bedrijven. Uitgangspunt bij het benaderen van alle bedrijven in 

Flevoland was dat partijen die gebruik maken van een havenfaciliteit een afstand voor voor-/natransport 

per as van maximaal 40 kilometer hanteren. Indien de afstand van voor-/natransport langer dan 40 km is, 

is het efficiënter het gehele traject per vrachtwagen af te leggen. In totaal zijn circa 85 bedrijven benaderd. 

Met het onderzoek is inzicht gekregen in de logistieke stromen en volumes van deze productiebedrijven in 

Flevoland en omgeving.  

 

Potentieel geïnteresseerde bedrijven  

De korte marktanalyse geeft aan dat de overslagfaciliteit door de markt redelijk positief wordt ontvangen. 

Circa eenderde van de 85 benaderde bedrijven (27) is geïnteresseerd om goederen te vervoeren via 

Flevokust. Inmiddels hebben negen bedrijven een intentieverklaring ondertekend. Naast deze bedrijven 

die via de haven goederen willen vervoeren, zijn er tien bedrijven die serieus geïnteresseerd zijn in 

vestiging op het bedrijventerrein (zie bijlage 2). Het gaat dan in totaal om circa 100 ha aan ‘zachte 

toezeggingen’ voor de droge kavels. Het betreffen hier havengebonden en – gerelateerde bedrijven uit de 

gemeente/regio als ook vanuit de Metropoolregio Amsterdam. Juist in deze regio is ook een tekort aan 

ruimte voor bedrijven in de hogere milieucategorieën en is er beperkt aanbod van natte kavels. Ook voor 

de exploitatie van de containerterminal is er vanuit meerdere terminals interesse getoond. Op basis van 

het bovenstaande kan geconstateerd worden dat er (potentiële) vraag is naar een vestiging op Flevokust.  

 

 

3.2   Concurrentiepositie Flevokust gunstig voor aantrekken bedrijven 

Schaarste aan natte kavels en kavels voor zware bedrijvigheid in de regio 

Zowel in de gemeente, maar ook op provinciaal niveau is het aanbod van natte kavels en kavels voor de 

zwaardere milieucategorieën beperkt. Slechts een aantal terreinen speelt - gedeeltelijk - in op dezelfde 

doelgroep en vormen in zekere mate een concurrent als het gaat om de ‘droge’ kavels (zijnde de kavels 

die niet beschikken over een eigen kade en/of de mogelijkheid hebben voor het aanleggen van een eigen 

kade) op Flevokust. Zo biedt bijvoorbeeld het terrein ‘de Vaart IV’ in Almere op termijn ook ruimte aan 

zware bedrijvigheid en in de kern Lelystad biedt het bedrijventerrein Oostervaart-Oost momenteel ook 

ruimte aan bedrijven uit de zwaardere milieucategorie (categorie 5). Tevens beschikken deze terreinen 

over grote kavels, maar niet over een binnenvaarthaven. Onder een waterontsluiting verstaan we de 

bereikbaarheid voor binnenvaartschepen en een laad- en loskade. Een aantal terreinen liggen weliswaar 

aan doorgaand water, maar voldoen niet aan de genoemde criteria. De binnenvaarthaven op Flevokust 

vormt daarmee een belangrijk concurrentievoordeel t.o.v. deze andere terreinen voor het accommoderen 

van (havengerelateerde) bedrijven uit de hoge milieuhindercategorie. Tabel 1 geeft een overzicht van het 

direct beschikbare (harde planvoorraad) en het toekomstige aanbod (zachte planvoorraad) in de 

gemeente Lelystad en Almere. 
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Tabel 1, Terreinen in Flevoland met (op termijn) uitgeefbare hectares in milieucategorie 5 
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Lelystad Lelystad Oostervaart 5 Ja (maar 

niet 

openbaar

) 

Nee 0,1 0 

Lelystad  Lelystad Oostervaart-

Oost 

5 Nee  Nee 0 10,1 (waarvan 3 

watergebonden) 

Almere Almere-Buiten De Vaart IV  5 Nee  Nee 0 52,3 

Almere Almere-Hout  Stichtse kant 5 Nee Nee 27,3  96,2 

Bron: IBIS 2012 

 

De concurrentiepositie van Flevokust t.o.v. de natte kavels in de regio is zeer gunstig. Zowel in Lelystad 

zelf als in Almere zijn op dit moment geen natte kavels beschikbaar, en ook zijn er geen zachte plannen 

aanwezig. Bovenregionale concurrentie is er o.a. vanuit Almelo (XL Businesspark Twente) waar 38 ha 

direct beschikbaar is en nog eens 84 ha op termijn. Dit terrein ligt aan het Twentekanaal welke in de 

toekomst ook geschikt wordt gemaakt voor grotere schepen uit de vaarklasse CEMT-V zoals bij het terrein 

Flevokust het geval is. Ook in Meppel (op bedrijventerrein Oevers-D) is nog circa 14 ha beschikbaar. Dit 

terrein heeft een directe aansluiting op het hoofdvaarwegennet en toegankelijk voor schepen tot 2.000 ton. 

Op het natte bedrijventerrein Zuiderzeehaven in Kampen zijn alle natte kavels nagenoeg uitgegeven. Het 

aanbod aan natte kavels in deze wijdere regio blijft daarmee relatief beperkt. 

 

Flevokust biedt ruimte aan zware bedrijvigheid uit de metropoolregio Amsterdam 

In de Metropoolregio Amsterdam is sprake van schaarste aan milieuruimte en vestigingsruimte voor de 

zware industrie. In deze regio wordt tot 2040 zelfs een tekort van circa 135 ha aan vestigingsruimte voor 

zwaardere industrie voorzien (zie: ‘Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040’). De ontwikkeling van 

Flevokust vormt een onderdeel van deze uitvoeringsstrategie om te voorzien in het tekort aan 

vestigingsruimte in de Metropoolregio voor deze bedrijvigheid uit de hoge milieuhindercategorie in het 

segment ‘gemengd plus’.  

 

Onderscheidend vermogen Flevokust voor aantrekken boven regionale bedrijven  

Het bedrijventerrein zal deels gevuld raken met regionale bedrijven. De ervaring leert dat gemiddeld 94% 

van de bedrijfsverhuizingen in Nederland binnen de eigen regio plaatsvindt (zie o.a. onderzoek van het 

Planbureau voor de Leefomgeving
3
). Slechts een beperkt deel van de te vestigen bedrijven zal betrekking 

hebben op bovenregionale bedrijvigheid, afhankelijk van het beschikbare aanbod in de regio maar ook de 

onderscheidende kwaliteiten van de vestigingsplaats ten opzichte van de concurrenten.  

 

Het onderscheidende vermogen van Flevokust bestaat met name uit het gegeven dat het terrein gelegen 

is aan hoofdvaarwegen (VAL en VIJM) en dat het daarmee schepen in de categorie CEMT-Va en Vb kan 

ontvangen. Deze ligging aan diep vaarwater is gunstig voor de zeehavens Amsterdam en Rotterdam 

                                            
3
 Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid, 2007 
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waardoor Flevokust een belangrijke rol kan spelen in het logistieke concept van deze zeehavens. Samen 

met de mogelijkheid van aansluiting van Flevokust op de Hanzelijn, heeft Flevokust de potentie om een 

belangrijke inland terminal te worden richting het achterland. Deze multimodale bereikbaarheid maakt de 

locatie Flevokust als vestigingsplaats aantrekkelijk en kan de aantrekkelijkheid van Flevokust op 

industriële en logistieke bedrijvigheid vergroten.  

 

Naast de binnenhaven en de kwaliteiten van het terrein zullen overigens ook andere factoren een rol 

spelen bij het aantrekken van bovenregionale/(inter)nationale bedrijven naar Lelystad, waaronder de 

beschikbare beroepsbevolking, lokale overheid of het leef- en woonmilieu. Uit de recent verschenen 

‘Monitor tevredenheid vestigingsklimaat’ van Deloitte Advisory (2012) komt naar voren dat op dit moment 

van alle ondernemers in de regio Almere-Lelystad bijna 80% tevreden of zeer tevreden is met de huidige 

locatie. Dit is een erg hoge score ten opzichte van de overige steden. Overall scoort de regio Almere-

Lelystad goed als het gaat om de waardering van het vestigingsklimaat, na Leiden zijn lokale ondernemers 

het meest tevreden in regio Almere-Lelystad. 

 

 

3.3   Uitgiftetempo en strategie 

Zoals eerder aangegeven is er een serieus geïnteresseerde afnemer voor een groot deel van het terrein. 

Dit zorgt voor een relatief snelle uitgifte van het terrein in de basisvariant. 

Voor het resterende gedeelte van Flevokust is de verwachting dat er in de eerste fase een piek zal zijn in 

de uitgifte en dat de uitgifte daarna wat trager zal verlopen. Op dit moment is er een lijst met potentieel 

geïnteresseerde bedrijven waardoor er een piek in de eerste jaren verwacht kan worden. Er wordt ingezet 

op het uitgeven van 3,8 ha in jaar 2015 en 2016. In de jaren daarna wordt ingezet op een uitgifte van 3,75 

ha per jaar, voor een periode van 2016 t/m 2019 jaar. Dit is een relatief hoog aantal hectares per jaar, 

wanneer er gekeken wordt naar de historische uitgiftecijfers in Lelystad. De jaarlijks gemiddelde 

historische uitgifte van bedrijventerreinen in Lelystad als geheel was 5 ha in de periode 2006-2010. Daarbij 

dient opgemerkt te worden dat Lelystad in 2010 met 7 ha uitgifte nog de tweede plaats in nam op de 

ranglijst van meeste gronduitgifte in de gehele Metropool regio Amsterdam (naast Amsterdam met 11 ha). 

 

Tabel 2, Uitgifte in hectare 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 Containerterminal  1,25 1,25    

 Bedrijventerrein Haven     1,25 1,25 

 Bedrijventerrein Haven  2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

Totaal (17,7 ha) 3,79 3,79 2,55 3,79 3,79 

Bron: grondexploitatie 

 

Het beoogde uitgiftetempo van circa 3,75 ha per jaar drijft echter vooral op het uitgangspunt dat het terrein 

bedoeld is voor bedrijven die een relatief groot terrein nodig hebben. Verwacht wordt dat een groot deel 

van de bedrijfskavels een oppervlakte zullen kennen tussen de 3 en 8 ha. Daarnaast zal de schaarste aan 

natte kavels in de regio en kavels voor bedrijven uit de zwaardere milieucategorie ook een positieve 

invloed uitoefenen op het uitgiftetempo, mede ook gezien de metropoolbrede afspraken van de gemeente 

Lelystad (en Almere) om het tekort aan bedrijventerrein van circa 130 ha in het type ‘Gemengd Plus’
4
 

(deels) op te vangen. 

 

                                            
4
 Gemengd Plus is de typering van een industrieterrein, ofwel een terrein geschikt voor activiteiten die vallen in hogere 

milieucategorieën (4 en 5). 
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Fasering/strategie in geval van significante afname 

Indien het recyclingbedrijf een deel van de te verwerven grond zelf gaat uitgeven, zullen er verschillende 

grondexploitanten zijn die zich in dezelfde markt zullen bewegen. In de exploitatiefase zullen deze partijen 

onderling concurreren, wat een potentieel risico vormt voor het uitgiftetempo en dus voor de 

rendementsdoelstellingen. Vooralsnog wordt hier niet van uitgegaan. 

 

3.4   Business case resultaten 

In de business case (in het geheime deel 2 van het ondernemingsplan) worden de kosten en opbrengsten 

uit de grondexploitatie in de business case vertaald naar bedrijfsmatige informatie. De business case geeft 

het rendement, de benodigde kapitaalbehoefte en vermogenskosten weer. De basisvariant van de 

uitvoeringsorganisatie Flevokust is positief en daarmee is het project haalbaar. 

 

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de onderneming een grote gevoeligheid kent op de uitgifteprijs aan 

het recyclingbedrijf. Deze prijs kan echter vooraf contractueel worden vastgelegd waarmee dit 

belangrijkste risico wordt verminderd. Naast de uitgifteprijs is de exploitatie gevoelig voor 

renteschommelingen van de financieringsrente. Gezien de omvang van de maximale kredietfaciliteit en de 

onzekerheid van financieringsrentes is dit een belangrijke parameter voor het te behalen rendement. Ook 

is er een grote gevoeligheid op de prijs van zand. Een lage zandprijs is eveneens gunstig voor het te 

behalen rendement. 

 

Met de geprognosticeerde grondexploitatie en hiermee samenhangende risico’s alsmede de 

financieringsrente is de business case in balans. Een belangrijke notie hierbij is dat er is uitgegaan van 

een significante afname van grond aan één afnemer en dat de verkoopprijs en het uitgiftetempo 

prognoses zijn. Dit is een mogelijk risico gezien de relatief lage uitgiftes (lager / of nu gelijk dan de 

gehanteerde prognose) die plaatsvinden in de huidige markt. Het aantal intentieverklaringen van 

geïnteresseerde partijen is dan ook een belangrijke graadmeter hiervoor. Een vermindering van het risico 

treedt op door de mogelijk grote afnemer. Dit heeft een positief effect op de totale benodigde 

financieringsbehoefte en solvabiliteit. 

 

Voor de financiering van de activiteiten is een inleg van de aandeelhouders Gemeente Lelystad en Haven 

Amsterdam in aandelenkapitaal benodigd (€ 10 miljoen). Ook is er in de grondexploitatie rekening 

gehouden met een kapitaalinbreng (of participatie) van de provincie van € 5 miljoen. 

Vervolgens trekt de uitvoeringsorganisatie Flevokust vreemd vermogen aan. Gedurende de 

ontwikkelperiode van de uitvoeringsorganisatie Flevokust van 2012 tot 2020 wordt er een bedrag van  

€ 75 miljoen in de grondexploitatie geïnvesteerd. Vanaf 2013 zal Flevokust inkomsten uit grondverkoop 

genereren. Rekening houdend met de timing-verschillen tussen inkomsten en uitgaven en de hieruit 

voortvloeiende rentelasten, ontstaat in 2015 een maximale financieringsbehoefte ad € 19,2 miljoen. 
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BIJLAGE 1 Overzichtstekening plangebied 
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BIJLAGE 2 Werkgelegenheidsontwikkeling Flevokust 

Werkgelegenheidseffecten Flevokust Noord 
 

 

Ruimte en banen 

In het MRA ruimtebehoefte onderzoek (2010)
5
 werd geconcludeerd dat één arbeidsplaats op een 

bedrijventerrein in de MRA een ruimtebehoefte kent van gemiddeld 168 m2. Dit komt neer op 59 

arbeidsplaatsen per ha. In Lelystad was de gemiddelde ruimtebehoefte per arbeidsplaats op 

bedrijventerreinen bijna het dubbele van het MRA gemiddelde. Het gemiddeld aantal arbeidsplaatsen per 

hectare in Lelystad komt neer op zo’n 27-32 arbeidsplaatsen per ha (varieert door de tijd).  

 

 

Directe werkgelegenheid 

In 2008 heeft EUR/TNO
6
 onderzoek gedaan naar de te verwachte werkgelegenheidseffecten van 

Flevokust. EUR/TNO raamde zo’n 1.755 voltijds arbeidsplaatsen (voor de eerste fase ging EUR/TNO uit 

van 100ha); Dit kwam neer op 17,6 arbeidsplaatsen per hectare. 

Daarbij werd het volgende aangehouden: containeroverslag (6 arbeidsplaatsen per ha); overslag 

stukgoed/bulk (7 arbeidsplaatsen per ha); natte waterbouw (14 arbeidsplaatsen per ha); 

energieproductie/biobrandstof (22 arbeidsplaatsen per ha); recycling/milieu (15 arbeidsplaatsen per ha) en 

distributie/warehousing (27 arbeidsplaatsen per ha). 

Afhankelijk van de uiteindelijke invulling van Flevokust (meer distributie of juist meer recycling), kan de 

einduitkomst in termen van banen variëren. De laatste inzichten (rond kandidaatvestigers) zullen 

betekenen dat het gemiddeld aantal arbeidsplaatsen per ha iets zal dalen ten opzichte van de ramingen uit 

2008; zo wordt de containeroverslagfunctie groter dan destijds werd aangenomen  (transitofunctie). 

Ditzelfde geldt voor de recycle-activiteiten. 

Uitgaande van zo’n 115 ha bruto of 90 ha netto uitgeefbaar, mag bij volledige uitgifte rekening gehouden 

worden met een werkgelegenheidseffect van 600 tot 1.200 (gebaseerd op een gemiddelde 

werkgelegenheid van tussen de 6,5 en 13 arbeidsplaatsen per ha). Vestigen zich meer arbeidsintensieve 

bedrijven, dan is zelfs een direct werkgelegenheidseffect mogelijk van 1.500 arbeidsplaatsen of meer. 

 

 

Indirecte werkgelegenheid 

Op basis van voornoemd onderzoek, raamde EUR/TNO de directe toegevoegde waarde en indirecte 

achterwaartse toegevoegde waarde van de  Flevokustontwikkeling. De multipliers voor de raming van de 

indirecte achterwaartse toegevoegde waarde (inkoop), wijken iets af van de multipliers die worden 

gehanteerd bij de schatting van de indirecte achterwaartse werkgelegenheidseffecten. In een gesprek 

(d.d. 7 november 2012) met de steller van destijds, dr. B. Kuipers, werd aangegeven dat mag worden 

uitgegaan van een multiplier van 0,5 ter bepaling van de indirecte achterwaartse 

werkgelegenheidseffecten.  

Op grond van de data van EUR/TNO concludeert Ecorys (in haar Pleitnota Beter Benutten door Flevokust 

Lelystad, Pleitnota en onderbouwing besparing voertuigverliesuren, 20 december 2011), dat de totale 

                                            
5
 Ruimtebehoefte bedrijventerreinen en kantoren 2010-2040, Metropoolregio Amsterdam, BCI iov Plabeka, 

april 2010. 
6
 Erasmus Universiteit/TNO; april 2008; Flevokust: Logistiek vliegwiel voor Lelystad, nut & noodzaak van 

binnenhavenontwikkeling in Lelystad. 
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indirecte werkgelegenheid (achterwaartse én voorwaartse effecten samen) gelijk is aan de directe 

werkgelegenheidseffecten: 

 

“…. De terminal en de logistieke bedrijvigheid die zich zal vestigen op het knooppunt van weg, rail en 

water (en op termijn luchtvracht) kan hier volop van profiteren. Volgens een uitgevoerde studie van 

EUR/TNO
7
 genereert het project een directe werkgelegenheid van 2600 banen. De indirecte 

werkgelegenheid, die niet alleen in Flevoland neerslaat, bedraagt tevens 2600 banen….  “. 

 

 

Ecorys gaat er daarbij vanuit dat de achterwaartse en de voorwaartse effecten ongeveer even groot zijn. 

De heer Kuipers vindt dit een verdedigbare aanname. Zeker omdat het effect op het aantrekkelijker 

worden van Lelystad en haar omgeving als vestigingsplaats door de havenontwikkeling nog niet is 

meegenomen. De banen die een direct gevolg zijn van de indirecte werkgelegenheidseffecten zijn 

overigens niet per definitie banen die in Lelystad neerslaan. 

 

 

Lelystad, 7 november 2012 

 

Gemeente Lelystad 

 

 

Bron: gemeente Lelystad 

 

Noot: op aanbeveling van Buck Consultants is gekeken welke directe werkgelegenheid 
door BRC en de terminal ontstaan. Dit leidt tot volgende aanname: 
 
Voor de activiteiten van het recyclingbedrijf geldt dat wanneer het bedrijf in volle 
operatie is, het om circa 100 directe arbeidsplaatsen gaat. Naast het recyclebedrijf 
zullen zich andere bedrijven op het door het recyclebedrijf op te hogen deel vestigen. 
Naar verwachting gaat het voor het terrein van 82 hectare om in totaal circa 400 directe 
arbeidsplaatsen, dat is circa 5 per hectare en conform de ondergrens van de raming 
voor het totale terrein (600 directe arbeidsplaatsen op 115 ha). 
 
Voor de containerterminal is het aantal arbeidsplaatsen afhankelijk van de wijze van 
exploitatie. Vindt alleen op- en overslag plaats of is er ook sprake van toegevoegde 
waarde activiteiten (Value Added Logistics). Is dit het geval dan kan worden uitgegaan 
van circa 20-25 directe arbeidsplaatsen per ha. 

                                            
7
  Erasmus Universiteit/TNO; april 2008; Flevokust: Logistiek vliegwiel voor Lelystad, nut & noodzaak 

van binnenhavenontwikkeling in Lelystad. 
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Overzicht bedrijven die hebben aangegeven interesse te hebben om op Flevokust te vestigen 

(anoniem) 

 

  HECTARE 

  

Ontwikkelaar en fabrikant van multi megawatt windturbines. 8,00 

Ontwikkelaar en fabrikant van multi megawatt windturbines. 5,00 

Een bedrijf in revolutionair coatingproduct, bewezen oplossing voor afdichting, bescherming, 

conditionering en conservering van kostbare materialen. In dit specifieke geval voor het opslaan 

van gecoate scheepsproducten 1,00 

Betonwaren Fabriek in grond, weg & waterbouw producten.  12,00 

Handelsonderneming van chemicaliën en additieven, de productie, opslag en transport van 

compounds ten behoeve van de voedingsmiddelenindustrie en wasmiddelenindustrie 2,00 

Grote handelsonderneming in gebruikte transportmiddelen in West Europa.  4,00 

Aanbieder van totaalconcept van recycling, logistiek en opslag. Voor Flevokust een Graan-

crusher & Biogasinstallatie in een recyclingmodel waarin nagenoeg geen grondstoffen verloren 

gaan,  Cradle-to-Cradle. 7,00 

Marktleider op het gebied van het bewerken van steenachtig bouw- en sloopafval (BSA) 60,00 

Producent van airconditioning systemen voor hoge snelheidstreinen en metro’s. 5,00 

 99,00 

Bron: gemeente Lelystad, 2012 

 

 

 



  

 

 

 
  

Ministerie voor Infrastructuur en Milieu 

t.a.v. mevrouw  minister Schulz van Haegen  

 Postbus 20901 

2500 EX  DEN HAAG 

 

 

 

 
uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 

  U13-70072 9 april 2013 

  U13-70072 DVL-WB 
behandeld door algemeen nummer bijlagen dossiernummer 

Mr. T Tuenter 14 0320 1  

    
onderwerp   pr-nummer 

aanvulling aanvraag Crisis- en herstelwet  

  
  

Geachte mevrouw Minister Schulz van Haegen,  

 
In aanvulling op onze lopende aanvraag van 16 oktober 2012, kenmerk U12-63800 voor de zesde 
tranche van de Crisis- en Herstelwet, doen wij u hierbij volgens afspraak de aanvulling toekomen op 
de aanvraag voor ophoging van het bedrijventerrein Flevokust met gebruik van vrij toepasbare 
secundaire bouwstoffen. De aanvraag is gebaseerd op de inhoud van de Green Deal Flevokust welke 
integraal onderdeel uitmaakt van deze aanvulling en dient ter onderbouwing van de aanvraag. In 
afwijking van de eerdere aanvraag zal de ophoging plaatsvinden met gebruik van vrij toepasbare 
secundaire bouwstoffen.  
 
Op grond van artikel 1 van het Besluit Bodemkwaliteit is het niet toegestaan secundaire bouwstoffen 
te gebruiken anders dan in een werk. Het ophogen van een bedrijventerrein met secundaire 
bouwstoffen wordt specifiek omschreven als niet zijnde een werk. Gevraagd wordt om ontheffing van 
deze wettelijke bepaling voor de in de Green Deal Flevokust omschreven periode. Hierbij verzoeken 
wij u derhalve  namens het college van de Gemeente Lelystad om deze toepassing van secundaire 
bouwstoffen voor de ontwikkeling van de Multimodale Havenontwikkeling Flevokust op de lijst van 
innovatief en duurzame projecten als  bedoeld in artikel 2.4 Crisis- en herstelwet van 7

e
 tranche van 

de Crisis- en herstelwet, te plaatsen. 
 

Inhoud en doelstelling Project 

Flevokust is een multimodaal bedrijventerrein dat wil zeggen dat zij ontsloten wordt via de weg en het 

water. Daarnaast ook via lucht (luchthaven Lelystad) en is er een aftakking van de Hanzelijn voorzien. 

Het project wordt ontwikkeld in samenwerking met het Havenbedrijf Amsterdam en de provincie 

Flevoland. Partijen richten hiervoor een CV/BV op. Het project geniet een breed draagvlak binnen de 

Metropool Regio Amsterdam en draagt bij aan de verbetering van de concurrentiepositie van de 

Randstadregio binnen West Europa. Daarnaast bewerkstelligt Flevokust 

een significante vermindering van de vrachtwagenmobiliteit op de 

verbindingen van en naar Flevoland en een fors grotere potentie daarvan 

in de toekomst (2040).Het project draagt bij aan de verbetering van het 

bedrijfsvestigingsklimaat van Flevoland en de wijdere Metropool Regio 

Amsterdam. Bovendien draagt het op termijn bij aan het functioneren van 
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de Haven Rotterdam door via de Haven Amsterdam als extended gate te gaan dienen. 

 
Op het bedrijventerrein Flevokust (zie Bijlage 1) wordt onder andere een multifunctionele haven met 
een overslag- en transportcentrum gerealiseerd. Gefaseerd wordt een binnenhaven inclusief 
buitendijks bedrijventerrein (43 ha), alsmede een binnendijks bedrijventerrein aangelegd van in totaal 
115 ha. Vooruitlopend op de oprichting van de reinigingsinrichting voor AEC bodemassen in Fase A 
van Flevokust wordt elders een (kleine) reinigingsinstallatie gebouwd (droog/nat) om het 
reinigingsproces te optimaliseren en medio 2014 al aan te vangen met het reinigen van AEC-
bodemassen voor toepassing op Flevokust, waardoor deze kunnen worden toegepast in Fase B (het 
binnendijkse gedeelte van het bedrijventerrein). Bij de reinigingsinstallatie wordt een tijdelijke opslag 
(maximaal 3 jaar) als reguliere werkvoorraad aangehouden. Voor de oprichting en het in werking zijn 
van deze inrichting is een reguliere provinciale omgevingsvergunning noodzakelijk.  
 
Het project Flevokust is uniek vanwege het feit dat secundaire bouwstoffen dienen voor het ophogen 
van een onder N.A.P. gelegen terrein, dat wordt gebruikt als vestigingsplek voor havengerelateerde 
bedrijven. Een combinatie van cradle-to-cradle, dubbel ruimtegebruik, duurzaamheid en 
arbeidsmarktversterking die uniek toebehoort aan Lelystad en het project Flevokust.  
 
Door realisatie van dit project versterkt Flevokust de positie van Lelystad en Flevoland voor het 
aantrekken van industriële en distributieve activiteiten en zal complementair gaan functioneren aan 
containervervoer van en naar de havens van Rotterdam en Amsterdam. De bedrijvigheid op de locatie  
zelf is gericht op industriële en distributieve activiteiten. In een later stadium wordt hiervan tevens een 
stijging van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening verwacht.  
 
Concluderend zijn wij van mening dat gezien het bovenregionale belang van dit bedrijventerrein het 
verzoek om plaatsing op lijst van duurzame en innovatieve projecten als bedoeld in artikel 2.4 van de 
Crisis- en Herstelwet gerechtvaardigd is.   
 
 
Hoogachtend, 
 
het college van de gemeente Lelystad, 
 
de secretaris,                                       de burgemeester, 
 
 



Besluit collegevergadering van de gemeente Lelystad 

   Agendanr.: IV-6 
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1. In te stemmen met het ontwerp van de "Structuurvisie Locatiebeleid Lelystad 2013-2025 -
Vestigingsbeleid bedrijven, kantoren en winkels" inclusief de bijbehorende 
uitvoeringsparagraaf. 

2. Het ontwerp van de thematische structuurvisie vrij te geven. 

3. Het ontwerp van de structuurvisie gedurende zes weken ter inzage te leggen, waarna de raad, 
op voorstel van het college, een beslissing over de vaststelling van de structuurvisie en de 
eventueel daartegen ingediende zienswijzen kan nemen. 



Aanleiding en context: 

De functie werken is een belangrijke ruimtevragende functie. Daarnaast is de ruimtelijke relevantie 
ervan navenant: het betreft een goede ruimtelijke ordening tussen enerzijds de verschillende soorten 
economische activiteiten onderling en anderzijds tussen economische en niet-economische functies. 

Verschillende economische, ruimtelijke en maatschappelijke factoren stellen in snel tempo andere 
eisen aan bedrijvigheid, en daarmee aan werklocaties. Het is dan ook van belang om een goed, 
duidelijk en up-to-date beleidskader met betrekking tot werklocaties vast te stellen dat ervoor zorgt dat 
voldaan kan worden aan de vragen en eisen die vanuit de markt aan werklocaties gesteld worden. 

Op diverse schaalniveaus (landelijk, regionaal en provinciaal) zijn er naar aanleiding van deze 
veranderingen verschillende afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn mede van invloed op het 
vestigingsbeleid op lokaal niveau. Naar aanleiding van bovenstaande is het gewenst dat de 
Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid - Gemeente Lelystad ( G W ) geactualiseerd en herzien wordt. 

In overleg met de Provincie Flevoland is gekozen om de G W in de vorm van een thematische 
structuurvisie vast te stellen (zie collegebesluit d.d. 16 oktober 2012). 

Beoogd effect: 

Een geactualiseerde, herziene visie op het vestigingsbeleid met het doel om bedrijvigheid en 
werkgelegenheid te behouden en uit te bouwen. 

Argumenten: 

1.1 Actualisatie en herziening is nodig. 

Verschillende trends en ontwikkelingen op economisch, ruimtelijk en maatschappelijk gebied stellen 
andere eisen aan bedrijvigheid en werklocaties. In verband met deze trends en ontwikkelingen zijn er 
zowel landelijk als regionaal verschillende afspraken gemaakt aangaande werklocaties die op lokaal 
niveau doorwerking dienen te vinden. Omdat de vorige G W dateert uit 2007 is het nodig om deze te 
actualiseren en te herzien op die punten die als gevolg van bovenstaande als gedateerd kunnen 
worden aangeduid. 

1.2 Toekomstvastheid werklocaties 

Om bedrijvigheid en werkgelegenheid te behouden en uit te bouwen is het van belang dat de 
werklocaties "toekomstvast" zijn. Dit houdt in dat deze aan de wensen en eisen van de markt blijven 
voldoen, waardoor de locaties een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijvigheid blijven. De 
actualisering voorziet in verschillende maatregelen en/of acties om de werklocaties "toekomstvast" te 
maken. Zo zal met behulp van een nieuw op te zetten monitoringssysteem op basis van zogenaamde 
kwaliteitskaarten preventief de herstructureringsopgave in de gaten worden gehouden, zodat in 
vroegtijdig stadium, waar nodig, op de verschillende locaties ingegrepen kan worden. Daarnaast is het 
van belang om zoveel mogelijk de negatieve externe effecten van nabuurschap te voorkomen en de 
positieve externe effecten ervan te stimuleren. Om op een aantal locaties de functionaliteit naar de 
toekomst toe te behouden, bestaat voor een aantal locaties (Flevopoort, Noordersluis en Oostervaart) 
het voornemen om de milieuzonering aan te passen. Verder wordt voor een viertal binnenstedelijke 
bedrijventerreinen een organische transformatie naar een gemengd milieu toegestaan, waardoor 
functiemenging op deze locaties bevorderd wordt. 

1.3 Duidelijkheid naar de markt. 

In de structuurvisie worden op hoofdlijnen de voorgenomen ontwikkelingen ten aanzien van 
werklocaties geschetst. Hiermee wordt, naast de rechten en plichten die voortvloeien uit de 
bestemmingsplannen, transparantie geboden over de richting waarin werklocaties zich mogen 
ontwikkelen. Een geactualiseerde visie hieromtrent geeft duidelijkheid aan marktpartijen over wat er in 
de toekomst allemaal mogelijk is op een potentiële of hun huidige vestigingsplaats. Dit kan een 
bepalend argument zijn voor vestiging op of vertrek van een locatie. 

1.4 Relevante beleidskaders op diverse schaalniveaus 



Sinds de vorige G W zijn er op de verschillende schaalniveaus nieuwe beleidskaders vastgesteld die 
doorwerking dienen te vinden op lokaal niveau (bijvoorbeeld de SVIR, Uitvoeringsstrategie Plabeka 
2010-2040, Visie Werklocaties Flevoland 2030+ etc). Met de actualisering van de G W in deze 
structuurvisie heeft deze doorwerking een plek gevonden. Tevens heeft het recent aangepaste 
economische beleid (2011) doorwerking gevonden in deze visie. 

1.5 Vestigingsverzoeken efficiënt afhandelen 

De structuurvisie dient als toetsingskader voor zowel particuliere als gemeentelijke ontwikkelingen op 
het gebied van werklocaties, waarmee beoordeeld kan worden of een bepaalde ontwikkeling gewenst 
is en onder welke voorwaarden deze gerealiseerd kan worden. Doordat de structuurvisie een 
ruimtelijke vertaling is van de visie op werklocaties en planologisch-juridisch wordt neergelegd in 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen kan de structuurvisie door de gemeente worden 
gebruikt voor sturing en regie. De structuurvisie fungeert onder andere als richtinggevend 
beleidskader voor het toetsen van vergunningaanvragen die niet voldoen aan bestemmingsplannen. 
Past de aanvraag niet binnen het bestemmingsplan, maar wel binnen de kaders van de structuurvisie 
dan kan de vergunning (onder bepaalde condities) op die gronden toch verleend worden. Op deze 
manier kan adequaat gereageerd worden op vergunningaanvragen die daarmee eenvoudig en 
efficiënt afgehandeld kunnen worden. Dit wordt gewaardeerd door het bedrijfsleven. 

2.1 Lelystad kiest voor een thematische structuurvisie. 

In het convenant bedrijventerreinen 2010 - 2020 hebben zowel het IPO als de V N G aangegeven dat 
provinciale beleidskaders in een structuurvisie zullen worden vastgelegd. De provincie heeft dit 
gedaan middels de Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011 en geeft de Flevolandse gemeenten 
het advies om beleidskaders voor bedrijventerreinen c a . ook vast te leggen conform dit juridisch 
instrumentarium van de Wro. Inmiddels hebben Almere en Dronten hier gevolg aan gegeven en heeft 
ook Zeewolde het voornemen hiertoe. Verder geeft het vastleggen van deze visie in een structuurvisie 
ook rechtszekerheid richting burgers via het juridisch instrumentarium van de Wro. Als laatste zorgt de 
uitvoeringsparagraaf die aan een structuurvisie toegevoegd wordt, voor een planmatige realisatie van 
de visie. 

Financiële aspecten: 

Dit besluit kent geen financiële consequenties. 

Kanttekeningen: 

Dit besluit kent geen kanttekeningen. 

Communicatie: 

De kennisgeving van de ter inzage legging van het ontwerp van de structuurvisie zal worden 
gepubliceerd in Flevopost en Staatscourant alsmede op de gemeentelijke website. 
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Samenvatting 

Deze thematische “Structuurvisie Locatiebeleid” vervangt de Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid uit 

2007 en beoogt een ruimtelijke onderbouwing met betrekking tot de verschillende werklocaties binnen 

de gemeente Lelystad te geven. Het geeft duidelijkheid over de beoogde richting die de gemeente 

Lelystad voor ogen heeft met betrekking tot de werklocaties, de randvoorwaarden die daarbij gesteld 

worden en de toekomstige opgaven die verwacht worden. Hiermee wordt een kader voor het 

ruimtelijke beleid ten aanzien van werklocaties - het vestigingsbeleid - vastgelegd, waarbij rekening 

gehouden is met de uitgangspunten die voortvloeien uit de verschillende relevante beleidskaders die 

op rijks-, regionaal-, provinciaal en lokaal niveau opgesteld zijn.       

 

De structuurvisie is een ruimtelijke vertaling van de visie op werklocaties en dient als toetsingskader 

voor zowel private als publieke ontwikkelingen op dit gebied. Getracht wordt om de planologisch-

juridisch ruimtelijke regeling neer te leggen in bestemmingsplannen en tot uiting te laten komen in 

omgevingsvergunningen. Door de concretisering van de visie in deze ruimtelijke instrumenten benut 

de gemeente de mogelijkheid tot sturing en regie.      

 

De nadruk in deze visie ligt op de formele werklocaties, bedrijventerreinen en kantorenlocaties. In 

mindere mate worden detailhandelslocaties en locaties waar meerdere functies gemengd kunnen 

worden behandeld. Agrarische bedrijvigheid, toerisme en leisure en het landelijke gebied zijn buiten 

beschouwing gelaten.  

 

De belangrijkste uitgangspunten van dit vestigingsbeleid zijn: 

 

1. Zorgen voor voldoende aanbod aan werklocaties voor de kansrijke sectoren (industrieel-

logistiek complex), waarbij het van belang is dat de functionaliteit van de locaties op orde blijft 

door zorgvuldig om te gaan met functiemenging en milieuzonering. 

 

2. Tegengaan en voorkomen van overaanbod en leegstand van werklocaties door: 

- regionaal af te stemmen, te monitoren en waar nodig de programmering aan te passen; 

- gebruik te maken van de Leegstandswet en onderzoek te doen naar het instellen van een 

fonds ter bevordering van herontwikkeling van leegstand; 

- preventief in te zetten op de beperking van de herstructureringsopgave door het faciliteren 

van parkmanagement en het permanent monitoren van de kwaliteit van de werklocaties 

met kwaliteitskaarten, zodat tijdig ingegrepen kan worden en de opgave beperkt blijft; 

- indien herstructurering aan de orde is de aanpak in eerste instantie aan de markt over te 

laten en waar mogelijk initiatieven tot herstructurering vanuit de markt te faciliteren in 

combinatie met het inwinnen van advies bij het Projectbureau Herstructurering 

Bedrijventerreinen van de MRA, en; 

- overaanbod en leegstand in winkelgebieden tegen te gaan door terughoudend en 

weloverwogen om te gaan met de uitbreiding van het aantal winkelmeters.  

 

3. Om de toename van het aantal zzp’ers en hun vestigingswensen te faciliteren worden de 

mogelijkheden voor het werken aan huis verruimt en worden met mate woon-werk- en werk-

wooncombinaties in zowel de wijk als op bedrijventerreinen aangewezen.  

 

4. De gevolgen van het ontstaan van webshops en afhaalpunten in de wijk door een toename 

van het winkelen op internet worden nader onderzocht en uitgewerkt in de in procedure zijnde 

actualisering van het detailhandelsbeleid.  
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5. De gevolgen van de branchevervaging en –verbreding op PDV’s en GDV’s in verhouding tot 

de gewenste detailhandelsstructuur vereisen meer onderzoek. De in procedure zijnde 

actualisering van het detailhandelsbeleid zal hier aandacht aan besteden.   

 

6. Duurzaamheid op werklocaties wordt bevorderd door: 

- de wensen van gebruikers te faciliteren door planologische beperkingen voor 

duurzaamheidsinitiatieven op individuele basis waar mogelijk weg te nemen; 

- de energieprestatiecoëfficiënt (EPC-norm) te handhaven en het hanteren van 

duurzaamheidslabels bij nieuwbouw op bedrijventerreinen en kantorenlocaties te 

stimuleren, en; 

- permanente monitoring van de kwaliteit van de werklocaties door middel van de 

kwaliteitskaarten zorgt voor duurzaam beheer en onderhoud van de werklocaties.  

 

Bovenstaande uitgangspunten vormen, samen met een nadere uitwerking van het provinciale 

locatiebeleid, het lokale vestigingsbeleid voor bedrijven, kantoren en winkels. Deze uitwerking van het 

provinciale locatiebeleid geeft op basis van een categorisering in vestigingmilieus en locatietyperingen 

aan welke voorwaarden voor vestiging er op de verschillende werklocaties gelden. Elk locatietype kent 

eigen goedkeuringscriteria, richtlijnen en aanbevelingen op het gebied van werkfuncties, ruimtelijke 

kwaliteit, bereikbaarheid en functiemenging (zie bijlage E).  

 

Figuur: Schematische weergave gehanteerde locatietypen 

 

 
 

Met gebruik van de zogenaamde kwaliteitskaarten zijn de verschillende werklocaties binnen de 

gemeente Lelystad geanalyseerd. Voor elke locatie is aan de hand van kwalitatieve indicatoren de 

huidige stand van zaken in beeld gebracht, waarbij vooral gericht gekeken is naar “verkleuring” en 

“veroudering”: de eventuele  herstructureringsopgave. Op basis van deze analyse is voor elke locatie 

een toekomstvisie geformuleerd met inachtneming van eerder genoemde uitgangspunten. Dit heeft 

voor een aantal locaties tot een aangepast toekomstbeeld geleid.  

 

Om meer ruimte te geven aan kleinschalige bedrijvigheid (o.a. zzp’ers) en niet-economische functies 

op bedrijventerreinen mogen de binnenstedelijke bedrijventerreinen Gildenhof, Griend, Jol en 

Kempenaar transformeren van regulier bedrijventerrein tot gemengd gebied. Dit houdt in dat er op 

deze locaties ruimte gegeven wordt voor functiemenging van zowel economische als niet-

economische functies waaronder wonen. 

 

Op Noordersluis werd geconstateerd dat er op sommige delen verkleuring van het terrein optreedt. 

Rekening houdend met de omgeving (woonwijken) en om het terrein ook in de toekomst goed te laten 

functioneren is ervoor gekozen om een begin te maken met de herprofilering van het terrein in de 

richting van een binnenstedelijk bedrijventerrein voor bedrijvigheid uit minder hoge milieucategorieën. 

In overleg met de gevestigde bedrijvigheid zal de gemeentelijke inzet zijn om de  milieuzonering voor 

een deel van het terrein terug te brengen van hindercategorie 4.2 naar 3.2.     
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Eenzelfde maatregel geldt voor cluster 4 van Flevopoort. Op dit deel van het terrein wordt met het oog 

op de toekomstige ontwikkeling van de wijk Warande een verlaging van de maximale milieucategorie 

voorgesteld om conflicterende situaties door nabuurschapseffecten in de toekomst te voorkomen (zie 

hoofdstuk 4, opgave 1). 

 

Om de functionaliteit en het profiel als industrieterrein van Oostervaart op orde te houden en op 

stadsniveau voldoende ruimte voor bedrijvigheid in de hogere milieucategorieën (categorie 3.1 t/m 5) 

te kunnen bieden, wordt de mogelijkheid onderzocht om voor een deel van het terrein een 

minimumgrens van milieucategorie 3.1 in te stellen. Voor het deel van Oostervaart dat nog uit te 

geven is, wordt deze minimumgrens ook aangehouden. Omdat Oostervaart een 24/7 industrieterrein 

is, wordt uitbreiding van de functie woningen op het terrein ook als onwenselijk beschouwd.    

 

Flevokust wordt een industrieterrein dat ruimte moet bieden aan industrieel-logistieke sectoren. Om dit 

profiel en de functionaliteit voor de toekomst op orde te houden is een restrictief toelatingsbeleid 

gewenst. Het grootste deel van het terrein zal ingericht worden als industrieterrein, waarmee ruimte 

wordt geboden aan zware bedrijfsactiviteiten uit de milieucategorieën 3.2 tot en met 5. Een kleiner 

deel van het terrein wordt ingericht als regulier bedrijventerrein (categorie 2 t/m 4.1) om de logistieke 

bedrijvigheid te kunnen huisvesten.   

 

Voor de kantorenmarkt geldt dat er in Lelystad weinig ruimte voor uitbreiding is en dat de aandacht 

dient uit te gaan naar het behoud en/of verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad. 

Uitbreiding is alleen nog aan de orde op locaties die vanuit het marktperspectief als kansrijk worden 

gezien. Om overaanbod tegen te gaan en de kwaliteit op orde te houden, zullen de mogelijkheden om 

verouderde leegstand van de markt te halen benut worden. Tevens zal onderzoek gedaan worden 

naar de mogelijkheid om de vervangingsvraag vanuit het Lelycentre onder te brengen in of nabij het 

Stadshart, zodat de kantorenlocatie op het Lelycentre op termijn getransformeerd kan worden. Met de 

sloop van De Waterwijzer is hier al een start mee gemaakt.  

 

Ook voor de detailhandel geldt dat er slechts een beperkte uitbreidingsruimte is. Om overaanbod en 

leegstand tegen te gaan dient per locatie weloverwogen en terughoudend omgegaan te worden met 

het uitbreiden van het aantal winkelmeters met inachtneming van de gewenste detailhandelsstructuur. 

Batavia Stad mag uitbreiden, mits het outletconcept gehandhaafd blijft. Dit past binnen de gewenste 

detailhandelsstructuur en versterkt de recreatieve waarde van het gebied.  
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1. Inleiding 

Voor u ligt de “Structuurvisie Locatiebeleid – Vestigingsbeleid bedrijven, kantoren en winkels” van de 

gemeente Lelystad. Deze structuurvisie bevat een herziene en geactualiseerde visie op het 

gemeentelijke vestigingsbeleid en zal de Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid (GVV) uit 2007 

vervangen. Evenals dat GVV beoogt deze structuurvisie een ruimtelijke onderbouwing met betrekking 

tot de verschillende werklocaties binnen de gemeente Lelystad te geven. Er is hier dan ook sprake 

van een zogenaamde “thematische structuurvisie”. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt het 

mogelijk om naast de verplichte, integrale structuurvisie voor het gehele grondgebied van de 

gemeente een structuurvisie voor een bepaald gebied of voor bepaalde aspecten van het 

gemeentelijk ruimtelijke beleid op te stellen. Een dergelijke “thematische structuurvisie” bevat de 

hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen ten aanzien van het aspect of de sector waarop de 

visie betrekking heeft en gaat in op de wijze waarop de gemeente zich voorstelt de voorgenomen 

ontwikkelingen te doen realiseren.  

 

De functie werken is programmatisch gezien een belangrijke, ruimtevragende functie. Dit geeft 

aanleiding om een goed en duidelijk beleidskader op te stellen. In deze structuurvisie worden de 

kaders voor het ruimtelijke beleid met betrekking tot werklocaties -  het vestigingsbeleid - vastgelegd.  

Met een doorkijk naar de toekomst wordt de concrete kwantitatieve en kwalitatieve 

uitbreidingsbehoefte en het handelingsperspectief van de verschillende vestigingslocaties 

weergegeven; wordt ingegaan op het al dan niet in stand houden en/of herstructureren van de 

bestaande voorraad en wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke effecten van diverse trends en 

ontwikkelingen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een visie waarin het beoogde locatietype van zowel 

huidige als toekomstige werklocaties wordt weergegeven aan de hand van criteria voor 

vestigingsmogelijkheden van bedrijven, kantoren en detailhandel. Zodoende krijgen in de 

voorliggende structuurvisie de ambitie en visie met betrekking tot werklocaties vorm. Het geeft 

duidelijkheid over de beoogde richting die de gemeente Lelystad voor ogen heeft met betrekking tot 

de werklocaties, de randvoorwaarden die daarbij gesteld worden en waar toekomstige opgaven 

verwacht kunnen worden.  

 

In het kader van ontwikkelingen op het gebied van werklocaties zal de structuurvisie een 

toetsingskader zijn voor zowel particuliere als gemeentelijke ontwikkelingen. Op basis van de 

structuurvisie kan beoordeeld worden of een bepaalde ontwikkeling gewenst is en onder welke 

voorwaarden deze gerealiseerd kan worden. Het is een ruimtelijke vertaling van de visie op 

werklocaties, waarvan de planologisch-juridische ruimtelijke regeling is neergelegd in 

bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Dit houdt in dat de structuurvisie kaderstellend is 

voor (nieuwe) bestemmingsplannen en als input dient bij zowel de herziening als bij het opstellen van 

nieuwe bestemmingsplannen. Door de concretisering in deze ruimtelijke instrumenten kan de 

structuurvisie door de gemeente gebruikt worden voor sturing en regie. Daarnaast dient het ook als 

richtinggevend beleidskader voor het toetsen van vergunningaanvragen die niet voldoen aan het 

bestemmingsplan. Voldoet een vergunningaanvraag aan het bestemmingsplan dan is het niet nodig  

om deze te toetsen aan de structuurvisie en zal de vergunning worden verleend. Alleen in gevallen dat 

de vergunningaanvraag niet voldoet aan het bestemmingsplan wordt getoetst aan de structuurvisie. 

Voldoet de aanvraag ook niet aan de voorwaarden uit de structuurvisie, dan wordt de aanvraag niet 

verleend. Doordat inhoudelijk overeenstemming met de provincie is bereikt over de structuurvisie kan 

overleg op bestemmingsplanniveau ten aanzien van ontwikkelingen die in de structuurvisie behandeld 

worden komen te vervallen. Hierdoor hoeft beleid in het kader van plannen en besluiten ter uitvoering 

van de structuurvisie na vaststelling niet steeds opnieuw ter discussie te worden gesteld.  
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1.1 Doelstelling en afbakening 

 

Doelstelling 

Met deze structuurvisie stelt de gemeente Lelystad zich tot doel het bestaande vestigingsbeleid, nu 

nog vastgelegd in het GVV uit 2007, te actualiseren en waar nodig te herzien. Onder het motto “het 

juiste bedrijf, op de juiste plaats” moet het vestigingsbeleid zorgen voor een goede ruimtelijke 

ordening op het gebied van werklocaties. Deze structuurvisie biedt daarom inzicht in de stand van de 

huidige en toekomstige werklocaties in de gemeente en bevat toekomstperspectieven die recht doen 

aan de kaders die door de provincie Flevoland gesteld zijn, de afspraken die binnen de 

Metropoolregio Amsterdam gemaakt zijn en aan de ambities van de gemeente Lelystad ten aanzien 

van het economische beleid van de stad. Hierdoor ontstaat vervolgens een visie op het 

vestigingsbeleid waarin zowel rijks-, regionaal, provinciaal en lokaal beleid doorwerkt en waarin ruimte 

geboden wordt aan (boven)regionale afstemming. De structuurvisie zal onder andere; 

 

 de concrete programmering voor de komende jaren en het beleid voor het ruimtelijk faciliteren 

van werken in Lelystad bevatten; 

 de vertaal- en concretiseringsslag van de economische visie van de gemeente Lelystad 

bevatten, die past binnen het landelijke, regionale en provinciale kader; 

 een beschrijving van de huidige stand van zaken en toekomst- en handelingsperspectieven 

van de verschillende werklocaties bevatten;  

 dienen als kader voor zowel nieuwe bestemmingsplannen als voor 

bestemmingsplanherzieningen; 

 dienen als toetsingskader voor ingekomen vergunningaanvragen die niet voldoen aan het 

bestemmingsplan, en; 

 dienen als input voor de integrale structuurvisie. 

 

Afbakening 

De aandacht in deze structuurvisie gaat uit naar zowel bestaande als nieuwe werklocaties in het 

stedelijk gebied. Hierbij ligt de focus vooral op de bedrijvigheid op de formele werklocaties, maar ook 

de informele werklocaties komen, hetzij in mindere mate, aan de orde. Met formele werklocaties 

worden de bedrijventerreinen en kantorenlocaties bedoeld. Tot de informele locaties worden de 

voorzieningenlocaties (detailhandel) en de locaties waar wonen en werken gemengd kan voorkomen 

(centra, woonwijken) gerekend. Agrarische bedrijvigheid, toerisme en leisure en het landelijk gebied 

vallen buiten deze visie. De visie geeft per werklocatie naast de huidige situatie een toekomstvisie 

voor de periode tot 2020 met een doorkijk naar 2030/2040.      

1.2 Aanpak 

 

De visie is tot stand gekomen onder constructieve begeleiding van een klankbordgroep om zoveel 

mogelijk kennis te vergaren en een zo groot mogelijk draagvlak voor de visie te creëren. Deze 

klankbordgroep bestond uit zowel interne als externe vertegenwoordigers van diverse 

belanghebbende partijen. Naast diverse medewerkers van de gemeente Lelystad bestond de 

klankbordgroep uit vertegenwoordigers van de provincie Flevoland, de gemeente Almere, de Kamer 

van Koophandel en de Bedrijfskring Lelystad (BKL)
1
. Naast de bijeenkomsten van de klankbordgroep 

heeft er met verschillende betrokkenen (zowel intern als extern) nog bilateraal overleg plaatsgevonden 

ter vergroting van het draagvlak en om ontbrekende, specifieke kennis betreffende werklocaties op te 

doen.  

 

Omdat het hier een structuurvisie betreft, heeft deze na bekendmaking van het in voorbereiding zijn 

van deze visie, ter inzage gelegen, zodat aan een ieder conform de gemeentelijke 

                                                      
1
 De samenstelling van de klankbordgroep is opgenomen in bijlage A 
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inspraakverordening de gelegenheid geboden is om zienswijzen op het ontwerp in te dienen. De 

zienswijzen zijn vervolgens verwerkt in een zienswijzennota waarin is aangegeven hoe op de 

ontvangen zienswijzen is ingegaan. Uiteindelijk is de structuurvisie na vaststelling door de 

gemeenteraad gepubliceerd. 

 

Tevens is bij het opstellen van deze visie gebruik gemaakt van zogenoemde “kwaliteitskaarten”. Aan 

de hand van de beschikbare informatie is voor elke werklocatie de huidige situatie fysiek in kaart 

gebracht. De informatie die hiervoor gebruikt is, is afkomstig uit diverse gemeentelijke, provinciale en 

andere databases. Onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de WOZ-

registratie zijn bruikbare bronnen van informatie gebleken
2
. Per werklocatie heeft op basis van deze 

informatie een analyse plaatsgevonden die vooral gericht is geweest op het signaleren van eventuele 

(toekomstige) herstructureringsopgaven en “verkleuring” van locaties. Door informatie over leegstand, 

bouwjaar, sectoren en milieucategorieën (zowel werkelijk als beleidsmatig) als lagen in een kaart weer 

te geven, ontstaat per locatie een beeld van eventuele aandachtspunten. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat het niet zo is dat één negatieve indicator meteen aanleiding is om een bepaalde locatie als 

aandachtsgebied te bestempelen, maar dat het vooral de combinatie van diverse lagen is, dat zorgt 

voor een goed beeld waar de huidige of toekomstige situatie vraagt om aandacht. Deze analyse vormt 

de basis voor de in hoofdstuk 5 geformuleerde stand van zaken en toekomstperspectieven per 

werklocatie.   

1.3 Opbouw van de visie 

 

Deze structuurvisie kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 komen de meest relevante 

beleidskaders op rijks- (paragraaf 2.1), regionaal (paragraaf 2.2), provinciaal (paragraaf 2.3) en lokaal 

niveau (paragraaf 2.4) aan de orde. Hierin zullen de belangrijkste uitgangspunten van de meest 

relevante documenten per bestuurslaag kort uiteengezet worden, waarmee bij het formuleren van het 

lokale vestigingsbeleid rekening gehouden  wordt.  

 

In hoofdstuk 3 wordt aangegeven voor welke opgaven de gemeente Lelystad op het gebied van 

werklocaties staat. In paragraaf 3.2 worden eerst een aantal relevante trends en ontwikkelingen op het 

gebied van werklocaties omschreven. Daarbij komen zowel algemene trends en ontwikkelingen aan 

de orde als trends en ontwikkelingen die in het bijzonder gelden voor bedrijventerreinen, 

kantorenlocaties en detailhandel. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3  ingegaan op de ontwikkeling van 

Lelystad, waarbij wordt ingezoomd op de bevolking, economie en werklocaties. Uiteindelijk zijn in 

paragraaf 3.4 een aantal opgaven geformuleerd waarvoor de gemeente door exogene krachten op het 

gebied van werklocaties staat. 

 

In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op het vestigingsbeleid. Hier wordt omschreven hoe de 

gemeente beleidsmatig omgaat met de verschillende opgaven die in hoofdstuk 3 geformuleerd zijn. 

Elk opgave zal hierbij afzonderlijk worden behandeld. 

 

In hoofdstuk 5 wordt vervolgens ingezoomd op de verschillende werklocaties binnen de gemeente 

Lelystad. In de eerste paragraaf wordt het locatiebeleid van de provincie Flevoland kort 

geïntroduceerd dat de basis vormt voor het lokale locatiebeleid. In de paragrafen 5.2 tot en met 5.4 

wordt per werklocatie op basis van de kwaliteitskaarten de stand van zaken beschreven. Vervolgens 

is per werklocatie een toekomstvisie geformuleerd, waarin de opgaven uit het derde hoofdstuk en de 

aanpak daarvan uit hoofdstuk 4 geïntegreerd zijn.  

 

Hoofdstuk 6 heeft de vorm van een uitvoeringsparagraaf. Hier wordt ingegaan op de manier waarop 

de gemeente denkt de voorgenomen ontwikkelingen te realiseren. De uitvoeringsparagraaf is niet 

zozeer een financiële paragraaf, maar meer een plan van aanpak voor de uitvoering.  

                                                      
2
 Een uitgebreid overzicht van de herkomst van data is opgenomen in bijlage B. 
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Tevens kent de structuurvisie een aantal bijlagen:  

 

 Bijlage A bevat een overzicht van de samenstelling van de klankbordgroep.  

 Bijlage B bevat een overzicht van de data en herkomst ervan die gebruikt zijn voor het 

opstellen van de kwaliteitskaarten.  

 Bijlage C geeft een overzicht van aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven.  

 Bijlage D bevat een uitwerking van de mogelijkheden met betrekking tot detailhandel op 

bedrijventerreinen. 

 Bijlage E bevat een uitwerking van de toepassing van het provinciale locatiebeleid. 

 Bijlage F bevat een nadere uitwerking van het vestigingsbeleid voor het industrieterrein 

Flevokust. 

 Bijlage G bevat factsheets waarin de uitwerking van het vestigingsbeleid per bestaande en 

nieuwe werklocatie is samengevat.  
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2. Relevant beleidskader 

Elke overheidslaag is verantwoordelijk voor haar eigen ruimtelijke beleid. Lelystad dient rekening te 

houden met de taken en verantwoordelijkheden van andere bestuurslagen. Daarom is het zinvol om 

de belangrijkste uitgangspunten van de meest relevante documenten per bestuurslaag weer te geven, 

zodat hiermee bij het formuleren van het lokale vestigingsbeleid rekening gehouden kan worden.   

2.1 Rijksniveau 

 

Op rijksniveau wordt in de opvolger van de Nota Ruimte, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR), onder andere ingegaan op de rolverdeling tussen de verschillende overheden. Het Rijk houdt 

zich vooral bezig met het nationale belang, en wijst de provincie en de gemeenten steeds meer 

bevoegdheden toe. Zo krijgen de  gemeenten steeds meer een uitvoerende rol onder de regie van de 

provincie. De provincies dienen ervoor te zorgen dat er geen over- of onderaanbod aan werklocaties 

(bedrijventerreinen, kantoren en detailhandellocaties) ontstaat en dragen zorg voor de afstemming 

van ruimtelijke plannen tussen gemeenten op dit gebied. De samenwerkende gemeenten kunnen 

vervolgens – binnen dit provinciale kader – beleid voeren ten aanzien van werklocaties en zijn 

verantwoordelijk voor de herstructurering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe werklocaties.  

 

Verder heeft de commissie Noordanus (Taskforce (her)ontwikkeling Bedrijventerreinen) onderzoek 

gedaan naar de herstructureringsopgave van Nederland. Gebleken is dat op veel Nederlandse 

werklocaties de kwaliteit een probleem is. Bestaande locaties gaan snel in kwaliteit achteruit en er 

worden te makkelijk nieuwe locaties ontwikkeld. Om de veroudering van werklocaties tegen te gaan 

heeft de commissie een aantal aanbevelingen geformuleerd. Op basis van deze aanbevelingen is een 

convenant gesloten over de aanpak van bedrijventerreinen tussen het Rijk, de provincies 

(Interprovinciaal Overleg) en de gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). In dit 

Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 zijn afspraken gemaakt over de planning en financiering van 

zowel de herstructurering van bestaande als de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Hierbij is 

de nadruk gelegd op een regionale, intergemeentelijke aanpak. Er is afgesproken dat afstemming 

tussen de verschillende gemeenten plaatsvindt over de bestaande en geplande omvang van 

bedrijventerreinen inclusief fasering, segmentering en locatiekeuzen. Daarnaast maakt een 

gezamenlijke aanpak van verouderde locaties onderdeel uit van de afspraken. Deze regionale aanpak 

dient vorm te krijgen onder regie van de Provincie Flevoland die de provinciale beleidskaders omtrent 

werklocaties heeft vastgesteld in de Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011 en de Beleidsregel 

Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2011. De gemeenten dienen vervolgens deze beleidskaders door te 

laten werken in hun lokale beleid. Met deze structuurvisie wordt hier gehoor aan gegeven. 

 

Een ander onderdeel van de gemaakte afspraken is het streven naar zorgvuldig ruimtegebruik. In de 

Algemene maatregel van Bestuur Ruimte (2009) draagt het Rijk de provincies op om verstedelijking te 

bundelen. Dit moet er voor zorgen dat het eenvoudiger wordt om steden te ontsluiten, om de 

infrastructuur optimaal te benutten en om zorgvuldig om te gaan met ruimte. Verder wordt met het 

vaststellen van de SVIR de “Ladder voor duurzame verstedelijking” geïntroduceerd. Deze op de “SER-

ladder” gebaseerde ladder is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en beoogt de 

bevordering van zorgvuldig ruimtegebruik bij stedelijke ontwikkeling. De “SER-ladder” komt hiermee te 

vervallen. Bij de vaststelling van een ruimtelijk plan dient gemotiveerd te worden hoe een zorgvuldige 

afweging is gemaakt van het ruimtegebruik. Deze afweging komt tot stand door toepassing van de 

volgende ‘treden van de ladder’:  

 

1. Beoordeling door betrokken overheden of de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, 

intergemeentelijke vraag voor bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties en andere 

stedelijke voorzieningen. Naast de kwantitatieve beoordeling (aantal hectares of aantallen 
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woningen) gaat het ook om de kwalitatieve vraag (specifiek woonmilieu of werklocatie) op 

regionale schaal; 

2. Indien de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, intergemeentelijke vraag, 

beoordelen betrokken overheden of deze binnen bestaand bebouwd gebied kan worden 

gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie te benutten; 

3. Indien herstructurering of transformatie van bestaand bebouwd gebied onvoldoende 

mogelijkheden biedt om aan de regionale, intergemeentelijke vraag te voldoen, beoordelen 

betrokken overheden of deze vraag op locaties kan worden ontwikkeld die passend 

multimodaal ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.  

 

Deze ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ gaat een stap verder dan de  ‘SER-ladder’, in die zin dat 

het gaat om een regionale in plaats van een lokale afweging. Dit houdt in dat op regionaal 

schaalniveau afgewogen wordt of een ruimtelijke ontwikkeling nodig is en dat ook op deze schaal 

beoordeeld wordt of deze nieuwe ontwikkeling ook in de betreffende gemeente gelokaliseerd kan of 

mag worden. Omdat de gemeente Lelystad betrokken is binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 

dat qua schaalniveau de provinciale grenzen overstijgt, zal in de toekomst duidelijk worden wat de 

uiteindelijke betekenis van deze ladder is voor de beleidsvoering van de gemeente.  

 

Verder worden er in lijn met de aanbevelingen van de commissie Noordanus nog opmerkingen 

gemaakt met betrekking tot de verwezenlijking van toekomstbestendige en duurzame werklocaties. 

Hierbij wordt niet alleen aandacht geschonken aan de planning en ontwikkeling van dergelijke 

locaties, maar worden ook opmerkingen gemaakt met betrekking tot het beheer in de vorm van 

parkmanagement. 

 

Naast het al getekende “Convenant Bedrijventerreinen” is er ook een nationale aanpak in 

voorbereiding om de kantorenleegstand terug te dringen. In dit “Convenant Aanpak Leegstand 

Kantoren” slaan bouwers, beleggers, kredietverstrekkers, projectontwikkelaars en overheden de 

handen ineen om deze leegstand aan te pakken. In het convenant wordt een tweetal onderwerpen 

geregeld: 

 

1. De afstemming van nieuwe kantoorontwikkelingen op het regionale schaalniveau (centrale stad 

plus ommeland), dat in het convenant als Kantorenregio wordt aangeduid. Lelystad wordt in het 

convenant genoemd als een gemeente behorende tot een van de kantorenregio’s. Voor al deze 

kantorenregio’s in Nederland wordt eenzelfde aanpak voorgestaan zoals die reeds in de 

Metropoolregio Amsterdam (Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040) bekend is.  

 

2. De daadwerkelijke aanpak van de leegstand met behulp van een nieuw instrument; het regionale 

kantorenfonds. Dit fonds heeft het oogmerk om in het geval van verouderde en structureel 

leegstaande kantoorgebouwen, financiële compensatie te bieden aan de eigenaren bij de 

sanering (sloop of duurzame transformatie) van deze panden. De regio, de provincie, de 

gemeenten dan wel één van de marktpartijen kunnen het initiatief nemen om in een 

kantorenregio of een gedeelte daarvan een regionaal of lokaal kantorenfonds in te stellen. Dit 

fonds zal worden gevuld door een heffing op (de) bestaande (eigenaren van) kantoren en een 

opslag op nieuwe kantoorontwikkelingen. Het Rijk gaat de komende periode onderzoeken hoe 

een dergelijke verplichte afdracht wettelijk dient te worden geregeld. Een dergelijk fonds kan 

worden ingesteld, nadat provincies en gemeenten hun ruimtelijke beleidskaders op orde hebben 

en er een draagvlakmeting onder eigenaren heeft plaatsgevonden met een positief gevolg. 

Burgemeester en Wethouders van Lelystad hebben in juli 2012 in een ledenraadpleging de VNG 

positief geadviseerd ten opzichte van het convenant en dit nieuwe instrument.    
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2.2 Regionaal niveau 

 

Sinds 2009 is Lelystad aangesloten bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waar binnen het Platform 

Regionaal Economische Structuur (PRES) afspraken worden gemaakt om de economische structuur 

van de Metropoolregio Amsterdam te versterken. Onder de paraplu van PRES functioneert het 

Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka), waarbinnen tussen de aangesloten partijen regionale 

afstemming plaatsvindt over de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties. Het doel van Plabeka is “de 

creatie van voldoende ruimte en kwaliteit van werklocaties voor een evenwichtige economische 

ontwikkeling. Dit moet een bijdrage leveren aan de versterking van de (internationale) 

concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam en aan de verbetering van het regionale 

vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven”. Om dit doel te verwezenlijken is binnen Plabeka beleid met 

betrekking tot werklocaties geformuleerd dat is vastgelegd in de Uitvoeringstrategie Plabeka 2010-

2040 'Snoeien om te kunnen bloeien'. In deze uitvoeringsstrategie zijn maatregelen opgenomen om 

het aanbod, zowel kwantitatief als kwalitatief, aan te laten sluiten bij de marktvraag. Hierdoor zal er 

voldoende aanbod van gedifferentieerde en toekomstbestendige werklocaties in de regio blijven 

bestaan om aan de uiteenlopende vestigingswensen uit de markt tegemoet te kunnen komen. Het 

doel dat Plabeka voorstaat is drieledig. Ten eerste wordt ingezet op de internationale versterking van 

het profiel van de MRA, waarvoor het van belang is om vooral in te zetten op kansrijke economische 

clusters en locaties. Ten tweede dient er een evenwicht tussen vraag en aanbod aan werklocaties 

binnen de regio tot stand te worden gebracht. Omdat er nu sprake is van een overaanbod, is het 

volgens Plabeka nodig om slechts selectief en in regionale afstemming nieuwe werklocaties te 

ontwikkelen, te schrappen in de plancapaciteit, in samenwerking met het Rijk en de markt structurele 

leegstand te transformeren en te herstructureren en de aanpak van verouderde terreinen door middel 

van revitalisatie en herprofilering voort te zetten. Als laatste dienen zowel de kwantiteit als de kwaliteit 

van de werklocaties op elkaar afgestemd te worden door inzicht te verkrijgen in de eisen die vanuit de 

markt worden gesteld.  

2.3 Provinciaal niveau 

 

Door de provincie Flevoland is in 2006 het Omgevingsplan Flevoland opgesteld waarin de provinciale 

ontwikkelingsvisie en de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid zijn opgenomen. De voornaamste 

doelstelling van de economische ontwikkelingsvisie van de provincie is het maken van een inhaalslag 

met betrekking tot de werkgelegenheid om de pendelstromen te verkleinen. Dit moet vooral bereikt 

worden door de realisatie van voldoende gedifferentieerde, bereikbare vestigingsmogelijkheden. Ook 

in het Omgevingsplan Flevoland wordt benadrukt dat de realisatie van de vestigingslocaties primair bij 

de gemeenten en private partijen ligt, maar dat dit onder regie van de provincie intergemeentelijk 

afgestemd dient te worden. In het Omgevingsplan is dan ook vastgelegd dat de afzonderlijke 

gemeenten in Flevoland allen een zogenaamde Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid (GVV) 

opstellen, waarin de gemeenten hun vestigingsbeleid uiteenzetten en onderling op elkaar afstemmen. 

Deze “Structuurvisie Locatiebeleid Lelystad – Vestigingsbeleid bedrijven, kantoren en winkels” komt in 

de plaats van de GVV uit 2007. De ontwikkelingsvisie uit het Omgevingsplan Flevoland is verder tot 

uiting gebracht in de Beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2011, de Visie Werklocaties 

Flevoland 2030+ en de Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011.  

 

De Beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2011 is richtinggevend in de variëteit en spreiding van 

werklocaties over de gemeenten. Daarnaast is het een middel van de provincie om uitvoering te 

geven aan haar aanwijzings- en goedkeuringsbevoegdheden ten aanzien van de 

bestemmingsplannen van een gemeente. Deze beleidsregel wordt gehanteerd bij de 

vestigingsmogelijkheden van bedrijven, kantoren en voorzieningen. Zo behoeven ontwikkelingen die 

onder het bereik van de beleidsregel vallen veelal een specifiek ruimtelijk besluit. Het doel van de 

beleidsregel is dan ook om door middel van criteria die aangeven wanneer sprake is van een 

provinciaal belang, duidelijkheid te geven over de kaders die de provincie stelt. Hierdoor is op 

http://www.metropoolregioamsterdam.nl/files/PlabekaEconomische%20Agenda%202010-2014.pdf
http://www.metropoolregioamsterdam.nl/files/PlabekaEconomische%20Agenda%202010-2014.pdf
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voorhand duidelijk bij welke ruimtelijke ontwikkelingen verwacht kan worden dat op basis van “een 

goede ruimtelijke ordening” de provincie ingrijpt. Zodoende maakt de provincie met deze beleidsregel 

haar locatiebeleid voor het stedelijk gebied inzichtelijk. Het locatiebeleid staat vooral in het teken van 

het verzorgen van een voldoende gedifferentieerd aanbod aan werklocaties die bijdragen aan de 

vitaliteit en versterking van de afzonderlijke gemeenten. Hierbij is de positie van de verschillende 

gemeenten binnen de regio conform het Omgevingsplan Flevoland (2006) bepalend. Zo ligt de nadruk 

van verdere stedelijke ontwikkelingen op Almere en Lelystad, terwijl de andere kernen óf een kleine 

opvangtaak hebben (Dronten en Emmeloord) óf primair voorzien in de opvang van de eigen behoefte 

(de overige kernen).  

 

Naast de beleidsregel heeft de provincie ter aanvulling van het provinciale locatiebeleid en om 

invulling te geven aan de opgelegde regierol in deze, de Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011 

opgesteld. In deze structuurvisie zijn de algemene en inhoudelijke criteria opgenomen, waaraan een 

GVV dient te voldoen en worden een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot trends en 

ontwikkelingen op het gebied van werklocaties die in overweging genomen kunnen worden. Ondanks 

dat het hier een thematische structuurvisie betreft en deze vormvrij is, is gekozen om deze criteria 

toch zoveel mogelijk aan te houden.  

 

Een van de criteria uit de beleidsregel is om gebruik te maken van en invulling te geven aan het 

provinciale locatiebeleid. Het doel van dit locatiebeleid is om ieder bedrijf een goede plaats te kunnen 

bieden, zodat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de economie. Hierbij is het 

van belang dat positieve externe effecten zoveel mogelijk gestimuleerd worden en dat negatieve 

externe effecten voorkomen worden. Positieve externe effecten ontstaan doordat functies (bedrijven 

onderling, werken en wonen) zich in elkaars nabijheid vestigen. Negatieve externe effecten ontstaan 

wanneer bepaalde functies elkaar door hun schaal, gevaar of hinder in de weg zitten. Om deze 

redenen heeft de provincie in samenwerking met de gemeenten verschillende vestigingsmilieus met 

bijbehorende locatietypologie voor werklocaties opgesteld. Deze vestigingsmilieus en locatietypen 

bevatten regels en criteria die ervoor dienen om positieve externe effecten te stimuleren en de 

negatieve externe effecten zoveel mogelijk te voorkomen. De provincie maakt onderscheid tussen een 

drietal vestigingsmilieus:  

 

1. het centrummilieu moet vooral plaats bieden aan arbeids- en bezoekersintensieve functies als 

kantoren, winkels en andere voorzieningen in combinatie met wonen,  

2. het gemengde milieu is vooral gericht op de functiemenging van wonen en werken  

3. de specifieke werkmilieus moeten plaats bieden aan die werkfuncties die door hun schaal en 

functioneren niet in aanmerking komen voor functiemenging.  

 

Aan deze vestigingsmilieus zijn vervolgens verschillende locatietypen toegevoegd die door 

bijbehorende criteria sturing geven aan het preventief optreden tegen het ontstaan van negatieve 

externe effecten. In hoofdstuk 5 en bijlage E zal nadrukkelijker ingegaan worden op de 

locatietypologie.  

 

De Visie Werklocaties Flevoland 2030+ is een onderzoeksrapport waarin in samenwerking met de 

Flevolandse gemeenten en de Kamer van Koophandel het beleid met betrekking tot werklocaties uit 

het Omgevingsplan Flevoland uit 2006 onderzocht is. In deze visie wordt het provinciale economische 

beleid voor werklocaties verder uitgewerkt in planningsopgaven per gemeente. Zodoende geeft dit 

rapport een basis voor de ruimtelijke reserveringen tot 2030 met een doorkijk naar 2040 uit het 

Omgevingsplan Flevoland. Naast deze kwantitatieve planningsopgaven bevat de visie ook 

kwalitatieve onderdelen en wordt tevens ingegaan op de rol van de provincie in het geheel. Zo wordt 

er aandacht besteed aan de vraag hoe er provinciaal het beste gereageerd kan worden op een aantal 

ruimtelijk-economische ontwikkelingen en trends. Daarnaast wordt er ingegaan op de vraag hoe de 

provincie invulling kan geven aan de regierol die zij vanuit het Rijk toegewezen heeft gekregen. Deze 

visie wordt eens in de vier jaar vernieuwd en dient als basis voor de beleidsontwikkeling en 
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besluitvorming met betrekking tot werklocaties op zowel provinciaal als lokaal niveau. De visie wordt 

dan ook gezien als bouwsteen voor deze structuurvisie. 

  

Op basis van de Visie Werklocaties Flevoland 2030+ is vervolgens de Structuurvisie Werklocaties 

Flevoland 2011 vastgesteld. Deze structuurvisie geeft zodoende een nadere concretisering van het 

Omgevingsplan Flevoland en daarmee invulling aan de programmatische uitwerking van het 

provinciale, ruimtelijk economische beleid. In de Visie Werklocaties Flevoland 2030+ is geconcludeerd 

dat het Omgevingsplan Flevoland nog actueel is. Dit beleid is vervolgens uitgewerkt in de Beleidsregel 

Locatiebeleid Stedelijke Gebied 2011. Met de Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011 wordt 

echter invulling gegeven aan een aantal ontwikkelingen die niet in de beleidsregel zijn opgenomen, 

waardoor de structuurvisie gezien kan worden als een aanvulling hierop. Zo is conform het Convenant 

Bedrijventerreinen 2010-2020 in de structuurvisie opgenomen dat de provincie een regierol op zich 

dient te nemen betreffende de planning van nieuwe en herstructurering van bestaande werklocaties. 

Deze regierol draagt zorg voor een intergemeentelijke afstemming van het aanbod van werklocaties 

en draagt op die manier bij aan het voorkomen van zowel overschotten als tekorten aan werklocaties 

in de provincie. Bij deze planning dient de  “Ladder voor duurzame verstedelijking” toegepast te 

worden. De provincie beraadt zich nog over de toepassing van deze ladder. Verder is in de 

structuurvisie opgenomen dat er naast de formele werklocaties (bedrijventerreinen en 

kantorenlocaties) ook aandacht besteed dient te worden aan de ruimte voor en de ontwikkeling van 

informele werklocaties. De Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011 biedt daarmee ook een kader 

voor deze structuurvisie. 

 

In navolging van het “Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020”, waarin de regie van het beleid inzake 

werklocaties in handen van de provincies is gelegd, is het gewenst om tussen de gemeenten en de 

provincie Flevoland afspraken te maken over de afstemming en samenwerking op het gebied van 

planning en herstructurering van werklocaties met inachtneming van een regisserende rol van de 

provincie. Op initiatief van de provincie Flevoland is het “Convenant Voorraadbeheersing en 

Afstemming Werklocaties Flevoland” opgesteld. Hierin conformeren de provincie Flevoland en de zes 

gemeenten zich tot een samenwerkingsverband met het doel om afspraken te maken over de aan te 

houden ijzeren voorraad direct uitgeefbaar terrein, het inbrengen van een gemeentelijk voornemen om 

de hoeveelheid direct uitgeefbaar terrein uit te breiden, de wijze van besluitvorming hierover en enkele 

uitzonderingen die hierbij van toepassing zijn. Het verschil met de nationale convenanten is dat die 

ingrijpen op basis van de planvoorraad, terwijl dit provinciale convenant ingrijpt op basis van direct 

uitgeefbaar terrein. De reden hiervoor is dat in Flevoland het aanbod direct uitgeefbaar terrein de 

vraag overstijgt , dat schrappen in de planvoorraad weinig zinvol is.  

 

Voorgaande maakt duidelijk dat de sturing vanuit de provincie beleidsmatig is vastgelegd in het 

Omgevingsplan Flevoland, de Beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2011, de Structuurvisie 

Werklocaties Flevoland 2011 en de Visie Werklocaties Flevoland 2030+ en het Convenant 

Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. Gemeenten hebben de ruimte om 

binnen dit beleidskader maatwerk op gemeentelijk niveau in te passen. Dit zal in deze structuurvisie 

uitgewerkt worden, waarmee deze visie kaderstellend en derhalve als zelfbindend kader voor de op te 

stellen bestemmingsplannen dient.  

2.4 Lokaal beleidskader 

 

Niet alleen de beleidskaders op nationaal, regionaal en provinciaal niveau zijn van belang. Om 

integraal locatiebeleid te kunnen voeren is het noodzakelijk om ook het lokale beleidskader in 

ogenschouw te nemen.  

 

Het economische beleid van de gemeente Lelystad is onder andere vastgelegd in de nota  “Visie op 

werken - naar een sterke economie” (2003) en in “Strategisch Acquisitiebeleid 2.0” (2011). 



17 
 

Eerstgenoemde nota bevat op hoofdlijnen het economische beleid van de gemeente ter versterking 

van de economie en de ambitie omtrent de economische ontwikkeling en werkgelegenheid voor 

navolgende jaren. De strategie die voorgestaan wordt bestaat uit “meer en beter werk”. Centraal staat 

enerzijds het aantrekken van meer en hoogwaardigere werkgelegenheid en anderzijds het versterken 

van de productiestructuur en van de kwaliteit van het vestigingsmilieu. Het uitgangspunt hierbij is een 

gedifferentieerd aanbod aan werklocaties. Om dit te bereiken is er een specifiek economisch profiel 

vastgelegd, waarmee Lelystad een herkenbare positie in de markt wil innemen. Geconcludeerd wordt 

dat de marktkansen voor Lelystad vooral liggen in de ruimte-extensieve functies; de sectoren 

“Industrie”, “Handel” en “Logistiek”. Lelystad wil zich dan ook profileren als “industrieel-logistiek 

complex”.    

  

In 2011 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van deze keuze voor  het  industrieel-logistiek profiel. 

Deze evaluatie is vastgelegd in de nota “Strategisch Acquisitiebeleid 2.0”.  Geconcludeerd werd dat 

verschillende doelstellingen niet gehaald zijn. Enerzijds is door tegenvallende groei de uiteindelijke 

omvang van de stad (80.000 inwoners en 32.000 voltijdbanen) nog niet bereikt. Anderzijds zijn een 

aantal van de sectoren (Zakelijke dienstverlening en Vervoer en communicatie) achtergebleven op de 

in 2003 geformuleerde taakstelling. De sleutelsectoren industrie en handel bleken het daarentegen 

naar behoren te doen. Structurele ontwikkelingen en schaalvergrotingsprocessen in de economie 

samen met procesversnellende ontwikkelingen in de omgeving van Lelystad zorgen ervoor dat de 

lokale economie van Lelystad zich aan het specialiseren is. Zo wordt er groei voorzien in de sectoren 

“Industrie”, “Bouwnijverheid”, “Handel” en “Vervoer en communicatie”, terwijl het aandeel van 

“Zakelijke-“ en “Publieke dienstverlening” relatief af zal nemen. Hierdoor zal Lelystad zich steeds meer 

in de richting van een goederengerichte economie bewegen. Het profiel waarvoor in 2003 gekozen is 

behoeft dan ook slechts een lichte aanpassing: “industrieel-logistiek profiel 2.0”. Het verschil ten 

opzichte van 2003 zit vooral in de relatieve afname van de dienstverlening, zowel zakelijk als publiek. 

Verder wordt hieraan toegevoegd dat er naast deze goederengerichte stedelijke economie ook 

kansen liggen in andere sectoren en dat de keuze voor een goederengerichte economie dan ook niet 

betekent dat deze andere sectoren geen aandacht behoeven.  

 

Tevens wordt er in “Strategisch Acquisitiebeleid 2.0” kort ingegaan op de ruimtelijk-economische 

structuur en dan met name op het dreigende overaanbod aan werklocaties. Voor bedrijventerreinen 

laten prognoses een structureel minder hoge groei zien, waarop ingespeeld dient te worden. Door 

aansluiting bij Plabeka wordt samen met de deelnemende MRA-gemeenten regionaal een antwoord 

hierop geformuleerd. Voor Lelystad betekende dit dat verschillende plannen uitgefaseerd zijn tot na 

2040 om een bijdrage te leveren aan de vermindering van overaanbod in de regio. Daarnaast heeft 

Lelystad, samen met Almere, aangegeven het tekort aan “Gemengd Plus”
3
 dat binnen de 

Metropoolregio Amsterdam bestaat op te willen vangen. Ook voor de kantorenmarkt zijn binnen 

Plabeka afspraken gemaakt om de lokale markt gezond te houden en de leegstand niet verder op te 

laten lopen. Dit is verder uitgewerkt in de kantorenstrategie voor de gemeente. Thans worden in 

Plabeka verband de bedrijventerreinen en kantorenlocaties en de uitvoering van de gemaakte 

afspraken gemonitord.  

 

De kantorenstrategie voor Lelystad bestaat uit het onderzoeksrapport “Onderzoek Kantorenmarkt 

2010” en het daarop genomen collegebesluit
4
. Door conjuncturele en structurele ontwikkelingen op de 

kantorenmarkt staat deze markt onder druk. Om goed in te kunnen spelen op deze wijzigende 

omstandigheden is in 2010 kritisch naar het toenmalige kantorenprogramma en het functioneren van 

de lokale kantorenmarkt gekeken. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in “Onderzoek 

Kantorenmarkt 2010”. Geconcludeerd werd dat onverkorte realisatie van het kantorenprogramma zou 

leiden tot een ongewenst aanbodoverschot aan kantoren. Vervolgens heeft het college besloten om 

                                                      
3
 Gemengd Plus is een typering die gebruikt wordt binnen Plabeka voor een industrieterrein geschikt 

voor activiteiten die vallen in de hogere milieuhindercategorieën 3,4,5 en 6.  
4
 Collegebesluit van 10 mei 2011, B10-06502 
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het programma aan te passen om dit overschot tegen te gaan. Deze aanpassing betekende allereerst 

het schrappen van een aantal plannen om daarmee de planvoorraad terug te brengen. Daarnaast is 

besloten om een ander deel van het programma uit te faseren tot na 2030, al dan niet in combinatie 

met reductie van structurele leegstand door sloop, transformatie en/of herbestemming. Om diversiteit 

in het aanbod te houden en ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de eisen vanuit de markt 

(vervangingsvraag) is besloten om een aantal kansrijke nieuwbouwlocaties in het programma te 

houden.  

 

In het detailhandelsbeleid
5
 van de gemeente wordt een beeld gegeven van de huidige 

detailhandelsstructuur, relevante ontwikkelingen binnen de detailhandelsector, de gewenste 

toekomstige detailhandelsstructuur en hoe tot deze gewenste structuur te komen. Lelystad wenst een 

evenwichtige detailhandelsstructuur te ontwikkelen, waarbij de verschillende winkelgebieden 

complementair aan elkaar zijn. Zodoende kan elk winkelgebied binnen deze structuur een eigen taak 

vervullen. Hierbij gaat kwaliteit boven kwantiteit en dienen nieuwe ontwikkelingen een bijdrage te 

leveren aan de verbetering van deze winkelstructuur. Binnen de gewenste detailhandelsstructuur staat 

het Stadshart aan de top van de hiërarchie en wordt deze aangevuld met de verschillende 

wijkwinkelcentra, PDV-locaties en Batavia Stad (thematisch winkelgebied). In het detailhandelsbeleid 

wordt uiteengezet hoe tot deze gewenste structuur te komen en welke opgaven er per winkelgebied 

liggen of verwacht kunnen worden.  

 

 

Figuur 1.1: Inbedding Structuurvisie Locatiebeleid Lelystad 

 
 

                                                      
5
 Winkelstructuur Lelystad 2020 (2010). Deze wordt echter spoedig geactualiseerd.  
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3. Opgaven 

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven voor welke opgaven Lelystad op het gebied van werklocaties staat. 

Allereerst wordt in paragraaf 3.2 een aantal relevante algemene trends en ontwikkelingen beschreven. 

Daarna wordt in paragraaf 3.3 ingegaan op ontwikkelingen van de lokale bevolking en economische 

structuur. Uiteindelijk ontstaat in paragraaf 3.4 een beeld van de opgaven waarvoor de gemeente 

Lelystad door exogene krachten op het gebied van werklocaties staat.    

3.2 Algemene trends en ontwikkelingen 

 

Economische, ruimtelijke en maatschappelijke factoren stellen in snel tempo andere eisen aan 

bedrijvigheid en aan de locaties waar deze bedrijvigheid gevestigd is. Werklocaties dienen dan ook 

steeds flexibeler van aard te zijn om aan deze veranderingen vanuit de markt te voldoen. Het is 

daarom van belang aandacht te besteden aan de verschillende ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid, economie en arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel.  

 

Duurzaamheid  

Eén van de kernthema’s in het beleid van de provincie Flevoland is duurzaamheid. In het 

Omgevingsplan Flevoland (2006) spreekt de provincie de ambitie uit om wonen, werken, mobiliteit, 

landbouw, ruimte, natuur en een schone leefomgeving van hoogwaardige kwaliteit met oog voor de 

toekomst in samenhang te ontwikkelen. Hierbij dienen zowel ecologische, sociale en economische 

belangen op korte en lange termijn te worden afgewogen. 

 

Duurzaamheid werd door velen lang gezien als iets ecologisch, waarbij de bescherming en het 

behoud van het milieu centraal stond. Inmiddels is het gemeengoed geworden dat duurzaamheid 

meer is dan deze enge benadering. Wereldwijd wordt het denken over duurzaamheid gedomineerd 

door de “people-planet-profit-benadering”, waarbij het er om gaat dat sociale, ecologische en 

welvaartsaspecten in harmonie worden behandeld, zonder dat één van de drie de andere aspecten 

gaat overschaduwen. In het kader van bedrijvigheid spreekt de rijksoverheid over “Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen”. 

 
Duurzame ontwikkeling van een bedrijventerrein krijgt op drie niveaus gestalte. Het eerste niveau 

betreft de inrichting van het terrein door onder andere zorgvuldig ruimtegebruik en functiemenging. 

Het tweede niveau betreft de samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijfsleven en 

overheid. Het derde en laatste niveau betreft het individuele bedrijfsniveau. Het slagen van een 

duurzame ontwikkeling van een bedrijventerrein is sterk afhankelijk van het laatste niveau. Het is 

daarom dat het Rijk maatschappelijk verantwoord ondernemen vooral een zaak van individuele 

bedrijven zelf vindt. Wel stimuleert ze de kennisdeling en samenwerking tussen bedrijven. 

 

In het ruimtelijk-economisch beleid van gemeenten is de afgelopen jaren vooral ingezet op een zo 

duurzaam mogelijke inrichting van het terrein, door onder meer in te zetten op flexibiliteit van gebruik. 

Daarnaast streefden veel gemeenten naar het opzetten van parkmanagement op bedrijventerreinen. 

Over het algemeen wordt dit gezien als hét instrument dat voor een duurzame ontwikkeling en 

duurzaam beheer van bedrijventerreinen kan zorgen. Veel initiatieven tot parkmanagement op 

Nederlandse terreinen zijn echter stukgelopen. Het blijkt erg moeilijk om een sterk parkmanagement 

te organiseren, omdat collectiviteit van bedrijven op de terreinen moeilijk tot stand te brengen is. 

Bedrijven staan te weinig met elkaar in contact om gebruik te maken van elkaars kennis- en 

productieprocessen of om gezamenlijk producten af te nemen (bijvoorbeeld energie). Daarbij wegen 
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de sociale en ecologische aspecten voor veel bedrijven niet op tegen het (bedrijfs)economische 

aspect: de kosten worden door individuele bedrijven vaak nog als te hoog beschouwd.  

 

Economie en arbeidsmarkt 

De gevolgen van de huidige economische crisis zijn ingrijpend. De economische groei loopt terug en 

de verwachting is dat deze de komende jaren op een laag niveau zal blijven. De enorme schuldenlast 

bij banken, overheden, bedrijven en particulieren bemoeilijkt nieuwe kredietverstrekkingen. De 

vastgoedmarkt (zowel woningen als bedrijfsruimten) zit in een moeilijke positie en bij overheden zijn er 

grote tekorten. De sanering van de rijksbegroting zal onvermijdelijk leiden to versobering van publieke 

voorzieningen, waardoor ook op lokaal niveau bezuinigingen niet uit kunnen blijven. Kortom: de 

economische crisis zorgt voor onzekerheid over de toekomst bij zowel burger, bedrijf als overheid. 

 

Verder is de economie onder invloed van ontwikkelingen op het gebied van (informatie)technologie 

steeds meer internationaal georiënteerd geraakt. Deze globalisering maakt dat landsgrenzen 

vervagen en dat economische activiteiten zich steeds meer afspelen binnen internationale netwerken. 

Hierdoor verliezen staten een deel van de controle over de economie. Tegelijkertijd worden regio’s 

steeds belangrijker en is het regionale schaalniveau de nieuwe ruimtelijke fix die de nationaal 

georganiseerde economie vervangt. Regio’s met grote kennis-spillovers en lokalisatie- en 

urbanisatievoordelen zoeken elkaar op in deze internationale netwerken. Stadsregio’s vormen hierbij 

de nieuwe focus van mondiale concurrentie en samenwerking tussen deze (global) city-regions. Het 

succes van deze regio’s bepaalt in toenemende mate de nationale welvaart. De Metropoolregio 

Amsterdam is een Nederlands voorbeeld van een dergelijke regio die een positie inneemt in 

internationale economische netwerken. De aansluiting van Lelystad bij de Metropoolregio Amsterdam 

biedt derhalve vernieuwde economische kansen. 

 

Ook bedrijven werken steeds meer in een netwerkstructuur. Steeds meer bedrijven beperken zich tot 

hun “core business” en huren wanneer nodig de benodigde gespecialiseerde kennis in de vorm van 

zzp’ers in of werken binnen een netwerk samen met andere bedrijven. Dit zorgt voor een verdere 

flexibilisering van de arbeidsmarkt. Door technologische ontwikkelingen is het mogelijk om over steeds 

grotere afstand samen te werken, waardoor het eenvoudiger wordt om externe, gespecialiseerde 

kennis in te schakelen tegen lagere transactiekosten. Dit zorgt ervoor dat het risico op overcapaciteit 

gereduceerd kan worden en dat er door middel van ingehuurde kennis een kwaliteitsimpuls aan het 

bedrijf toegevoegd wordt. Aan de aanbodzijde biedt dit meer ruimte aan het ondernemerschap en 

kunnen zzp’ers of kleinschalige bedrijfjes zich op hun specialisme binnen een dergelijke structuur 

profileren. De laatste decennia is er dan ook een duidelijke toename van het aantal zzp’ers en 

kleinschalige bedrijvigheid zichtbaar. Dit sluit aan bij de individualiseringstrend die zich steeds meer 

onder werknemers laat zien, waarbij de behoefte is ontstaan om de eigen voorkeuren (vrijheid en 

zelfstandigheid) ten aanzien van arbeid te realiseren. De toename aan mogelijkheden op ICT-gebied 

zorgen ervoor dat de benodigde investeringen en daarmee de drempel om als starter aan de slag te 

gaan een stuk lager zijn, waardoor de werknemer als zzp’er steeds eenvoudiger de kans kan grijpen 

om aan zijn of haar eigen voorkeuren ten aanzien van arbeid te voldoen. Het ruimtelijke effect van 

bovenstaande is dat de vestigingsbehoefte van bovenstaande groep ook toeneemt. Veel zzp’ers 

starten vanuit huis en gaan pas op zoek naar een bedrijfsruimte als zij doorgroeien. De voorkeur om 

zich te vestigen gaat dan ook uit naar de woonomgeving (garage, zolderkamer, kantoor aan huis) of 

de centrummilieus. Om in deze behoefte te kunnen voorzien dient er aandacht uit te gaan naar de 

mogelijkheden voor functiemenging van wonen en werken en vestiging op informele werklocaties. Als 

richtlijn hiervoor kan de Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging gebruikt worden (VNG).  

 

Verder hebben technologische ontwikkelingen tevens invloed op de ruimtelijke spreiding van de 

werkgelegenheid. Innovaties en technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT en 

management zorgen voor een geleidelijke verandering van organisatiestructuren van bedrijven. Ze 

maken het mogelijk dat organisaties kostenreducties kunnen realiseren doordat vanuit een centraal 

punt een groter (verzorgings)gebied kan worden aangestuurd. Dit schaalvergrotingsproces heeft in 
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zowel de publieke als in de private sector geleid tot verplaatsing en sluiting van verschillende 

regiokantoren. Zo heeft Lelystad de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst reeds zien 

vertrekken. 

 

De economische kansen van een regio worden deels ook bepaald door de omvang en de kwaliteit van 

de aanwezige arbeidsmarkt. Nederland wordt de komende decennia geconfronteerd met een minder 

snelle bevolkingsgroei, waarbij in bepaalde regio’s zelfs sprake zal zijn van bevolkingskrimp. Naar 

verwachting is de Metropoolregio Amsterdam (inclusief Lelystad) één van de weinige gebieden waar 

de bevolking nog zal groeien. Voor de economische groei van deze gebieden betekent dit nieuwe 

vestigingen van bedrijven die de voorkeur zullen geven aan deze groeigebieden. Tevens zullen 

werkgevers uit krimpgebieden die moeite hebben met het vinden van voldoende personeel, 

verplaatsing overwegen naar gebieden waar nog wel voldoende aanbod van personeel is. Hierdoor 

treedt een verdere ruimtelijke divergentie van economische activiteiten op. 

 

Kantoren 

De economische crisis heeft zijn uitwerking op de kantorenmarkt niet gemist. Want hoewel de 

kantorenmarkt een conjunctuurgevoelige markt is, is er een structureel probleem ontstaan. Aan de 

vraagkant wordt voor de komende jaren in alle branches en grootteklassen een afname van de 

benodigde kantoorruimte verwacht door een afname van het aantal kantoorwerknemers, nieuwe 

werkconcepten als “Het Nieuwe Werken” en bezuinigingen op huisvestingskosten. Aan de aanbodkant 

is sprake geweest van een overproductie van kantoren, omdat de (financiële) prikkels voor 

ontwikkelaars, beleggers en gemeenten dusdanig waren dat zij voorraad bleven ontwikkelen. Doordat 

gebruikers de voorkeur geven aan nieuwbouw boven renovatie van het oude pand, komen oudere 

panden leeg te staan. Deze “verouderde” panden worden vervolgens niet meer opgenomen door de 

markt, omdat deze niet meer aan de kwaliteitseisen van de tijd voldoen. Vervolgens ontstaat er een 

aanbod van kantoren dat nooit meer verhuurd zal worden: structurele leegstand. Dergelijke leegstand 

heeft een zichzelf versterkend neerwaarts effect: oplopende structurele leegstand op een locatie zorgt 

voor een verslechtering van de concurrentiepositie van de kantorenlocatie, waardoor nog gevestigde 

gebruikers ook neigen te verhuizen en de leegstand verder oploopt. Vooral deze structurele leegstand 

verdient de aandacht. 

 

Verder heeft de kantorenmarkt te maken met twee veranderingen. Aan de eerste is al even 

gerefereerd: de kantorenmarkt verandert van een uitbreidings- in een vervangingsmarkt. Er wordt een 

trendbreuk in de behoefte aan nieuwe kantoorruimte geconstateerd. Omdat de kantorenmarkt geen 

groeimarkt meer is, is de vraag vooral gericht op de vervanging van verouderde panden. De vraag 

naar nieuwbouw wordt gedomineerd door de kwaliteitseisen die gebruikers aan hun kantoren stellen. 

Nieuwe kantoren komen in de plaats van de oude panden wat zorgt voor problemen aan de onderkant 

van de markt: panden die niet voldoen aan de eisen van gebruikers komen structureel leeg te staan. 

 

De tweede verandering heeft te maken met het feit dat de kantorenmarkt verandert is van een 

aanbod- in een vraagmarkt. In het verleden is er lang sprake geweest van krapte op de 

kantorenmarkt. Hierdoor kon zonder risico worden ontwikkeld, omdat de panden toch wel gevuld 

zouden worden. Deze krappe markt is echter vervangen door een zeer ruime markt. Ontwikkelaars 

moeten zich nu gaan richten op de wensen van de gebruiker, waardoor de kwaliteit van het gebouw 

steeds belangrijker is geworden. De oudere gebouwen of panden die niet aan de eisen voldoen zijn 

niet of minder aantrekkelijk en worden moeilijker gevuld. Een belangrijke verandering hierbij zijn 

bijvoorbeeld de eisen die gesteld worden met betrekking tot duurzaamheid. Deze duurzaamheideisen 

worden steeds belangrijker voor de markt. Een gebouw dat niet duurzaam is of te verduurzamen is, 

verhuurt steeds slechter in de Nederlandse kantorenmarkt. Deze panden zijn interessanter, omdat ze 

kunnen bijdragen aan kostenreductie door het terugbrengen van de energielasten. 

 

Daarnaast worden de kwaliteitseisen van kantoorgebruikers eveneens beïnvloed door de verandering 

van de functie van het kantoor. Voorheen was het kantoor vooral een basis voor administratieve en 
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informatieverwerkende werkzaamheden. Door de ontwikkeling van nieuwe werkprocessen en 

werkvormen zijn creatie, kennisdeling, samenwerking en ontmoeting steeds belangrijker geworden. 

Deze vernieuwing – ook wel “het nieuwe werken” – heeft tot gevolg dat vele vierkante meters 

kantoorruimte kan worden afgestoten. Het “nieuwe werken” is namelijk activiteit-gerelateerd, waarbij 

plek en tijdstip door de soort werkzaamheden wordt bepaald. Naast de opties werken op locatie en  

thuiswerken, worden steeds meer kantoren met flexibele werkplekken ingericht. Zo wordt het kantoor 

steeds meer een ontmoetingsplek en verdwijnt de traditionele kantoorindeling van afzonderlijke 

kamers en afdelingen.  

 

Een laatste ontwikkeling die met betrekking tot de kantorenmarkt genoemd kan worden is dat 

bedrijven steeds vaker hun kantoorhoudende activiteiten onderbrengen bij hun productie-eenheden. 

Dit leidt tot een afname van de vraag naar afzonderlijke kantoorruimte en bedrijven zijn meer op zoek 

naar kantoorruimtes bij de bedrijfshallen.  

 

Bedrijventerreinen 

De ruimtevraag voor bedrijventerreinen neemt af. Er vindt een verschuiving plaats van een focus op 

de kwantiteit van het aanbod, naar de kwaliteit van het aanbod. Traditionele vestigingsfactoren als 

bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel blijven van 

groot belang. Daarnaast wordt er onder invloed van globalisering steeds meer belang gehecht aan 

connectiviteit. Investeringen in infrastructuur als een luchthaven, havenvoorzieningen, spoor en 

informatievoorzieningen zijn een voorbeeld van verbeteringen van die connectiviteit.  

 

Meer aandacht voor kwaliteit en de afnemende ruimtevraag betekent ook dat de 

herstructureringsopgave op de Nederlandse bedrijventerreinen centraler komt te staan. De toevoeging 

van grote, nieuwe terreinen komt op nationale schaal op een laag pitje te staan. Door de afnemende 

vraag leidt dit onherroepelijk tot meer leegstand van bedrijfspanden en een verhoogt risico op 

verpaupering. Hoe meer leegstand een bedrijf om zich heen heeft, hoe lager het de kwaliteit 

waardeert. In het kader van de kwaliteit van terreinen is er ook meer aandacht voor duurzaamheid en 

parkmanagement (zie duurzaamheid). 

 

Verder krijgen bedrijventerreinen steeds meer een kantoorachtig karakter. Er verschijnen steeds meer 

bedrijfshallen met aanpalend kantoor en ook het aantal bedrijfsverzamelgebouwen, waarin vooral 

kantooractiviteiten plaatsvinden, neemt toe. Daarnaast wordt er een groeiende behoefte aan 

functiemenging geconstateerd. De wens om bedrijvigheid (klein, vooral dienstverlenend, zzp’ers) 

ruimtelijk te mengen met woonfuncties, zowel in woonwijken als op bedrijventerreinen, neemt steeds 

verder toe. Een actualisering van de Staat van Bedrijfsactiviteiten – functiemenging van de VNG geeft 

(milieu)richtlijnen met betrekking tot de mogelijkheden voor functiemenging. Bedrijven met een lage 

hinder kunnen zich prima mengen met bijvoorbeeld woonfuncties of met centrumfuncties. Hierdoor 

zullen zij steeds minder ruimte innemen op reguliere bedrijventerrein. Dergelijke bedrijventerreinen 

kunnen dan zoveel mogelijk worden gereserveerd voor bedrijven met hogere milieucategorieën die 

moeilijk mengbaar zijn met andere functies. Dit leidt ertoe dat uiteindelijk veel minder ruimte voor 

regulier bedrijventerrein nodig zal zijn. Door op specifieke locaties functiemenging toe te staan en 

elders strikt vast te houden aan de gewenste categorisering ontstaat een totaal aanbod aan 

werklocaties dat de kansrijke sectoren kan huisvesten.  

 

Detailhandel 

Binnen de detailhandel doen zich ook een aantal trends en ontwikkelingen voor. Evenals de 

vastgoedmarkt voor kantoren en bedrijventerreinen heeft ook de detailhandel last van de 

economische crisis. De consumentenbestedingen nemen af en vooral de meubelboulevards hebben 

het zwaar. Toch is het laatste decennium het totale winkelvloeroppervlak sneller toegenomen dan de 

bevolking en de consumentenbestedingen. Deze schaalvergroting, een toename van het 

vloeroppervlak per winkel, maakt het risico op leegstand groter. Voor een grotere oppervlakte is een 
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groter draagvlak nodig om te kunnen overleven en winkelconcentraties op het laagste niveau, zoals 

buurt- en wijkcentra, ondervinden hier dan ook problemen van.  

 

Gerelateerd aan deze schaalvergroting is de toename van branchevervaging en –verbreding binnen 

de detailhandel. Naast de oorspronkelijke artikelen worden steeds meer andere soorten artikelen 

opgenomen in het assortiment. Dit gebeurt soms structureel, soms actiematig. Gevolg is dat er in de 

verschillende winkels een steeds groter assortiment verkrijgbaar is, wat meer winkelvloeroppervlak 

vereist. Zo is er bijvoorbeeld op oorspronkelijke grootschalige detailhandelslocaties (GDV’s) of perifere 

detailhandelslocaties (PDV’s) tegenwoordig veel meer te krijgen dan voorheen. In de markt 

ontwikkelen zich buiten de grootschalige branches om formules met een omvang van 1.000 tot 4.000 

m
2
 wvo en meer.  

 

Door de schaalvergroting en branchevervaging- en verbreding van vooral grootwinkelbedrijven 

ontstaat er een soort van “filialisering” van winkelgebieden. Hiermee wordt bedoeld dat het aantal 

winkelaanbod op zichzelf afneemt en gedomineerd wordt door een aantal (inter)nationale 

winkelketens. De winkelgebieden van diverse steden worden hierdoor steeds homogener, wat het 

onderscheidend vermogen van het winkelgebied niet ten goede komt. Weliswaar zorgt de 

aanwezigheid van deze ketens voor een basisaanbod dat nodig is voor voldoende draagvlak voor het 

winkelgebied, maar dit mag niet ten koste gaan van het onderscheidend vermogen.  

 

Een tegenhanger van bovenstaande schaalvergroting en “filialisering” is de superspecialisatie. Enkele 

winkels, zoals bijvoorbeeld koffiespeciaalzaken of kookwinkels, proberen zich te onderscheiden door 

zich te specialiseren in een bepaald assortiment. Daarnaast worden er binnen de retail ook steeds 

meer nieuwe concepten ontwikkeld, zoals brandstores, lifestyle concepten en themacentra. Zowel 

deze “thematisering” als de superspecialisatie biedt kansen om het onderscheidend vermogen van 

centrumgebieden op te waarderen met als doel de homogeniteit van het winkelaanbod dat door 

schaalvergroting en filialisering ontstaat te doorbreken. 

 

Ook ontwikkelingen op ICT-gebied, met name het internet, zijn van invloed op de detailhandel. De 

toename van de beschikking over en het gebruik van internet onder de bevolking zorgt voor een 

toename van de aankopen die via het internet gedaan worden. Dit zorgt voor een toename van 

concurrentie met winkels in de verschillende centra, maar ook tot een toename van het aantal 

webshops aan huis. Vooral deze laatste ontwikkeling kan tot ruimtelijke implicaties met betrekking tot 

mobiliteit in woonwijken leiden. Zeker als deze webshops aan huis niet alleen verzenden, maar ook 

als afhaalpunt en etalage fungeren. Daarnaast openen diverse koeriersdiensten afhaalpunten in de 

wijk waar de bestelde producten afgehaald kunnen worden in het geval het gekochte product niet op 

het adres afgegeven kan worden. Ook hierdoor kan een toename van mobiliteit rond deze 

afhaalpunten voor ruimtelijke problemen zorgen. 

 

Naast deze marktontwikkelingen zijn de consumentenwaarden ook aan het veranderen. De 

consument wordt steeds mobieler en kan zich gemakkelijker over afstanden verplaatsen. Hierdoor is 

het referentiekader van de consument steeds groter aan het worden. Dit zorgt er weer voor dat de 

kwaliteit van het winkelaanbod, de keuzemogelijkheden (heterogeniteit aanbod), de prijsstelling en de 

interne (winkelinrichting en uitstraling) en externe (omgevingskwaliteit) verschijningsvorm van de 

verschillende centra steeds belangrijker worden om de consument aan te trekken. Zo moet het 

centrum dat bezocht gaat worden steeds beter aansluiten bij het verwachtingsbeeld dat de consument 

voor ogen heeft bij het centrum. Zo is er een verband tussen het koopmotief van de consument en de 

locatie die bezocht gaat worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de koopmotieven 

“boodschappen doen”, “recreatief winkelen” en “laagfrequente aankopen”. Aan een locatie voor 

“boodschappen doen” worden hele andere eisen gesteld dan aan een centrum voor “recreatief 

winkelen”. Vooral bij het laatste motief is de totaalbeleving van de winkel (interne verschijningsvorm) 

en het centrum (externe verschijningsvorm) van belang. Mensen gaan een dagje uit en willen dat ook 

zo ervaren. Hierbij speelt de bereikbaarheid ook een rol. Niet alleen de locatie alleen is hierbij van 
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belang, maar ook het verwachtingsbeeld dat van het centrum bestaat. Een boodschappencentrum dat 

goed bereikbaar is, maar aan de rand van de stad ligt, heeft wellicht een te grote reisafstand voor het 

koopmotief (boodschappen doen) vanuit het primaire verzorgingsgebied en daardoor minder klandizie 

dan gehoopt. Voor een sfeervol, recreatief winkelcentrum daarentegen, is de consument bereid om 

een extra afstand af te leggen.  

 

Verder zorgt het internet niet alleen voor een afname van bestedingen in de winkels en de toename 

van het aantal webshops, maar ook voor veranderingen in het consumentengedrag. Het internet wordt 

door velen als informatiebron gebruikt. De consument oriënteert zich steeds vaker op het internet 

alvorens hij of zij naar de winkel gaat. De consument komt hierdoor goed geïnformeerd de winkel 

binnen. Dit zorgt tegelijkertijd voor een toename van het prijsbewustzijn bij de consument. Doordat de 

consument goed geïnformeerd is, is deze kritischer en weet hij of zij vaak voor welke prijs het product 

waar verkrijgbaar is. Hierdoor wordt de prijsstelling van steeds groter belang voor de keuze voor een 

winkel of winkelgebied. Dit gaat ten koste van de klantentrouw.  

3.3 Ontwikkeling van de stad 

 

Niet alleen bovenstaande trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de verschillende werklocaties. 

Ook de bevolkingsgroei en economische structuur van zijn van belang voor de toekomst van de  

werklocaties in Lelystad. De bevolkingsgroei zegt iets over de toekomstige beroepsbevolking, die 

weer bepalend is voor de werkgelegenheidsdoelstellingen en daarmee voor de kwantitatieve 

benodigde voorraad werklocaties. Daarnaast spelen ook de economische structuur en koers van de 

gemeente een rol. Dit is relevant voor het soort bedrijvigheid dat zich vestigt in de gemeente en heeft 

implicaties voor van de kwalitatieve voorraad aan werklocaties. Welke behoefte is er aan 

kantorenlocaties, bedrijventerreinen en industrieterreinen? Hieronder worden de ontwikkelingen van 

de bevolkingsgroei, beroepsbevolking en economische structuur besproken. 

 

Bevolkingsgroei en beroepsbevolking 

Sinds de vestiging van de eerste bewoners in 1967 heeft de stad zich ontwikkeld tot een middelgrote 

stad met ruim 75.000 inwoners. Vooral in de beginperiode was de groei van het aantal inwoners 

krachtig. Deze groei stagneerde echter halverwege de jaren 80 bij een inwonersaantal schommelend 

tussen de 55 en 60 duizend tot eind jaren 90. In deze laatste periode na 1999 is de bevolkingsgroei 

weer enigszins aangetrokken, echter niet zo krachtig als in de beginjaren van de ontwikkeling van de 

stad.   

Figuur 3.1:  Inwonersgroei gemeente Lelystad, 1969-2012 

 

 
Bron: Gemeente Lelystad, O+S, 2012 
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Daar waar op nationaal niveau krimp voor een minder snelle groei of zelfs afname van de bevolking 

zorgt, is de verwachting dat de ingezette groeitrend in Lelystad de komende jaren nog door zal zetten. 

Er dient echter wel rekening gehouden te worden met een afvlakkende groei.  

 

Overeenkomstig de groeitrend van de bevolking is ook de groei van de beroepsbevolking in Lelystad 

de afgelopen jaren positief geweest. Uit cijfers van de Provincie Flevoland (2012) blijkt dat de 

beroepsbevolking van Lelystad tussen 2007 en 2011 met bijna 6 procent is gestegen naar 38.100. 

Ondanks het feit dat verschillende regio’s in Nederland te kampen hebben met een afname van de 

beroepsbevolking is de verwachting dat voor Lelystad de komende jaren nog sprake zal zijn van een 

toename van de omvang van de beroepsbevolking. Niet alleen de omvang, maar ook de kwaliteit van 

de beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. In figuur 3.2 is te zien dat vooral het aandeel 

hoger opgeleiden de laatste jaren is toegenomen. Nationaal gezien is deze opwaardering van de 

beroepsbevolking bovengemiddeld te noemen: het aandeel hoger opgeleiden neemt sneller toe, terwijl 

het aandeel lager opgeleiden sneller afneemt dan elders in het land. Hierbij dient echter wel 

opgemerkt te worden dat Lelystad in deze nog wel achterloopt bij de nationale verdeling. Tordoir 

(2011) merkt tevens op dat Lelystad sterker geworden is in de middengroepen, waaronder veel 

vaktechnisch geschoolden.  

 

Figuur 3.2: Ontwikkeling opleidingsniveau beroepsbevolking gemeente Lelystad 

 

 
Bron: CBS, bewerking Gemeente Lelystad, 2012 

 

Werkgelegenheid 

De grootte van de (beroeps)bevolking houdt weer verband met de doelstellingen op het gebied van  

werkgelegenheid. De gemeente Lelystad streeft er naar om 40 voltijdsbanen per 100 inwoners te 

kunnen bieden (Masterplan Versnelde Groei, 1997). De afgelopen jaren is de werkgelegenheid harder 

gegroeid dan de bevolking en is deze doelstelling, een werkgelegenheidsfunctie van 40 procent, 

bereikt (Strategisch Acquisitiebeleid, 2011). Met een werkgelegenheidsfunctie van 40 procent komt 

Lelystad in de buurt van steden als Alkmaar (42%), Amersfoort (47%), Amstelveen (43%), Leiden 

(43%) en Dordrecht (42%).  

 

Naast deze positieve trend blijkt uit onderzoek naar de pendelstromen
6
 dat een groot deel (46 procent) 

van de inwoners van Lelystad gedwongen wordt passend werk elders te vinden. Lelystad kent dan 

ook nog steeds een relatief hoge werkloosheid
7
 waarin vooral laagopgeleiden vertegenwoordigd zijn. 

Deze groep heeft meer moeite met het vinden van werk dan de hoger opgeleiden
8
. Daarnaast kent 

Lelystad een ruimtelijke mismatch op de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat vraag en aanbod van arbeid 

ruimtelijk niet goed op elkaar aansluiten. Dit probleem blijkt onder lager opgeleiden een grotere rol te 

                                                      
6
 Bron: CBS 

7
 9% van de beroepsbevolking; Provincie Flevoland (2012), Economie en arbeidsmarkt 2011-2012; Gemeente 

Lelystad (2011), Strategische Acquisitiebeleid. 
8
 SEO, De onderkant van de arbeidsmarkt vanuit werkgeversperspectief (2008) 
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spelen dan bij hoger opgeleiden, omdat de mobiliteit van werknemers toeneemt met het 

opleidingsniveau
9
. In de uitgaande pendelstroom is de hoogopgeleide beroepsbevolking dan ook goed 

vertegenwoordigd. De gesignaleerde ruimtelijke mismatch kan voor Lelystad een groter probleem 

kunnen gaan vormen dan gemiddeld in Nederland. Immers, Lelystad is relatief ver afgelegen van de 

dichtstbijzijnde werkgelegenheidsgebieden buiten de gemeente, waardoor mobiliteit van de 

werknemer van belang is. Aanvaard de gemeente de zorg voor knelpunten op de arbeidsmarkt voor 

de sterk vertegenwoordigde groep laagopgeleiden, dan is de creatie van werkgelegenheid voor deze 

groep gewenst.  

 

Naast de werkgelegenheid is ook het aantal bedrijfsvestigingen de afgelopen jaren toegenomen. Dit is 

het resultaat van de presentiedynamiek (starters, oprichtingen en opheffingen) en van de 

mutatiedynamiek (vestigen en vertrekken). Lelystad kent vooral een groot aantal starters en 

oprichtingen. Ondanks dat hier een groot aantal opheffingen tegenover staat, is er sprake van een 

positief saldo en levert dit een belangrijke bijdrage aan de groei van het aantal bedrijfsvestigingen
10

. 

Een groot deel van deze groei kan toegeschreven worden aan de toename van het aantal zzp’ers. 

Veel van deze starters groeien echter niet door en blijven eenmanszaken die werken op basis van 

“uurtje-factuurtje”. Het zijn echter de “gazelles” (snelle groeiers) en DGA’s (directeur 

grootaandeelhouders) die zorgen voor de groei van de stedelijke economie en juist deze groepen 

lijken in Lelystad beperkt.
11

 Zoals eerder aangegeven werken deze zzp’ers vooral vanuit huis en 

dienen deze op het gebied van werklocaties te worden voorzien in hun vestigingsvoorkeuren die 

vooral als informele werklocaties aangeduid kunnen worden.  

 

Economische structuur:  

In figuur 3.3 is de economische structuur van Lelystad weergegeven voor de jaren 2001 en 2010. 

Hieruit blijkt dat de economie gedomineerd wordt door de dienstverlenende sectoren. Met name de 

niet-commerciële dienstverlening, als de sectoren overheid, onderwijs en zorg,  heeft een erg groot 

aandeel in de Lelystadse werkgelegenheid. Wat verder opvalt is de relatief sterke positie van de 

zakelijke dienstverlening, aangezien deze sector in Lelystad niet als goed vertegenwoordigd bekend 

staat. Dit kan verklaard worden doordat de andere sectoren relatief ondervertegenwoordigd zijn ten 

opzichte van enkele referentiegemeenten, waardoor de zakelijke dienstverlening er sterker uitziet dan 

dat deze (vooralsnog) werkelijk is.  

 

Figuur 3.3: Economische structuur in percentage van de werkgelegenheid in Lelystad 

 2001 & 2010 

 
Bron: Provincie Flevoland, bewerking O&S Gemeente Lelystad 

 

                                                      
9
 Hensen, M. &  R. De Vries (2004), The relationship between geographical mobility and education – job 

mismatches, Universiteit van Maastricht.   
10

 Provincie Flevoland (2012), Economie en arbeidsmarkt 2011-2012. 
11

 Tordoir (2011), Economisch Perspectief Lelystad. Ruimtelijke Atelier Tordoir. 
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Om deze eenzijdige structuur te doorbreken is in 2003
12

 besloten om Lelystad te profileren als 

industrieel-logistiek complex. Daarmee moet een gemiddelde economische structuur worden bereikt 

die meer in evenwicht is, kan de werkgelegenheid groeien voor zowel de huidige als toekomstige 

arbeidsmarkt en wordt een meer volwaardige economie gerealiseerd. Er werd een gewenste structuur 

vastgesteld, met in hoofdzaak een taakstelling voor sleutelsectoren als Industrie, Handel, Vervoer & 

Communicatie alsmede Zakelijke dienstverlening. Deze gewenste structuur gaf een richting aan voor 

de toekomstige stedelijke economie.  

 

In 2011
13

 is gekeken naar de vorderingen van de ingeslagen richting. Sinds 2001 is de 

werkgelegenheid toegenomen met ongeveer 6.300 banen. De helft van deze groei is gerealiseerd in 

de sleutelsectoren Industrie, Handel en Vervoer & Communicatie. In figuur 3.3 is te zien dat ook de 

relatieve aandelen van de sectoren Industrie, Bouwnijverheid en Handel in de werkgelegenheid zijn 

toegenomen. Van de sleutelsectoren zijn de sectoren Vervoer & Communicatie en Zakelijke 

dienstverlening relatief gezien niet gegroeid. De economische structuur wordt anno 2010 dus nog 

steeds gedomineerd door de niet-commerciële dienstverlening. Dit is goed te verklaren doordat 

Lelystad als hoofdstad van Flevoland het provinciehuis, een rechtbank, centrale zorginstellingen en 

enkele rijksdiensten herbergt. Toch is het aandeel van deze niet-commerciële dienstverlening 

enigszins teruggelopen.  

 

Geconcludeerd wordt dat de gewenste economische structuur anno 2011 nog niet bereikt is. Enerzijds 

omdat de geplande omvang van de stad (80.000 inwoners en 32.000 voltijdbanen) nog niet is bereikt. 

Anderzijds omdat een tweetal van de sleutelsectoren (Zakelijke dienstverlening; Vervoer & 

Communicatie) achter zijn gebleven op de taakstelling. Echter twee andere sleutelsectoren uit de 

taakstelling doen het wel naar behoren; Industrie en Handel, terwijl ook de Bouwnijverheid boven 

verwachting is gegroeid. De stedelijke economie van Lelystad lijkt zich te specialiseren en steeds 

meer goederengericht te worden onder druk van een aantal structurele ontwikkelingen
14

. Door de 

kostengedreven, uitsortering van kapitaalintensieve industriële productie vanuit de MRA wordt 

verwacht dat deze sectoren ook in de toekomst nog zullen groeien. Doordat er een tekort aan ruimte 

in de MRA voor deze veelal ruimte-extensieve activiteiten is, kan Lelystad hiervan profiteren doordat 

het deze ruimte wel kan bieden. Daarbij zorgt het schaalvergrotingsproces ervoor dat 

dienstverlenende bedrijvigheid eerder voor andere kernen zal kiezen. Knooppunten als Amersfoort en 

Zwolle zullen aantrekkelijker worden en hiervan profiteren, doordat vanuit deze steden een groter 

gebied bedient kan worden. In het verleden heeft dit proces al zijn weerslag op Lelystad gehad met 

het wegtrekken van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. De verwachting is dat Lelystad 

te maken krijgt met een almaar afnemende dienstensector.  

 

Op basis van bovenstaande is in 2011 een aangepaste economische structuur geformuleerd dat meer 

het specialisatieproces van de stedelijke economie volgt. Dit houdt in dat rekening gehouden wordt 

met een relatieve afname van de dienstverlenende sectoren en een relatieve toename van de 

sectoren Vervoer & Communicatie, Handel en Industrie. 

 

Werklocaties: bedrijventerreinen en kantorenlocaties 

Om het gewenste economische profiel te faciliteren dient de gemeente zorg te dragen voor een 

passend aanbod aan werklocaties. In de Visie Werklocaties Flevoland 2030+ is op basis van een 

tweetal scenario’s
15

 de toekomstige ruimtevraag voor zowel kantoren als bedrijventerreinen 

geprognosticeerd. De scenario’s staan voor zowel een onder- als bovengrens. De ondergrens moet 

                                                      
12

 Gemeente Lelystad (2003), Naar een sterke economie – visie op werken 
13

 Gemeente Lelystad (2011), Strategisch Acquisitiebeleid 
14

 Tordoir, P. (2011), Economisch Perspectief Lelystad  
15

 Deze scenario’s zijn gebaseerd op bevolkingsprognoses van waaruit de werkgelegenheidsgroei 
geraamd is. Er is sprake van een taakstellende raming die bestaat uit een gematigd groeiscenario 
(TM80+) en een hoog groeiscenario (GE94).  
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ervoor zorgen dat er altijd voldoende aanbod aan werklocaties is, terwijl de bovengrens moet 

voorkomen dat er overaanbod ontstaat.   

 

De prognose uit de Visie Werklocaties Flevoland 2030+ geeft een negatieve planningsopgave voor 

bedrijventerreinen, wat inhoudt dat er sprake is van een overschot aan deze terreinen. Deze uitkomst 

moet enigszins genuanceerd worden, omdat de gemeentelijke planvoorraad met Flevokust en 

OMALA/Larserknoop ontwikkelingen van bedrijventerreinen bevat die in een bredere context dan de 

gemeentelijke behoefteraming gezien moeten worden. De ontwikkeling van deze terreinen zijn tevens 

van belang voor economische ontwikkelingen op een hoger geografisch niveau, omdat ze direct 

gerelateerd zijn aan ontwikkelingen in de MRA. Dit geeft aan dat regionale afstemming van belang is 

voor de toekomstige planning van werklocaties.        

 

In de Visie Werklocaties Flevoland 2030+ wordt op basis van de gebruikte scenario’s wel gesproken 

van een toename van de ruimtevraag naar kantoren en een daarbij horende positieve 

planningsopgave voor kantoren. Dit beeld dient echter ook genuanceerd te worden op basis van het 

feit dat de kantorenleegstand hier niet in is meegenomen en omdat er een aantal trends en 

ontwikkelingen zijn die voor een rem op de vraag naar kantorenlocaties zorgen. De gemeente heeft in 

2010 de programmering voor kantoren nog eens kritisch bekeken en geconcludeerd dat deze in de 

toekomst tot een overschot aan kantoren zou leiden. Daarop zijn lokaal vervolgens maatregelen 

genomen.  

 

Om ervoor te zorgen dat er regionaal geen overschot aan werklocaties ontstaat stemt Lelystad haar 

voorraad werklocaties af op twee niveaus. Ten eerste wordt afstemming gezocht binnen Plabeka. 

Hierin is Lelystad samen met Almere opgenomen als deelregio Almere-Lelystad, waarbinnen 

inmiddels maatregelen zijn getroffen door planvoorraad te schrappen of uit te faseren naar de 

toekomst. Deze maatregelen zijn verwerkt in de behandeling van de afzonderlijke werklocaties in 

hoofdstuk 5. Daarnaast zal het Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties 

Flevoland ervoor zorgen dat er provinciaal ook afstemming plaats zal vinden. Deze afstemming zal 

plaatsvinden op basis van direct uitgeefbaar terrein voor werklocaties. Door afspraken te maken over 

een maximaal aan te houden voorraad (ijzeren voorraad) wordt voorkomen dat er een overschot aan 

werklocaties ontstaat. Deze “ijzeren voorraad” mag niet meer dan 5 keer de gemiddelde uitgifte van 

de afgelopen tien jaar zijn. De uitgifte aan bedrijventerreinen in Lelystad is weergegeven in 

onderstaande figuur.   

 

Figuur 3.4: Jaarlijkse uitgifte bedrijventerrein in hectare 2002-2011

 
Bron: IBIS, bewerking gemeente Lelystad, 2012 
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat de uitgifte van de laatste 10 jaar nogal fluctueert, maar gemiddeld 

werd de afgelopen 10 jaar 5,6 hectare per jaar aan bedrijventerreinen uitgegeven. Dit zou volgens het 

Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland betekenen dat Lelystad een 

ijzeren voorraad van 28 hectare zou mogen hebben. Onderstaande tabel 3.1 geeft de huidige 

voorraad aan bedrijven- en industrieterreinen aan:    

 

Tabel 3.1: Uitgeefbare grond in hectare per locatie 

 

Locatie Uitgeefbaar terrein totaal Uitgeefbaar gemeente
16

 
Gildenhof 0 0 
Griend 0 0 
Jol 0 0 
Kempenaar 0 0 
Larserpoort 10,08 10,08 
Luchthaven 17,8 0 
Oostervaart 10,43 10,43 
Noordersluis 10,32 10,32 
Flevokust 150 0 
Middendreef 0,37 0,37 
Rivierenbuurt 1,35 1,35 
OMALA 205

17
 0 

Flevopoort 38,84 38,84 
BioScience Park 32 0 

Totaal 476.2 71,4 

Bron: IBIS, Provincie Flevoland, 2012 

 

Uit de tabel blijkt dat de totale voorraad uitgeefbaar terrein voor de gemeente Lelystad groot is. Zoals 

eerder aangegeven moet dit genuanceerd worden, omdat dit ook terrein omvat dat niet tot 

gemeentegrond behoort (Luchthaven Lelystad en Bio Science Park) en behoort tot ontwikkelingen van 

bovenregionaal belang (Flevokust en OMALA). Indien deze voorraad van het totaal wordt afgetrokken 

blijft er 71,4 hectare uitgeefbaar terrein over. Dit zou met de gemiddelde uitgifte van 5,6 hectare per 

jaar voldoende zijn voor de komende 13 jaar.  

 

Zoals in onderstaande figuur 3.5 te zien is zou onverkorte ontwikkeling van het kantorenprogramma 

zorgen voor een overschot. Om die reden heeft de gemeente Lelystad ervoor gekozen om in te 

grijpen door middel van het schrappen en uitfaseren van plannen tot na 2030.  

  

Figuur 3.5: Vraag-en-aanbod-confrontaties kantorenvoorraad 2010-2030
18 

 

                                                      
16

 Luchthaven Lelystad is particuliere grond, BioScience Park en OMALA en Flevokust zijn 
bovenregionale ontwikkelingen die zelf werkgelegenheid creëren.  
17

 Hier zit ook 10 hectare aan mogelijke kantorenlocatie in..  
18

 Grafiek A geeft een overzicht van de vraag-en-aanbod-confrontatie op basis van extrapolatie van 
historische opnamecijfers. Grafiek B geeft een weergave van de vraag- en-aanbod-confrontatie op 
basis van de scenario’s zoals gehanteerd in de Visie Werklocaties Flevoland 2030+. 
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Bron: Gemeente Lelystad, 2010 

 

In vergelijking met het vorige GVV zijn er een aantal kantorenlocaties geschrapt of uitgefaseerd tot na 

2030. Reducties van het programma hebben plaatsgevonden in het programma voor het Stadshart (-

10.000 m
2
 bvo), Hanzepark/RGD (-28.000 m

2
 bvo) en Warande/Larserboog (-20.000 m

2
 bvo). In totaal 

is er 58.000 m
2
 bvo aan kantoorruimte geschrapt. Daarnaast levert het voornemen om in het 

Lelycentre 35.000 m
2
 bvo aan kantoren te transformeren ook een bijdrage aan de reductie van de 

kantorenvoorraad. Vooralsnog is hier 11.900 m
2
 bvo (De Waterwijzer) van gesloopt. Naast deze 

reductie in planvoorraad zijn er ook plannen uitgefaseerd tot na 2030. De potentie van de locaties 

Warande/Larserdreef, Larserboog en de Campuszones Noord en Zuid (totaal 17.000 m
2
 bvo) zijn 

afhankelijk van een aantal strategische keuzes in de toekomst. Op korte termijn (voor 2030) zullen 

deze locaties zeer waarschijnlijk niet tot ontwikkeling komen. Echter, op lange termijn hebben deze 

locaties wellicht wel potentie, waardoor voor deze locaties niet voor het schrappen maar voor faseren 

tot na 2030 gekozen. Hierdoor vallen deze locaties buiten de tijdsperiode die deze visie beslaat en 

zullen deze in de verdere analyse ontbreken. 

 

Onderstaande tabel 3.2 geeft een weergave van de oude en nieuwe programmering die is ontstaan 

nadat bovenstaande aanpassingen zijngedaan in de programmering voor kantoren. 

 

Tabel 3.2 : Programmering kantorenlocaties 2010-2030 in m
2
 bvo 

 

 
Kantorenlocatie 

 
Oude programmering 

 
Totaal 2010-2030 

Stadshart  30.180 17.330 
Lelycentre 0 -35.000 
Hanzepark / Botter / RGD 42.000 14.000 
De Meent / Schans / Veste 1.600 1.600 
Warande / Larserdreef 43.000 0  

Larserboog 5.000 0 

Campuszone Noord & Zuid 12.000 0 
OMALA / Larserknoop 60.000 60.000 

Totaal 193.780 57.930 

Bron: Gemeente Lelystad, 2012 

 

In hoofdstuk 5 zullen alle werklocaties, zowel bestaand als toekomstig, nog eens uitvoerig besproken 

worden. Daarbij is uitgegaan van de nieuwe programmering.  
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3.4 Opgaven 

 

Bovenstaande trends en ontwikkelingen leiden ertoe dat de gemeente Lelystad met betrekking tot 

werklocaties voor de volgende opgaven staat of in de toekomst kan verwachten. 

 

1. Aanbod aan werklocaties: om kansrijke bedrijfssectoren te kunnen huisvesten is een op het 

economisch profiel (industrieel-logistiek complex) toegesneden aanbod aan werklocaties 

nodig. Hierbij is het van belang dat de verschillende werklocaties binnen de regionale context 

een duidelijke profilering hebben. Verkleuring en functiemenging kunnen zorgen voor 

onduidelijkheid over de profilering van een werklocatie. De opgave bestaat derhalve uit het 

behoud van een duidelijke profilering van de verschillende werklocaties.  

 

2. Voorkomen van overaanbod aan en leegstand op werklocaties. Dit geldt voor alle markten; 

kantoren, bedrijven en detailhandel. Er is sprake van een structureel minder hoge groei, 

waardoor er een dreigend overaanbod aan werklocaties dreigt te ontstaan. Hierop dient te 

worden ingespeeld door beperkt en weloverwogen de ruimte te geven aan de uitbreiding van 

werklocaties. Dit lijkt zich vooral voor te doen op de kantorenmarkt en binnen de  detailhandel. 

Gerelateerd hieraan is de herstructureringsopgave, waarbij vooral de onderkant van de 

verschillende vastgoedmarkten aangepakt dient te worden. 

 

3. Aandacht voor het faciliteren van de toename van het aantal zzp’ers en hun 

vestigingswensen. Hierbij moet gedacht worden aan werken in de woonwijk, wonen op een 

werklocatie en het aanbod aan kleinschalige werkeenheden.  

 

4. Aandacht voor webshops en afhaalpunten in de wijk. De toename van het winkelen op 

internet zorgt voor een toename van het aantal webshops en afhaalpunten in de wijk. Hoe 

wordt omgegaan met deze verkoop van producten vanuit huis en met de vestiging van 

afhaalpunten in de wijk?  

 

5. Aandacht voor branchevervaging en –verbreding op perifere detailhandelslocaties (PDV’s) en 

grootschalige detailhandelslocaties (GDV’s). Schaalvergroting, branchevervaging en 

brancheverbreding zorgen ervoor dat er op deze locaties steeds meer producten aangeboden 

worden dan oorspronkelijk bedoeld. Hoe wordt omgegaan met deze branchevervaging en 

brancheverbreding op PDV- en GDV-locaties? 

 

6. Meer aandacht geven aan duurzaamheid. Duurzame locaties en panden worden niet alleen 

vanuit de markt als wenselijk geacht, maar levert ook een bijdrage aan de reductie van de 

toekomstige herstructureringsopgave. 
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 4. Vestigingsbeleid 

In dit vierde hoofdstuk wordt ingegaan op het vestigingsbeleid en wordt omschreven hoe de gemeente 

beleidsmatig omgaat met de verschillende opgaven die in het vorige hoofdstuk geformuleerd zijn. Elke 

opgave wordt hierbij afzonderlijk behandeld en hieruit volgen de  belangrijkste uitgangspunten van het 

vestigingsbeleid.  

 

Opgave 1: Voldoende kwalitatief passend aanbod aan werklocaties voor kansrijke sectoren  

 

Voor de toekomst is het van belang dat er voldoende ruimte beschikbaar is om kansrijke 

bedrijfssectoren te kunnen huisvesten. Dit houdt in dat het “industrieel-logistiek complex” dient te 

worden geaccommodeerd. Naast het bestaande bedrijventerrein Oostervaart kent Lelystad met 

Flevokust en OMALA/Larserknoop twee ontwikkelingen van bovenregionaal belang die in de toekomst 

de ruimtevraag vanuit deze kansrijke sectoren ruimte bieden om zich in Lelystad te vestigen. Hiermee 

wordt tevens een bijdrage geleverd aan de diversiteit aan vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in 

Lelystad, Flevoland en Metropoolregio Amsterdam.  

 

Om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor bedrijvigheid is het van belang dat de verschillende 

werklocaties een duidelijke profilering kennen, zodat de markt weet wat er wel en niet kan op de 

betreffende locatie. Dit kan een bepalend argument zijn bij de keuze voor vestiging of vertrek van 

bedrijven. Onduidelijkheid over de profilering ontstaat vaak doordat functievervaging optreedt op een 

werklocatie. Functievervaging ontstaat doordat er op een locatie teveel functies gemengd voorkomen 

of doordat er verkleuring optreedt, omdat er een te brede milieuzonering wordt toegepast. Beide 

verkleinen de functionaliteit van de werklocaties. In het verleden is er ruim omgegaan met het 

toestaan van functies en milieucategorieën op de verschillende werklocaties, iets wat naar de 

toekomst toe minder wenselijk is. 

 

Functiemenging kent zowel voor- als nadelen. Veelal wordt met functiemenging beoogd om positieve 

externe effecten te genereren die ontstaan als bedrijven zich in elkaars nabijheid vestigen 

(lokalisatievoordelen
19

). Verder kan het toelaten van bedrijvigheid in een wijk de levendigheid aldaar 

vergroten. Functiemenging kan daarentegen ook negatieve effecten hebben. Activiteiten of functies 

kunnen met elkaar conflicteren op het gebied van geluid, geur, uitzicht en/of mobiliteit en tot 

ongewenste situaties leiden. Op dat moment schiet functiemenging haar doel voorbij en is eerder 

functiescheiding gewenst. 

 

Vooral industrie- en grootschalige bedrijventerreinen zijn gebaat bij functiescheiding
20

. Het toestaan 

van andere activiteiten dan beoogd op deze terreinen kan de belangen van de gevestigde activiteiten 

schaden. Naast het feit dat de vestiging van afwijkende activiteiten op deze terreinen voor 

functievervaging en daarmee voor afbreuk van het profiel zorgt, kan de aanwezigheid van dergelijke 

activiteiten zorgen voor negatieve externe effecten van nabuurschap en in verband met 

milieuregelgeving leiden tot beperkingen van de gevestigde, beoogde activiteiten. Deze negatieve 

externe effecten van nabuurschap ontstaan als twee actoren (bedrijven en/of burgers) elkaar tot last 

zijn door in elkaars nabijheid gevestigd te zijn zonder dat een marktmechanisme zorgt voor een 

compensatie van deze lasten.
21

 Door per locatie weloverwogen om te gaan met het toestaan van 

milieucategorieën wordt zoveel mogelijk hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies 

voorkomen en wordt voldoende zekerheid aan bedrijven geboden dat zij hun activiteiten onder 

                                                      
19

 Hierbij moet gedacht worden aan kennis-spillovers, gemeenschappelijke aanpak van zaken, 
business-to-business kansen.  
20

 Tordoir (2005), Stad en Welvaart; Provincie Flevoland (2005), Strategische Visie Werklocaties 
Flevoland 2020 
21

 Tordoir (2005), Stad en Welvaart 



33 
 

aanvaardbare voorwaarden kunnen (blijven) uitoefenen. Verder leidt het toestaan van niet-

economische activiteiten of woningbouw er veelal toe dat er op de locatie diverse maatregelen 

genomen dienen te worden vanuit de veiligheidsverplichting die de gemeente heeft. Het profiel en 

gebruik van de openbare ruimte en wegen op een industrie- of bedrijventerrein zijn immers aan 

andere eisen onderhevig dan die van woonbuurten of een centrumlocatie. Als laatste moet genoemd 

worden dat functiescheiding op dergelijke terreinen voordelen kan bieden in de sfeer van 

lokalisatievoordelen. Door het toelaten van andere functies worden deze voordelen niet optimaal 

benut.  

 

Door precedentwerking en het gelijkheidsbeginsel is het erg lastig om reeds ingezette 

functievervaging tegen te houden. Als eenmaal een andere functie is toegestaan, dan kan op grond 

van het gelijkheidsbeginsel moeilijk worden tegengegaan dat ook andere functies met een 

vergelijkbare, ruimtelijk relevante uitstraling moeten worden toegelaten, tenzij een expliciete 

beleidsomslag wordt afgekondigd. Het is dan ook van belang voor het behoud van de gewenste 

profilering en de functionaliteit van elke afzonderlijke werklocatie om vast te houden aan de gestelde 

eisen waaraan bedrijvigheid moet voldoen om zich op die specifieke plek te vestigen. Mocht de 

functievervaging van een locatie van dusdanige omvang zijn, dan wordt ervoor gekozen om het 

oorspronkelijke profiel (deels) los te laten en over te gaan tot herprofilering of transformatie van (een 

deel van) de locatie.  

 

Bovenstaande geldt niet alleen voor bestaande werklocaties. Ook op de locaties die nog ontwikkeld 

moeten worden geldt dat vanaf het begin vastgehouden dient te worden aan het profiel dat voor de 

locatie is opgesteld. Door niet af te wijken van dit profiel zal de functionaliteit van de locatie behouden 

blijven. Om duidelijkheid over de profilering van de werklocaties te geven wordt aan de hand van 

verschillende locatietypen
22

 een kader geschetst wat er op elke locatie mogelijk is. In het volgende 

hoofdstuk zal hier per werklocatie invulling aan gegeven worden. Daarmee wordt tevens 

tegemoetgekomen aan de uitgangspunten van het provinciale locatiebeleid. 

 

Het uitgangspunt bij deze opgave is te zorgen voor voldoende aanbod aan werklocaties voor de 

kansrijke sectoren, waarbij het van belang is dat de functionaliteit van de werklocaties op orde blijft 

door zorgvuldig om te gaan met functiemenging en milieuzonering.  

 

De voorgestane visie wijkt in een aantal gevallen echter af van thans vigerende bestemmingsplannen. 

De realisering van de visie zal daarom enige tijd in beslag nemen. Dit heeft enerzijds te maken met 

planschade en de bestaande rechten van bedrijven en eigenaren en anderzijds met het feit dat de 

herzieningscycli van de bestemmingsplannen en deze structuurvisie van elkaar verschillen. 

  

De implementatie van de voorgestane visie komt tot stand door een drietal inspanningen. Ten eerste 

door bij nieuwe bedrijfsvestigingen uit te gaan van de gewenste situatie door zoveel mogelijk de 

nieuwe in deze visie voorgestane zonering aan te houden. Ten tweede door bij reeds uitgegeven 

terrein in overleg met gevestigde ondernemers en eigenaren te treden om de milieuzonering van de 

betreffende locaties in overeenstemming te brengen met het gewenste profiel. Ten derde door 

uiteindelijk bij de herziening van de betreffende  bestemmingsplannen de voorgestane visie hierin op 

te nemen. Allen met inachtneming van eventuele planschadevergoedingen.  
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 Deze locatietypen worden in het volgende hoofdstuk geïntroduceerd en in bijlage E uitgebreid 
uiteengezet.  
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Opgave 2: Voorkomen van overaanbod en tegengaan leegstand werklocaties 

 

Zowel regionaal
23

, provinciaal
24

 als lokaal
25

 wordt geconstateerd dat nieuwe planvorming van 

kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel ongewenst is door de dreiging van overaanbod en 

leegstand. Het overaanbod en de leegstand op formele werklocaties (bedrijventerreinen en 

kantorenlocaties) wordt tegengegaan door middel van maatregelen die grotendeels voortvloeien uit 

gemaakte afspraken in regionaal verband binnen Plabeka
26

 en in provinciaal verband met het 

Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland
27

.  

 

Om het dreigende overaanbod aan (reguliere) bedrijventerreinen terug te dringen is binnen Plabeka 

afgesproken dat op basis van regionale afstemming op korte termijn een fasering van de 

programmering plaatsvindt. Hierbij wordt per tijdsfase een optimale balans tussen vraag en aanbod 

nagestreefd. Voor Lelystad betekent dit dat kwalitatief minder goede plannen (deels) geschrapt zijn of 

dienen te worden en dat ten aanzien van sleutelprojecten (van regionaal belang) rekening gehouden 

moet worden met langere uitgifteperioden. Daarbij dient slechts beperkt en weloverwogen ruimte 

gegeven te worden aan de uitbreiding van werklocaties. Weloverwogen betekent in dit verband dat er 

in regionale afstemming (binnen Plabeka) gekozen is voor een duidelijke positionering van bepaalde 

segmenten per gemeente, zodat er op regionaal niveau een divers palet aan vestigingsmogelijkheden 

aanwezig is. Lelystad zal zich hierbij positioneren als “industrieel-logistiek complex”.  

 

Voor de kantorenmarkt gelden vrijwel identieke maatregelen. Om het aanbodsoverschot en de 

leegstand van kantoren tegen te gaan is in 2010 kritisch naar het kantorenprogramma gekeken. 

Vervolgens is conform regionale afspraken (Plabeka) besloten om de totale voorraad, zowel bestaand 

als nog geplande voorraad, bij te stellen. Dit gebeurt door het schrappen en/of verkleinen van nieuwe 

locaties en het faseren van plannen voorbij 2030. Dit gebeurt al dan niet in combinatie met 

(gedeeltelijke) transformatie van bestaande locaties met (dreigende) structurele leegstand. Tabel 3.2 

geeft een overzicht van de maatregelen die genomen zijn en wat de gevolgen voor de programmering 

betreft kantoren zijn. Voor zowel de bedrijventerreinen als voor de kantorenlocaties geldt dat binnen 

Plabeka een permanente monitoring plaatsvindt om te kijken of de getroffen maatregelen uitgevoerd 

worden en voldoende zijn of dat er verder bijgestuurd dient te worden. 

 

Verder kan de gemeente bij de aanpak van leegstand gebruik maken van de Leegstandswet en een 

leegstandsverordening instellen in gebieden waar de leegstand zorgt voor maatschappelijke 

problemen, waardoor de leefomgeving en veiligheid in het gebied aangetast worden. Een ander 

instrument om bij ernstige leegstandsproblematiek herontwikkeling mogelijk te maken is de instelling 

van een kantorenfonds. In het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren wordt over een dergelijk 

middel gesproken. Deelname aan een dergelijk instrument wordt ter zijner tijd in overweging 

genomen.   

 

Herstructurering 

Gerelateerd aan het voorkomen van overaanbod en leegstand is het herstructureren van werklocaties, 

waarbij vooral het incourante deel van de verschillende vastgoedmarkten aangepakt dient te worden. 
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 Plabeka (2011), Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040 – Snoeien om te kunnen bloeien; 
Gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland (2011), Marktruimte 
detailhandel MRA 2010-2040. 
24

 Provincie Flevoland (2011), Visie Werklocaties Flevoland 2030+ 
25

 Gemeente Lelystad (december 2010), Collegebesluit Kantorenonderzoek 2010; Gemeente Lelystad 
(2011); Lelystad Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2020; Gemeente Lelystad (2012), Actualisatie 
DPO Winkelstructuur Gemeente Lelystad 2012. 
26

 Plabeka (2011), Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040 – Snoeien om te kunnen bloeien; voor 
korte weergave inhoud zie paragraaf 2.2 
27

 Voor korte weergave inhoud zie paragraaf 2.3 
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Vooralsnog is de herstructureringsopgave voor Lelystad beperkt
28

. Om deze opgave ook in de 

toekomst beperkt te houden is aandacht voor het behoud van kwaliteit van de werklocaties noodzaak 

en wil de gemeente vooral preventief te werk gaan. Eén van de instrumenten hiervoor is het invoeren 

van parkmanagement op werklocaties. Gebleken is echter dat het erg moeilijk is om een vorm van 

parkmanagement tot stand te brengen. Dit zal toch vooral uit de bedrijven zelf moeten komen. Toch 

houdt de gemeente vast aan het streven naar het invoeren van parkmanagement, omdat dit bijdraagt 

aan de verduurzaming en het tegengaan van veroudering van de werklocaties. Initiatieven hiertoe 

worden dan ook door de gemeente aangemoedigd en ondersteund. Verder gaat de gemeente de 

kwaliteit van de werklocaties blijvend monitoren door middel van de kwaliteitskaarten. Deze kaarten 

zorgen voor een objectivering van de herstructureringsopgave per locatie, waardoor in een vroeg 

stadium ongewenste situaties gesignaleerd kunnen worden. Door vervolgens in te grijpen, kunnen 

grote en dure herstructureringsopgaven voorkomen worden.  

 

Indien er toch sprake is van een situatie waarin herstructurering gewenst is, moet de markt zijn werk 

doen. Het initiatief voor herstructurering wordt door de gemeente bij de marktpartijen gehouden. Waar 

mogelijk faciliteert de gemeente initiatieven voor herstructurering die uit de markt naar voren worden 

gebracht. Het kan zijn dat een locatie in de toekomst minder gaat functioneren en transformatie of 

herprofilering gewenst is. Een dergelijk proces voltrekt zich geleidelijk door private initiatieven. Indien 

hierbij een bestemmings- of gebruikswijziging voor die locatie gewenst is, zal de gemeente hier met 

inachtneming van eventuele planschaderisico’s positief tegenover staan. Dit betekent dat als er 

verzoeken komen om leegstaande panden anders te bestemmen, de gemeente in dergelijke gevallen 

instemt met de bestemmings- en/of gebruikswijziging, wanneer de eigenaar van het pand afstand doet 

van zijn recht op planschadevergoeding als daarbij de bestemming wordt gewijzigd in een op papier 

minder lucratieve bestemming. Er zijn geen reserveringen van publieke middelen voor de financiering 

van een dergelijk proces.  

 

In het kader van herstructurering kan de gemeente ook adviezen over herstructureringsprojecten 

inwinnen bij het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen van de Metropoolregio Amsterdam. 

Herstructureringsprojecten zijn vaak complexe, kostbare en langdurige processen, waarvoor vooral bij 

kleine gemeenten vaak geld, kennis en capaciteit ontbreekt om deze opgaven voortvarend aan te 

pakken. Om die reden heeft de Metropoolregio Amsterdam het initiatief genomen om kennis en kunde 

op het gebied van herstructurering van bedrijventerreinen regionaal te bundelen. Gemeenten kunnen 

gebruik maken van de (gratis) diensten van dit projectbureau en provinciale subsidies aanvragen. 

Zodoende kunnen een aantal knelpunten worden weggenomen die herstructureringsprocessen 

normaliter frustreren zoals en gebrek aan kennis, kunde en capaciteit.  

   

Winkelgebieden 

Evenals voor de bedrijventerreinen en kantorenlocaties geldt voor de detailhandel dat de 

uitbreidingsruimte slechts beperkt is. Derhalve zal Lelystad terughoudend moeten omgaan met de 

uitbreiding van winkelmeters. Er zal eerder sprake moeten zijn van een opwaardering in combinatie 

met sanering volgens het “nieuw voor oud-principe”. Het toevoegen van winkelmeters in een bepaald 

segment dient gepaard te gaan met het van de markt halen van meters elders. Omdat binnen de 

detailhandel diverse segmenten bestaan is het wenselijk dat per project afgewogen wordt of een 

uitbreiding op dat ogenblik gewenst is. Hierbij is de detailhandelsstructuur zoals die in het vigerende 

detailhandelsbeleid geformuleerd is leidend. Verder kan regionale regie met betrekking tot 

detailhandelsvestigingen met een regionale uitstraling op PDV- en GDV-locaties bijdragen aan het 

tegengaan van overaanbod en leegstand. De gemeente staat dan ook open voor een soort van 

“winkelplanningscommissie” voor Flevoland, zoals die in Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam 

functioneert. 
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 Inbo (2009) Quick-scan Herstructurering Bedrijventerreinen Lelystad; Provincie Flevoland (2011) 
Visie Werklocaties Flevoland 2030+; Provincie Flevoland (2010) Provinciaal 
Herstructureringsprogramma.  
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De uitgangspunten bij het tegengaan van overaanbod en leegstand van werklocaties kunnen als volgt 

geformuleerd worden: 

 

1. Met regionale afstemming op het gebied van formele werklocaties, wordt door permanente 

monitoring van het aanbod en door de nodige aanpassing van de programmering overaanbod 

tegengegaan. 

2. Om leegstand tegen te gaan kan gebruik gemaakt worden van de Leegstandswet en kan een 

fonds ingesteld worden, om herontwikkeling van leegstaande panden mogelijk te maken. 

3. Om de herstructureringsopgave te beperken wordt preventief ingezet op het faciliteren van 

parkmanagement en wordt de kwaliteit van de werklocaties gemonitord met kwaliteitskaarten 

zodat tijdig ingegrepen kan worden.  

4. Als herstructurering aan de orde is wordt de aanpak hiervan in eerste instantie aan de markt 

overgelaten en treedt de gemeente waar kan faciliterend op. Verder kan advies ingewonnen 

worden bij het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen. 

5. Om overaanbod en leegstand tegen te gaan in winkelgebieden wordt terughoudend en 

weloverwogen omgegaan met de uitbreiding van het aantal winkelmeters.  

 

Opgave 3: Wonen en werken; het faciliteren van ZZP’ers 

 

Om tegemoet te komen aan de vestigingswensen van zzp’ers is het van belang om duidelijkheid te 

geven hoe wordt omgegaan met werken in de woonwijk en het wonen op een werklocatie. Steeds 

meer mensen werken thuis en een groot aantal bedrijven wordt vanuit huis gestart. Om aan de vraag 

naar passende huisvesting voor de groep starters en doorgroeiers te voldoen is het zaak voldoende 

aanbod geschikte en betaalbare bedrijfsruimte te hebben. Het mengen van wonen en werken biedt 

ondernemers de mogelijkheid om aan huis te werken en kan ook een positieve invloed hebben op de 

woonwijk. Lelystad wil dan ook ruimte bieden aan de combinatie van wonen en werken. Dit doet zij 

door bedrijfseenheden in de woonwijk, aanpassingen aan de woning ten behoeve van een passende 

werkfunctie en werken in de woning toe te laten. Dit is zijn mogelijk in of aan de rand van woonwijken.    

 

Daarnaast is het mogelijk om op een werklocatie wonen toe te laten. In deze gevallen is de woon-

werkcombinatie naar aard en omvang minder passend in de woonwijk en is er ruimte op een 

bedrijventerrein bestemd voor deze bedrijfswoningen. In de bestemmingsplannen dient vervolgens 

rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van deze bedrijfswoningen op bedrijventerreinen. 

Op de betreffende locatie dient een gebied op juiste wijze gezoneerd te worden, zodat er in de directe 

omgeving van de bedrijfswoningen alleen lichte bedrijvigheid gevestigd kan worden. Met het toelaten 

van bedrijfswoningen op bedrijventerreinen dient echter zorgvuldig omgegaan te worden
29

. 

 

Gebleken is dat een relatief klein deel van de starters in Lelystad doorgroeit
30

. Ook uit de leegstand in 

bedrijfsverzamelgebouwen en van kleinschalige bedrijfsruimten op bedrijventerreinen blijkt dat het 

huidige aanbod aan bedrijfsruimte voor deze groep in ruime mate aanwezig is en dat de markt 

verzadigd is
31

. Voor de starters beschikt Lelystad over relatief veel woningen met een overmaat en/of 

een garage van waaruit gewerkt kan worden en zijn er op verschillende locaties woonwerkeenheden 

ontwikkeld. Het is dus vooral zaak dat het mogelijk is om vanuit deze woningen te werken. Dit dient 

per bestemmingsplan opgenomen te worden. Ook hier geldt dat de Staat van Bedrijfsactiviteiten - 

functiemenging van VNG als leidraad kan dienen.  

                                                      
29

 Zie Klappe, D. (2007), Onderzoek naar woon-werkcombinaties in Lelystad, pp. 11-12 
30

 Tordoir (2011), Economisch Perspectief Lelystad, Ruimtelijke Atelier Tordoir. 
31

 Inbo (2009), Quick-scan Herstructurering Bedrijventerreinen Lelystad  
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Vooralsnog gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot aan huis gebonden beroepen
32

 en 

activiteiten
33

:  

 
1. Het uiterlijk van de betreffende woning mag niet worden aangetast. Reclame mag een 

oppervlakte van maximaal 0,5 m² bedragen.  

2. Het beroep/bedrijf mag uitsluitend worden uitgeoefend in het woonhuis, aanbouwen of 

aangebouwde bijgebouwen.  

3. Het beroep/bedrijf dient door in ieder geval één bewoner van de woning te worden 

uitgeoefend. Er mogen maximaal twee werkplekken zijn.  

4. Vormen van horeca en auto- en motorreparatie zijn niet toegestaan.  

5. Alleen bedrijven/beroepen die voorkomen op de lijst die in bijlage C is opgenomen zijn 

toegestaan.  

6. Bedrijven in categorie B die onder de Wet milieubeheer vallen zijn niet toegestaan.  

7. Detailhandel is niet toegestaan.  

8. Maximaal 30% van de bruto vloeroppervlakte van de gebouwen per bouwperceel mag 

gebruikt worden ten behoeve van een huis gebonden beroep of bedrijf met een maximum van 

50 m² voor bedrijfsmatige activiteiten en 100 m² voor aan huis gebonden beroepen.  

9. Er dienen op het eigen terrein of in de directe omgeving voldoende parkeerplaatsen voor 

bezoekers aanwezig te zijn.  

 

De uitgangspunten van het beleid met betrekking tot het werken in de woonwijk of wonen op een 

werklocatie bestaan uit het verruimen van de mogelijkheden voor werken aan huis en het met mate 

aanwijzen van woon-werk- en werk-wooncombinaties in zowel de wijk als op bedrijventerreinen.  

 

Opgave 4: Webshops en afhaalpunten in de wijk 

 

Met de toename van de detailhandelsverkopen via het internet neemt ook de levering van goederen 

via afhaalpunten toe. Het risico bestaat dat deze afhaalpunten of webshops met een 

afhaalmogelijkheid verkapte winkels worden. Om te voorkomen dat dit de gewenste 

detailhandelsstructuur aantast zijn de volgende beleidsuitgangspunten geformuleerd:  

 

1. Voor internetverkoop aan huis gelden dezelfde voorwaarden als voor bedrijven aan huis (zie 

opgave 3) 

2. Afhaalpunten op bedrijventerreinen zijn toegestaan, mits er geen sprake is van een toonzaal. 

Er is jurisprudentie beschikbaar die stelt dat de combinatie afhaalpunt-toonzaal gezien wordt 

als detailhandel en daardoor op locaties zonder de bestemming detailhandel niet toegestaan 

zijn.  

3. Afhaalpunten in woonwijken zijn niet toegestaan, tenzij:  

a. De bewoner tegelijkertijd ook de ondernemer is, dit betekent dat de ruimte niet mag 

worden verhuurd;  

b. Het gaat om de afhaal van producten die afkomstig zijn van de eigen onderneming. 

Afhaal van producten van derden zoals bij een kiala-afhaalpunten (postservice), is 

niet toegestaan;  

                                                      
32

 Een aan huis gebonden beroep is een dienstverlenend beroep, dat in een woonhuis (met aan- en 
uitbouwen) of aangebouwd bijgebouw wordt uitgeoefend waarbij het woonhuis in overwegende mate 
de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is. 
33 Een kleinschalige bedrijfsmatige aan huis gebonden activiteit is een activiteit die door zijn beperkte 

omvang in een gebouw met een woonfunctie of een aangebouwd bijgebouw mag worden uitgeoefend 
en waarvoor vrijstelling van het bestemmingsplan kan worden verleend.  
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c. De randvoorwaarden vanuit het beleid ‘bedrijven aan huis’ (zie hierboven) in acht zijn 

genomen.  

 

Bovenstaande uitgangspunten staan beschreven in het huidige detailhandelsbeleid
34

. Er wordt 

getwijfeld of deze uitgangspunten afdoende of nog passend zijn. Bij de in procedure zijnde  

actualisatie van het detailhandelsbeleid, wordt deze opgave nader onderzocht en uitgewerkt. Voor de 

meest actuele stand van zaken aangaande webshops en afhaalpunten in de wijk wordt verwezen naar 

dit nieuwe detailhandelsbeleid dat op dit punt leidend zal zijn.  

 

Opgave 5: PDV- en GDV-locaties in relatie tot de positie van het Stadshart.  

 

Door schaalvergroting, branchevervaging en –verbreding op PDV- en GDV-locaties wordt er op deze 

locaties een steeds grotere diversiteit aan producten aangeboden dan oorspronkelijk bedoeld is. Dit 

zou de gewenste detailhandelstructuur kunnen aantasten. In het huidige detailhandelsbeleid is een 

detailhandelsstructuur geformuleerd, waarin elke detailhandelslocatie een positie kent. Het 

uitgangspunt bij deze opgave is dan ook om deze structuur zoveel mogelijk overeind te houden. De 

gevolgen van bovenstaande ontwikkeling voor de detailhandelsstructuur zijn echter nog niet geheel 

duidelijk en vereisen meer onderzoek. Bij de in procedure zijnde actualisatie van het 

detailhandelsbeleid zal hier aandacht aan besteed moeten worden. Voor het meest actuele beleid op 

dit gebied wordt verwezen naar dit nieuwe detailhandelsbeleid. Om een aanbodsoverschot aan 

detailhandelslocaties te voorkomen staat de gemeente open voor een vorm van regionale regie op dit 

onderwerp.  

 

Opgave 6: Duurzaamheid 

 

Duurzaamheid is een thema dat doorwerkt in vele beleidssectoren. De aandachtspunten people 

(sociaal), planet (ecologisch) en profit (economisch) weerspiegelen dit integrale karakter. Reden voor 

de gemeente Lelystad om een integraal duurzaamheidsbeleid op te stellen. Ook ten aanzien van 

werklocaties is duurzaamheid een belangrijk onderwerp geworden. De kantorenmarkt stelt steeds 

vaker hoge eisen aan nieuwe panden, die deels in relatie staan tot duurzaamheidaspecten. De 

wensen van gebruikers ten aanzien van energiebesparende maatregelen zijn eerder regel dan 

uitzondering. 

 

Dit geldt niet alleen voor de kantorenmarkt. Ook op bedrijventerreinen worden duurzaamheidaspecten 

van groot belang geacht. In een tijd waarin de financiële mogelijkheden om bedrijventerreinen te 

herstructureren steeds kleiner worden, is het nog belangrijker geworden dat deze terreinen ook op 

lange termijn zowel economisch als ruimtelijk goed functioneren. Dit betekent dat het belang van de 

continuïteit van bedrijvigheid en het behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte is toegenomen. 

Innovatie op het gebied van duurzaamheid op bedrijfseconomisch niveau is daarin van belang, maar 

vooral een zaak van bedrijven zelf. Ondernemingen moeten zelf een economisch belang hebben om 

hun bedrijfsvoering te vergroenen en om hun pand geschikt te maken voor veranderingen op de lange 

termijn. 

 

Ten aanzien van werklocaties zal de rol van de gemeente dan ook vooral liggen in het faciliteren van 

de wensen van bedrijven op dit gebied. Daarbij moeten de planologische beperkingen voor 

duurzaamheidsinitiatieven zo veel mogelijk op individuele basis (per bedrijf) worden weggenomen. 

Om bedrijven met duurzaamheidsambities te stimuleren en aan Lelystad te binden is het wenselijk dat 

er op basis van duurzaamheidsargumenten afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. 
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 Gemeente Lelystad (2010), Winkelstructuur Lelystad 2020, afdeling EVO 
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Daarnaast is het wenselijk om bij nieuwbouw op zowel bedrijventerreinen als kantorenlocaties de 

geldende norm van het energieprestatiecoëfficiënt (EPC
35

) strikt te handhaven.       

 

Ook in de convenanten “Aanpak Leegstand Kantoren” en “Bedrijventerreinen 2010-2020” is een 

aantal aandachtspunten met betrekking tot duurzaamheid geformuleerd. Voor kantoren wordt van 

beleggers gevraagd om te investeren in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van hun 

gebouwen,waarbij een in de kantorensector geaccepteerd duurzaamheidslabel, zoals BREEAM
36

, 

GreenCalc
37

, GPR
38

, LEED
39

 of EPC
40

, wordt gehanteerd om de prestaties van hun gebouwen en hun 

inspanningen te kunnen afmeten. De gemeente beschouwt het kunnen overleggen van een dergelijk 

label als een pre bij de ontwikkeling van kantoren. In het “Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020” is 

opgenomen dat van gemeenten wordt verwacht dat zij zorgen voor duurzaam beheer en onderhoud 

van bestaande bedrijventerreinen. De gemeente Lelystad wil daar invulling aan geven door de 

kwaliteit van de verschillende bedrijventerreinen te monitoren door onder andere gebruik te maken 

van de opgestelde kwaliteitskaarten
41

. Hierdoor wordt het mogelijk om kwaliteitsverlies van of op 

terreinen en daarmee toekomstige herstructureringsopgaven tijdig te signaleren, waarop vervolgens 

op dat moment specifieke maatregelen genomen kunnen worden om de kwaliteit van het terrein in 

stand te houden en de herstructureringsopgave te beperken. 

De uitgangspunten voor het beleid ten aanzien van de bevordering van duurzaamheid op werklocaties 

kunnen als volgt opgesomd worden: 

 

1. Faciliteren van wensen van gebruikers door planologische beperkingen voor 

duurzaamheidsinitiatieven op individuele basis waar mogelijk weg te nemen. 

2. Handhaven van de EPC-norm en het stimuleren van het hanteren van duurzaamheidslabels 

bij nieuwbouw op bedrijventerreinen en kantorenlocaties. 

3. Permanente monitoring van de kwaliteit van de werklocaties door middel van de 

kwaliteitskaarten zorgt voor duurzaam beheer en onderhoud van de locaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35

 De EPC is sinds 1995 een instrument van het Nederlandse klimaatbeleid. Door energiebesparing 
en toepassing van duurzame energie wordt de verbranding van fossiele brandstoffen beperkt. Nieuwe 
gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid, wat wordt 
uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Het EPC is een theoretische methode om het 
energieverbruik van een gebouw te berekenen. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. (Bron: 
rijksoverheid.nl) 
36

  Building Research Establishment Environmental Assessment Method: kwalitatieve 
beoordelingsmethode om de milieubelasting van gebouwen te bepalen.(www.breeam.org) 
37

 Merknaam: instrument om de milieubelasting van een gebouw of een wijk gedurende zijn 
levenscyclus meetbaar en vergelijkbaar te maken. (www.greencalc.com) 
38

 Merknaam: instrument om ontwerpgegevens van gebouwen om te zetten naar een waardering van 
de prestaties van gebouwen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. 
39

 Leadership in Energy and Environmental Design: kwalitatieve beoordelingsmethode om de 
milieubelasting van gebouwen te bepalen (Amerikaanse equivalent van BREEAM).  
40

 Zie 1. 
41

 Met het in kaart brengen van verschillende lagen in zogenaamde kwaliteitskaarten, kunnen door de 
combinatie van die lagen signalen opgepikt worden voor mogelijke herstructureringsopgaven en 
verkleuring van terreinen. Voorbeelden van lagen zijn (duur)leegstand, bouwjaar, WOZ-taxatie t.a.v. 
kwaliteit en onderhoud en ontwikkeling WOZ-waarde. 

http://www.breeam.org/
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5. Werklocaties in Lelystad  

5.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de verschillende werklocaties binnen de gemeente Lelystad. In 

de paragrafen 5.2 t/m 5.4 zal per werklocatie de stand van zaken en een toekomstperspectief 

weergegeven worden. Op basis van de opgestelde kwaliteitskaarten zijn de verschillende werklocaties 

geanalyseerd. De uitkomsten van deze analyse zijn beschreven onder het kopje  “stand van zaken”. 

Vervolgens is op basis hiervan, rekening houdend met eerder beschreven trends en ontwikkelingen, 

per werklocatie een toekomstvisie opgesteld.  

 

In haar locatiebeleid zet de provincie Flevoland in op een voor de provincie goede balans tussen 

economische ontwikkelingsmogelijkheden, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. In 

de “Beleidsregel Locatiebeleid Stedelijke Gebied 2011” worden daartoe op provinciaal niveau een 

zevental locatietypen onderscheiden die ondergebracht zijn in drie categorieën. Elk locatietype kent 

eigen goedkeuringscriteria, richtlijnen en aanbevelingen op het gebied van kantorenomvang (solitair / 

kantoorhoudendheid), ruimtelijke kwaliteit (functiemenging, ruimtegebruik, beeldkwaliteit), 

bereikbaarheid (infrastructuur, parkeren) en maximale milieuhinder. Van de gemeenten wordt 

verwacht dat zij in hun vestigingsbeleid uitwerking geven aan deze verschillende typen werklocaties. 

De zeven locatietypen zijn ondergebracht in de categorieën “centrummilieu”, “gemengd milieu” en 

“specifiek werkmilieu”.  

 

1. Centrummilieu 

Het centrummilieu biedt plaats aan een concentratie van arbeids- en bezoekersintensieve 

functies, zoals kantoren, winkels en andere consumentgerichte en maatschappelijke 

voorzieningen in combinatie met woningbouw mits dit milieutechnische inpasbaar is. De 

hoofdcentra van de kernen en wijkcentra van grotere kernen kunnen in deze categorie ingedeeld 

worden. Deze locaties zijn vaak in de directe nabijheid van een openbaarvervoersknooppunt 

gelegen en zijn vaak verbonden met het hoofdwegennet. Tot deze categorie behoren de 

locatietypen “Grootstedelijk centrummilieu” en “Overig centra”
42

.  

 

2. Gemengd woonwerkmilieu  

Een gemengd woonwerkmilieu bestaat over het algemeen uit een aaneengesloten stedelijke 

woonbebouwing. De woonfunctie is dominant, maar functiemenging met kleinschalige kantoren, 

voorzieningen en overige bedrijvigheid is mogelijk, mits dit ruimtelijk en milieutechnisch inpasbaar 

is. Het locatietype dat tot deze categorie behoort is “Overig gebied”.
43

 

 

3. Specifiek werkmilieu 

De specifieke werkmilieus separate terreinen die bedoeld zijn voor bedrijven, kantoren en 

voorzieningen die door hun schaal en functioneren (milieuhinder, externe veiligheid, omvangrijke 

mobiliteit) niet passen in het centrummilieu en het gemengde woonwerkmilieu. Hierdoor is er een 

beperkte mate van menging met wonen en voorzieningen mogelijk. Deze milieus zijn goed 

bereikbaar over de weg en veroorzaken zo min mogelijk overlast voor de directe omgeving. Tot 
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 Een gedetailleerde beschrijving van deze locatietypen en bijbehorende criteria is opgenomen in 
bijlage E 
43

 Een gedetailleerde beschrijving van deze locatietypen en bijbehorende criteria is opgenomen in 
bijlage E 
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deze categorie behoren de locatietypen “Kantoren”, “Voorzieningen”, “Regulier bedrijventerrein” 

en “Industrieterrein”
44

.   

Figuur 5.1: Provinciale indeling locatietypen 

 
 

Naast deze locatietypen heeft de gemeente Lelystad een aantal terreinen als thematisch aangeduid. 

Deze terreinen vallen zowel onder de locatietypen kantoren (Airport Garden City), voorzieningen 

(Batavia Stad, Palazzo), regulier bedrijventerrein (Luchthaven Lelystad) als het type industrieterrein 

(Flevokust). Op deze terreinen gelden extra voorwaarden voor vestiging, zodat het gewenste 

thematische karakter/profiel behouden blijft. Per locatie zal het betreffende profiel / karakter aan de 

hand van bovenstaande locatietypologie geduid worden. 

 

Daarnaast wordt aan elke werklocatie een handelingsperspectief gekoppeld, waarmee de gemeente 

bekijkt wat per terrein de te verwachte ontwikkelingsrichting is waar rekening mee moet worden 

gehouden. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de handelingsperspectieven die ook binnen Plabeka 

worden gehanteerd. Benadrukt dient te worden dat deze perspectieven geen relatie hebben met de 

hierboven besproken locatietypologie. De handelingsperspectieven hebben vooral betrekking op de 

programmering (kwantiteit) van de werklocaties, terwijl de locatietypologie gaat over welke eisen er 

aan de te vestigen bedrijvigheid gesteld wordt (kwalitatief). Er is onderscheid gemaakt tussen de 

volgende handelingsperspectieven:  

 

1. Krimpgebied 

Gebied waarbinnen de bestaande voorraad per saldo moet krimpen. Hierdoor is er geen ruimte 

voor toevoegingen van vastgoed aan de voorraad. Er is wel ruimte voor nieuwe en andere 

functies als de markt daar om vraagt. Het accent in deze gebieden ligt primair op onttrekking door 

transformatie en sloop en secundair op herontwikkeling. 

 

2. Balansgebied 

Gebied waarbinnen de bestaande voorraad per saldo maximaal gelijk mag blijven. Er is alleen 

ruimte voor toevoeging aan de voorraad indien er ruimte aan de bestaande voorraad is 

onttrokken. In deze gebieden ligt het accent primair op de herontwikkeling van de bestaande 

voorraad en secundair op onttrekking door transformatie en sloop. 

 

3. Beperkt groeigebied 

Gebied waarbinnen in beperkte mate ruimte geboden kan worden aan toevoeging aan de 

bestaande voorraad. Het is hierbij wel van belang dat, indien relevant, onttrekking van incourante 

gebouwen door transformatie en sloop plaatsvindt.  

 

4. Groeigebied 

Gebied waar voorlopig nog ruimte aan toevoegingen aan de voorraad geboden kan worden. 

Daarnaast zal echter, indien relevant, herontwikkeling van de bestaande voorraad en onttrekking 

van incourante panden door transformatie en sloop plaatsvinden.  
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 Een gedetailleerde beschrijving van deze locatietypen en bijbehorende criteria is opgenomen in 
bijlage E 



42 
 

5.2 Centrummilieus 

5.2.1 Stadshart (incl. Ravelijn) 

 

Type locatie  Centrummilieu – Grootstedelijke centrumlocatie 

Eerste bouwjaar 1977 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Gordiaan 1979 
Uitwerkingsplan VI Gordiaan 1979 
Bestemmingsplan Stadshart 2006 

Kantorenvoorraad (bvo) 
Winkelvloeroppervlak (wvo) 

67.700 m
2
 bvo 

45.714 m
2
 wvo 

Plancapaciteit kantoren Tot 2020:   3.830 

2020-2030: 13.500 

2030-2040:          0 

Totaal tot 2040: 17.330 

Plancapaciteit detailhandel Totaal tot 2040: Nog nader te bepalen
45

 

Handelingsperspectief Groeigebied 

 

 
 

Stand van zaken 

Het plangebied Stadshart is centraal gelegen en wordt omsloten door de “Groene Carrë”. Deze 

“Groene Carré is een ringweg rond het Stadshart die aan de westzijde bestaat uit de 

Stationsweg/Middenweg, aan de noordkant uit de Agorabaan en de Kustendreef, aan de oostkant uit 

de Zuigerplasdreef en de Lindelaan en aan de zuidkant uit de Ziekenhuisweg. Net buiten deze 

“Groene Carré” ten zuiden van de Ziekenhuisweg ligt het Ravelijn. In dit gebied is een tweetal 

kantoren ontwikkeld die ook tot het Stadshart worden gerekend. De bereikbaarheid van het Stadshart 

is zowel per voet als per fiets goed. De vele parkeermogelijkheden aan de randen van het Stadshart 

aan de “Groene Carré” zorgen voor een goede bereikbaarheid per auto, terwijl de aanwezigheid van 

het bus- en treinstation zorgt voor een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer.    

 

Het laatste decennium vindt er een herontwikkeling plaats in het Stadshart. Het plangebied stond 

eerder bekend als het winkelcentrum “De Gordiaan”, maar is in de herontwikkelingsplannen 

omgedoopt tot Stadshart. Deze plannen nemen een belangrijke plaats in bij de groeiambities die de 

stad heeft. Het Masterplan Stadshart Lelystad (2001) geldt vooralsnog als leidraad voor deze 

herontwikkeling van winkelcentrum “De Gordiaan” tot een attractief stadscentrum. De doelstelling is 

om de functionele, ruimtelijke en economische structuur van het centrum te versterken en tevens de 

                                                      
45

 Nog onbekend, echter vindt er  tegelijkertijd een herijking van het Masterplan Stadshart en 
detailhandelsbeleid plaats. Verwezen wordt daarom naar deze documenten.  
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kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago te verbeteren. Deze doelstellingen zijn in de uitwerking vertaald in 

het combineren en concentreren van de functies wonen, winkelen, werken, voorzieningen (hotel, 

school) en uitgaan (theater, horeca), waardoor stedelijke- en regionale functies in het gebied worden 

samengebracht. Het Stadshart wordt dan ook  gezien als het belangrijkste voorzieningencentrum van 

de stad. De planologisch-juridische vertaling van dit Masterplan Stadshart Lelystad (2001) is 

vastgelegd in het bestemmingsplan Stadshart (2006).    

 

De aanwezigheid van de verschillende functies in het Stadshart is terug te vinden in de sectorale 

cijfers die betrekking hebben op de gevestigde bedrijvigheid en bijbehorende werkgelegenheid. 

Inherent aan de functie van het Stadshart als belangrijk voorzieningencentrum is de aanwezigheid van 

concentraties van bedrijvigheid in de sectoren handel, zakelijke dienstverlening en overheid en zorg 

(publieke dienstverlening). De zakelijke dienstverlening heeft zich vooral aan de buitenrand van het 

plangebied gevestigd, terwijl de sector handel (detailhandel) vooral te midden hiervan gevestigd is. De 

publieke dienstverlening heeft zich evenals de horeca enigszins over het gebied verspreid, met een 

kleine concentratie rond het stadhuisplein. Tot slot is er een lichte concentratie van bedrijvigheid uit de 

sector informatie en communicatie dat zich in het Zilverpark heeft gevestigd.  

 

De werkgelegenheidscijfers laten een zelfde beeld zien. In totaal is het Stadshart met 4.180 

voltijdbanen goed voor ongeveer 14 procent van de totale werkgelegenheid van de stad. De meeste 

werkgelegenheid (meer dan tweederde) is te vinden in de dienstverlening. De sector overheid en zorg 

(40 procent) levert de meeste banen. De sector zakelijke dienstverlening komt met bijna 29 procent op 

een goede tweede plaats. De sector handel (incl. detailhandel) is goed voor 16 procent van de 

werkgelegenheid op deze locatie. Omdat het Stadshart grotendeels als winkelcentrum bestempeld 

kan worden, kan dit percentage als laag beschouwd worden. Een verklaring hiervoor kan liggen in het 

feit dat het hier voltijdbanen betreft, terwijl in de detailhandel veel uitzend- en parttimekrachten 

werkzaam zijn die niet in deze cijfers zijn opgenomen. Ook afwijkend is het aantal banen in de sector 

vervoer en opslag. Met 7 procent heeft deze sector toch een aardig aandeel in de totale 

werkgelegenheid, terwijl het slechts enkele bedrijfsvestigingen in het Stadshart kent. Het 

tegenovergestelde geldt voor de sector informatie en communicatie die zorgt voor slechts 1 procent 

van de totale werkgelegenheid. De overige werkgelegenheid is in de sector horeca (5 procent) te 

vinden.  

 

 

Figuur 5.2: Banen per sector Stadshart per 1-4-2012 

 
Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O&S, 2012 
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Detailhandel 

De locatie Stadshart staat aan de top van de hiërarchie van de detailhandelsstructuur en kan worden 

aangemerkt als hoofdwinkelcentrum met een stedelijk verzorgingsgebied. Het winkelgebied kent de 

meeste verkooppunten
46

 van de stad en een ruim winkelaanbod. Naast het doen van de dagelijkse 

boodschappen kan er ook recreatief gewinkeld worden. De afgelopen jaren zijn er in het kader van het 

Masterplan Stadshart (2001) extra winkelmeters aan de voorraad toegevoegd en is er een kwalitatieve 

slag in het aanbod gemaakt. Nog niet alle projecten uit dit masterplan zijn uitgevoerd, dus ook in de 

toekomst zullen er nog enkele ontwikkelingen plaatsvinden  die de positie van het Stadshart als 

hoofdwinkelcentrum zullen versterken. Dit houdt in dat er actief ingezet wordt op een substantiële 

versterking van de positie van de locatie binnen de detailhandelsstructuur. Naar aanleiding van 

diverse markt- en economische ontwikkelingen wordt op dit moment nog eens kritisch gekeken naar 

het vigerende detailhandelsbeleid.  

  

Het winkelaanbod is gevestigd in panden van verschillende leeftijd. Het oudste deel van het stadshart 

dateert uit de periode 1972-1982 en is vooral gebouwd aan de noordkant van het Stadshart. Een deel 

van deze panden (De Waag, Agoradek) staat in het kader van het Masterplan Stadshart (2001) op de 

nominatie om gesloopt/herontwikkeld te worden. De andere helft van de panden aan de zuidkant, is 

vooral in de periode daarna (1983-1992) gebouwd. Hiertoe behoort onder andere ook de 

Kroonpassage. Met de uitvoering van het Masterplan Stadshart heeft er het laatste decennium 

(periode 2003-2012) tevens een uitbreiding van het aantal winkelpanden plaatsgevonden. Deze 

panden zijn vooral te vinden in het gebied rond de nieuwe winkelstraat De Promesse.    

 

De leegstand in het Stadshart is met 25 procent
47

 hoog te noemen. Naast eerder beschreven trends 

en ontwikkelingen (paragraaf 3.2) die voor een afname van de vraag naar winkelruimte zorgen, zijn er 

nog twee andere mogelijke verklaringen voor dit hoge percentage. Enerzijds worden er panden in het 

Stadshart in afwachting van herontwikkeling en/of sloop leeg gehouden (strategische leegstand)
48

. 

Anderzijds is bekend dat na een grootschalige toevoeging, zoals bij de stadsvernieuwing die het 

Stadshart ondergaat, een binnenstad langzaam naar een nieuw evenwicht toegroeit, waarbij de 

leegstand in de eerste jaren na opening van zo’n project relatief groot is.  

 

De kwaliteit, onderhoud en uitstraling van het overgrote deel van de winkelpanden in het Stadshart 

wordt als voldoende tot goed beoordeeld
49

. Het is vooral de omgeving van de leegstand, De Waag 

(strategische leegstand) en een aantal panden aan de Neringpassage, dat als slecht tot zeer slecht 

wordt beoordeeld. Aan De Waag wordt dan ook al jaren geen onderhoud meer gepleegd. 

 

Kantoren 

Het Stadshart kent op één enkele concentratie van kantoren aan de Zilverparkkade (zuidkant) na niet 

echt een grootschalige kantorenlocatie. Veel van de voorraad staat verspreid door het Stadshart heen. 

Toch herbergt het gebied een kwart
50

 van de totale kantorenvoorraad van de stad en kan daardoor 

gerekend worden tot één van de belangrijke kantorengebieden. Ook de kantoorpanden in het 

Stadshart kennen een grote verscheidenheid in bouwjaar. Zo dateren er panden aan de 

Waagpassage, Neringpassage en de Agoraweg uit de periode 1972-1982, aan het stations- en 

stadhuisplein uit de periode 1983-1992, aan de Middenweg en Ravelijn uit de periode 1993-2002 en 

aan de Zilverparkkade en Het Ravelijn uit de periode na 2002. Wat hierbij wel opvalt is dat er in het 

Stadshart maar weinig kantoorruimte in de laatste 5 jaar is ontwikkeld. In totaal staat ongeveer 13 

procent van de kantorenvoorraad in het Stadshart leeg. Een aantal van deze panden staat al meer 
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 Goudappel Coffeng (2012), Actualisatie DPO Winkelstructuur Gemeente Lelystad.   
47

 In totaal staat 11.324 m2 wvo leeg. Actualisatie DPO Winkelstructuur Gemeente Lelystad (2012) 
48

 Deze leegstand bedraagt 6.032 m
2
 wvo. Dit is 53% van de totale leegstand in het Stadshart. 

49
 Op basis van de WOZ-taxatierapportage. 

50
 Kantorenmonitor BV telt in 2011 een voorraad van  67.000 m

2
 bvo (inclusief Ravelijn) op een totale 

voorraad van 258.000 m
2
 bvo.  
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dan 3 jaar deels of geheel leeg en kan als structurele leegstand aangeduid worden. Opvallend is dat 

dit niet alleen oude panden zijn, maar dat ook nieuwere panden aan de Zilverparkkade en Het 

Ravelijn al een aantal jaren leegstaan of zelfs sinds de oplevering in de periode 2006-2007 nog geen 

gebruiker hebben gehad. De verwachting is dat voor de oudere panden niet snel of helemaal geen 

gebruiker meer gevonden wordt, omdat deze niet meer voldoen aan de eisen van de huidige 

kantoorgebruiker. Voor de nieuwere panden aan de Zilverparkkade worden in het Onderzoek 

Kantorenmarkt 2010 de grootschaligheid en mate van duurzaamheid van de panden, de 

problematische parkeergelegenheid en het ontbreken van een commerciële kantorenmarkt waarvoor 

deze panden gebouwd zijn, als verklaringen voor de leegstand op deze deellocatie genoemd. Het 

pand aan Het Ravelijn staat sinds de verhuizing van de hoofdhuurder, de Kamer van Koophandel, 

deels leeg. De kwaliteit en uitstraling van de omgeving van de leegstaande panden worden als 

voldoende beoordeeld. Doordat de leegstand weinig geconcentreerd voorkomt, lijkt het weinig invloed 

te hebben op de omgeving. 

 

Naast de bestaande kantorenvoorraad is er in het Masterplan Stadshart ook een kantorenprogramma 

opgenomen. Naar aanleiding van het Onderzoek Kantorenmarkt (2010) is besloten om de 

kantorenvoorraad op gemeenteniveau bij te stellen. Dit heeft ook tot aanpassingen van het 

kantorenprogramma voor het Stadshart geleid. Tabel 5.1 geeft een overzicht van deze aanpassingen. 

 

Tabel 5.1: Aanpassingen kantorenprogramma 

 

Project Oude programmering in 
m

2
 bvo 

Nieuwe programmering in m
2
 bvo 

 
2010-2020 

 
2020-2030 

 
2030-2040 

 
Totaal 

Stationsbalkon 
Noord  

10.000 0 5.000 0 5.000 

Stationsbalkon Zuid 10.000 0 5.000 0 5.000 
Theaterkwartier 1.600 0 0 0 0 
Waag: 
- 2

e
 fase 

- Noord 

 
1.500 
3.500 

 
1.500 

0 

 
0 

3.500 

 
0 
0 

 
1.500 
3.500 

Stadhuisplein/TNT 2.000 2.000 0 0 2.000 
Agoradek 330 330 0 0 330 
Rabo Blok A 1.250 0 0 0 0 

Totaal 30.180 3.830 13.500 0 17.330 

 

In totaal is er 12.850 m2 bvo geschrapt of gefaseerd tot de periode na 2020. De meest in het oog 

springende aanpassing is de halvering van de Stationsbalkons van 10.000 m
2
 bvo naar 5.000 m

2
 bvo 

per pand. De grootschaligheid van beide panden was niet meer van deze tijd: beide kenden een Floor 

Space Index
51

 van 4.25. Deze waarde komt voor op de Zuidas, maar is niet voor Lelystad weggelegd. 

Verder komen verhuringen boven de 5.000 m
2
 bvo door de slechte situatie op de kantorenmarkt in 

Nederland nauwelijks meer voor.   

 

Toekomstperspectief; detailhandel & kantoren 

 

Detailhandel 

Ook voor de toekomst blijft het Masterplan Stadshart de leidraad voor de ontwikkeling en realisatie 

van een aantrekkelijk stadscentrum. De realisatie van een dergelijke ontwikkeling kent vaak een lange 

tijdsduur, waarin het te maken kan krijgen met zowel goede als slechte economische 

omstandigheden. Daarnaast kan ook voortschrijdend inzicht ertoe leiden dat een dergelijk plan 

bijgesteld dient te worden en dat heroriëntatie van het programma plaats dient te vinden. De realiteit 

en actualiteit noopt ertoe om kritisch naar het te realiseren programma te kijken. Vooral de negatieve 

ontwikkeling van de economie sinds 2008 zorgt voor stagnatie in de ontwikkeling van het programma, 
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 Floor Space Index (FSI) = kantooroppervlakte / kaveloppervlakte 
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waardoor een herijking van het masterplan uit 2001 nodig is. Deze herijking is in volle gang en ook het 

vigerende detailhandelsbeleid wordt op dit moment geactualiseerd. Voor het toekomstperspectief van 

het Stadshart en verdere detaillering omtrent detailhandel op deze locatie, wordt om deze reden 

verwezen naar deze nog vast te stellen documenten die hierin vervolgens richtinggevend zullen zijn.  

 

Kantoren 

De gemeente koesterde de wens om een kantorenmarkt in Lelystad tot ontwikkeling te brengen. 

Inmiddels is geconcludeerd dat dit de komende decennia vermoedelijk niet gaat gebeuren. De lokale 

economie ontwikkelt zich naar een goederengerichte economie en het is waarschijnlijker dat steeds 

meer zakelijke dienstverlening naar regionale dienstencentra in de buurt als Amsterdam, Almere en 

Zwolle trekt. De kantorenmarkt in Lelystad bestaat derhalve vooral uit lokale dienstverlening als 

makelaars, notarissen, juristen etc. Ook de status als provinciehoofdstad maakt dat er verschillende 

instellingen en organisaties in de publieke en semi-publieke sector gevestigd zijn. Een deel hiervan is 

gevestigd in de oudere delen van de kantorenvoorraad. Lelystad houdt er rekening mee dat deze 

kantoorgebruikers in de toekomst een eigentijdser pand willen betrekken (toekomstige 

vervangingsvraag). De eerder uiteengezette programmering is om die toekomstige vervangingsvraag 

te kunnen huisvesten, waardoor het Stadshart als groeigebied aangeduid kan worden. Tevens wordt 

voorgesteld om een Quick Scan uit te voeren om deze vervangingsvraag in kaart te brengen en te 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om actief deze vervangingsvraag te herhuisvesten. Verder is 

het gewenst om de mogelijkheden die zich voordoen om bestaande, leegstaande voorraad te 

reduceren te benutten. Hierbij moet gedacht worden aan de kantoren Stadhuisplein/TNT (1984, 1.300 

m
2
) en voormalig ING Kantoor Agoraweg 2 (1979, 1.500 m

2
). 

5.2.2 Lelycentre 

 

Type locatie  Centrummilieu – Overige centrumlocatie 

Eerste bouwjaar 1967 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Atolwijk – Zuiderzeewijk 
2011 

Kantorenvoorraad (2012) 
Winkelvloeroppervlak (2012) 

71.100 m
2
 bvo (na sloop Waterwijzer) 

9.496 m
2
 wvo 

Plancapaciteit  kantoren  Tot 2020: -11.900 m
2
 bvo  

2020-2030: n.t.b. 

2030-2040: n.t.b. 

Totaal tot 2040: -35.000 m
2
 bvo  

Plancapaciteit detailhandel Totaal tot 2040: 0 m
2
 wvo 

Handelingsperspectief Balans-/Krimpgebied 
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Stand van zaken 

Het Lelycentre is gelegen ten noordoosten van het huidige Stadshart (zie kaartje) en is van oudsher 

ontwikkeld als centrumlocatie. In de beginjaren functioneerde het Lelycentre als hoofdcentrum van de 

stad. De locatie ligt ingesloten tussen een aantal dreven die deel uitmaken van de 

hoofdwegenstructuur en is daarmee goed bereikbaar. Zo is het centrum aan de noordkant omsloten 

door de Houtribdreef, aan de zuidkant door de Polderdreef, aan de westkant door de Zuigerplasdreef 

en aan de oostkant door een groen- en woongebied. Doordat het ontwikkeld is als centrumlocatie is 

functiemenging van wonen, winkels, voorzieningen (gezondheidscentrum, verzorgingscentrum, 

horeca, fitness) en kantoren uitgangspunt geweest. Deze functies hebben zich vooral aan de westkant 

van het gebied geconcentreerd, waar onder andere woningen, winkels, voorzieningen en kantoren 

zich hebben gevestigd. De grootschalige kantoorpanden werden in de beginjaren vooral betrokken 

door verschillende rijksdiensten en andere publieke instellingen. Veel van deze instellingen hebben 

zich inmiddels verplaatst naar het Stadshart of hebben de stad verlaten. Het huidige Stadshart heeft 

dan ook de functie van hoofdcentrum van het Lelycentre overgenomen.  

 

Dit verleden als hoofdcentrum is nog steeds goed terug te zien in de huidige bedrijvigheid en 

werkgelegenheid in het Lelycentre. De gevestigde bedrijvigheid bestaat vooral uit dienstverlenende 

bedrijven en organisaties, waarbij vooral de overige en publieke dienstverlening (overheid en zorg) het 

best vertegenwoordigd zijn. De bedrijvigheid uit de sectoren overheid en zorg heeft zich vooral in de 

kantoren gevestigd, terwijl de overige dienstverlening en handel zich vooral in het winkelgedeelte 

hebben gevestigd. Verder is er nog enige horeca gevestigd. 

 

De werkgelegenheid laat enigszins eenzelfde beeld zien. Het Lelycentre biedt plaats aan 9 procent 

(2.704) van het aantal banen
52

 in Lelystad. Meer dan de helft (53 procent) van deze banen komt voor 

in de sector overheid en zorg. Afwijkend aan het aantal bedrijfsvestigingen is het aantal banen dat in 

de zakelijke dienstverlening voorkomt. Deze sector is goed voor meer dan een derde (35 procent) van 

de werkgelegenheid, terwijl er slechts enkele bedrijven in deze sector gevestigd zijn. Wat verder 

opvalt is het lage aandeel van de sector handel (7 procent) in de werkgelegenheid op het Lelycentre, 

aangezien het Lelycentre een winkelcentrum betreft en een grote bedrijvigheid in deze sector kent. Dit 

heeft te maken met het feit dat binnen de detailhandel veel uitzend- en parttimekrachten (< 12 uur per 

week) werkzaam zijn en deze niet in de cijfers zijn opgenomen. De overige werkgelegenheid is te 

vinden in de sectoren overige dienstverlening (3 procent) en horeca (2 procent).  

 

Figuur 5.3: Banen per sector Lelycentre per 1-4-2012 

 

 
Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O&S, 2012 
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0,4% 

6,9% 

2,0% 

34,8% 
53,0% 

2,8% 

Landbouw, bosbouw en visserij 

(Bouw)nijverheid, industrie en energie 

Handel 

Vervoer en opslag 

Horeca 

Informatie en communicatie 

Zakelijke en financiële dienstverlening 

Overheid en zorg 

Cultuur, recreatie, overige diensten 



48 
 

Detailhandel 

Het Lelycentre wordt binnen de detailhandelsstructuur aangemerkt als stedelijk centrum. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat deze positie niet gelijk is aan het hoofdwinkelcentrum Stadshart, maar dat het 

een wijkwinkelcentrum met een stedelijke functie betreft
53

. De stedelijke functie komt tot uiting in het 

verzorgingsgebied dat in vergelijking tot andere wijkwinkelcentra groter is dan de omliggende buurten 

en wijken. De omvang van de detailhandel omvat ongeveer 9.500 m
2
 wvo. Het bezoekmotief van de 

consument aan dit centrum is boodschappen doen. Deze detailhandel is gevestigd in panden die 

begin jaren zeventig gebouwd zijn, echter heeft dit winkelgebied in de loop der jaren wel een aantal 

opknapbeurten ondergaan. Toch worden, op enkele uitzonderingen na, het onderhoud, de kwaliteit en 

de uitstraling van het winkelgebied voor het grootste deel als slecht tot zeer slecht beoordeeld
54

. Deze 

beoordeling in combinatie met de (structurele) leegstand van 10 procent
55

 maakt dat het winkelgebied 

wellicht toe is aan fysieke verbeteringen. Het centrum functioneert in de huidige situatie nog goed, 

echter staan de leefbaarheid en levensvatbaarheid van het winkelgebied door eerder genoemde 

factoren onder druk.   

 

Kantoren 

Het Lelycentre kent een grote concentratie van kantoren aan de zuidwestkant (Maerlant) en enkele 

solitaire panden die over de locatie verspreid zijn. In 2010 was het Lelycentre met bijna een derde van 

de totale kantorenvoorraad één van de locaties met de grootste concentraties kantoren in de stad
56

. 

Het overgrote deel van de panden is gebouwd in de jaren zeventig toen verschillende 

overheidsdiensten zich onder invloed van het regionale spreidingsbeleid in Lelystad vestigden. Deze 

panden zijn veelal grootschalig van aard en op basis van bouwjaar als verouderd aan te duiden. Een 

aantal van de overheidsdiensten die zich toen in de kantoorpanden had gevestigd hebben inmiddels 

de locatie verlaten en zijn  verplaatst naar het Stadshart, het Hanzepark of opgeheven. In 2010 stond 

20 procent van de kantorenvoorraad op deze locatie leeg.
57

 Een groot deel van deze leegstaande 

panden staan al meer dan drie jaar deels of geheel leeg en kan als structureel beschouwd worden. Dit 

heeft ook een negatieve invloed op de kwaliteit en uitstraling van de locatie. Zoals het Onderzoek 

Kantorenmarkt 2010 weergeeft, bestaat de verwachting dat er voor deze panden niet snel of helemaal 

geen gebruiker meer gevonden kan worden, omdat ze niet meer voldoen aan de eisen die de 

kantoorgebruiker in de huidige tijd aan een pand stelt. Wel zijn er de laatste tijd een aantal 

voorzieningen als een fitnesscentrum en een fysiotherapiepraktijk in de panden getrokken. De 

kantoorfunctie van deze locatie staat onder druk door de leeftijd van de panden en het aanbod elders 

(Stadshart), waardoor de kantorenlocatie Lelycentre als krimpgebied aangeduid kan worden. De 

huidige en waarschijnlijk oplopende leegstand heeft een negatieve invloed op de omgeving, waardoor 

deze panden in aanmerking komen voor sloop en transformatie als deze kansen zich voordoen. 

Inmiddels is er een start gemaakt met de transformatie van het gebied rond “De Waterwijzer” (11.900 

m
2
 bvo)

58
.   

 

Toekomstperspectief 

Uitgangspunt bij het Lelycentre als geheel is in eerste instantie de handhaving van de bestaande 

situatie, zowel ruimtelijk als functioneel. De bestaande functies zijn hierbij bepalend voor de 

toekomstige inrichting van het gebied.  

 

Detailhandel 

Voor de detailhandel betekent dit dat ingezet wordt op consolidatie van de positie die het 

winkelcentrum heeft binnen de huidige detailhandelsstructuur: wijkwinkelcentrum met een stedelijke 
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 Gemeente Lelystad (2010), Detailhandelsbeleid “Winkelstructuur Lelystad 2020”. 
54

 Op basis van de WOZ-taxatierapportage.  
55

 960 m
2
 wvo, Actualisatie DPO  Winkelstructuur Gemeente Lelystad (2012) 

56
 Gemeente Lelystad (2010), Onderzoek Kantorenmarkt 2010. 

57
 Idem 

58
 Zie ook Plabeka (2012), Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka voortgangsrapportage 2011/2012 
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functie. De ruimtelijke opgave voor de toekomst betreft vooral de leefbaarheid en levensvatbaarheid 

van het centrum. Wellicht is op termijn een compacter en moderner centrum meer een positie die bij 

de locatie past.  

 

Kantoren 

Op basis van bovenstaande analyse is de kantorenlocatie Lelycentre bestempeld als krimpgebied. Er 

wordt ingezet op een heroriëntatie van de kantorenlocatie door een geleidelijke verplaatsing van de 

kantoorfuncties naar het Stadshart en door herontwikkeling en transformatie van de leegstand als zich 

hier mogelijkheden voor voordoen. Deze transformatie dient zich te voltrekken naar een andere dan 

de economische functie. 
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5.3 Gemengd milieu 

 

Op een aantal kleine, binnenstedelijke bedrijventerreinen zullen in de toekomst meer functies 

toegelaten worden. Deze transformatie zorgt ervoor dat er op deze terreinen een gemengd milieu 

ontstaat.   

5.3.1 Gildenhof, Kempenaar, Griend en Jol  

 

Type locatie Gemengd milieu 

Eerste bouwjaar Gildenhof:      
Kempenaar:  
Griend:             
Jol:                   

1968 
1978 
1985 
1977  

Naam bestemmingsplan Gildenhof:      
Kempenaar:  
 
Griend:             
Jol:                   

Bestemmingsplan Atolwijk-Zuiderzeewijk (2011) 
Bestemmingsplan Schepenwijk-Midden (2006), 1

e
 partiële herziening 

bestemmingsplan Schepenwijk-Midden (2010) 
Bestemmingsplan Boswijk (2009) 
Bestemmingsplan Schepenwijk-Midden (2006), 1

e
 partiële herziening 

bestemmingsplan Schepenwijk-Midden (2010) 

Netto uitgegeven Gildenhof:      
Kempenaar:  
Griend:             
Jol:                   

8 ha. 
1,6 ha. 
1 ha. 
2,2 ha. 

Plancapaciteit  Tot 2020: 0 ha. 

2020-2030: 0 ha. 

2030-2040: 0 ha. 

Totaal tot 2040: 0 ha. 

Handelsperspectief Gildenhof:      
Kempenaar:  
Griend:             
Jol:                   

balansgebied 
balansgebied 
krimpgebied 
balansgebied 

 

 
 

Stand van zaken 

Bedrijventerrein Gildenhof is een kleinschalig binnenstedelijk bedrijventerrein in de Zuiderzeewijk in 

het noorden van Lelystad. Het terrein wordt ontsloten door de Schroefstraat die in directe verbinding 

staat met de stedelijke hoofdontsluitingsweg Houtribdreef. Door de ruimere opzet en ligging op grotere 

afstand van de woonbebouwing onderscheidt het terrein zich van vergelijkbare terreinen als 

Kempenaar en Jol. De bouwjaren van de panden op het Gildenhof geven aan dat het een van de 

oudere bedrijventerreinen van de stad is: de meeste panden zijn gebouwd in de periode 1968-1982. 

Het gebied is volledig uitgegeven en uitbreidingsplannen zijn er dan ook niet. De Kempenaar betreft 

een klein binnenstedelijk bedrijventerrein van slechts 1,6 hectare ten westen van de spoorlijn. Deze 

locatie is goed bereikbaar via de Houtribdreef en wordt omsloten door de gelijknamige woonwijk. Ook 
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de Kempenaar behoort tot de oudere werklocaties van Lelystad: vrijwel alle panden zijn voor 1982 

gebouwd. Het binnenstedelijke bedrijventerrein Jol kent een oppervlakte van 2,2 hectare en ligt ten 

noorden van regulier bedrijventerrein Noordersluis. Het ligt direct aan de Visarenddreef en is daarmee 

via de weg goed ontsloten. De panden op dit terrein zijn op een enkeling na gebouwd uit de periode 

voor 1982. Het terrein is volledig uitgegeven. Het bedrijventerrein Griend is één van de kleinste 

terreinen van Lelystad. Met de ligging aan de Geldersedreef is ook dit terrein goed via de weg 

ontsloten. De panden op dit terrein kennen vrijwel allen een bouwjaar tussen 1983 en 1992. Ook dit 

terrein is volledig uitgegeven.  

 

In het aantal vestigingen van bedrijvigheid op deze binnenstedelijke bedrijventerreinen is de sector 

handel het best vertegenwoordigd. Deze handel is steeds vaker consumentengericht. Op Gildenhof 

gaat het traditioneel om handel in auto’s, caravans en andere volumineuze artikelen. Daarnaast is er 

nog enige bedrijvigheid in de sectoren bouw(nijverheid), industrie & energie en dienstverlening te 

vinden op dit terrein. In het aantal banen zijn vooral de sectoren (bouw)nijverheid, industrie & energie 

en dienstverlening bijna net zo sterk vertegenwoordigd als de sector handel. Vooral het grote aandeel 

(29%) zakelijke dienstverlening en financiële diensten valt op. Een verklaring hiervoor is dat 

woningcorporatie Centrada op dit terrein gevestigd is. Het onroerend goed is met 69 procent van de 

banen in de zakelijke dienstverlening en financiële diensten dan ook verantwoordelijk voor het 

overgrote deel van het aantal banen in de sector. Verder zorgen de aanwezige autobedrijven ervoor 

dat goed gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om bedrijvigheid uit milieucategorie 3.2 te 

vestigen op het terrein. 

 

Figuur 5.4: Banen per sector Gildenhof, Kempenaar, Griend en Jol per 1-4-2012 

 

 

 
 

Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O&S, 2012 

 

De sectorale verdeling van de werkgelegenheid van deze binnenstedelijke bedrijventerreinen verschilt 

onderling. In algemene zin kan gesteld worden dat de sectoren handel en zakelijke dienstverlening 

zeer belangrijk zijn voor de werkgelegenheid op elk terrein. Kempenaar vormt hier een uitzondering 
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op. Op dit terrein is (bouw)nijverheid, industrie & energie ook een belangrijke sector. Verder is het 

opvallend dat op Kempenaar een bepaald percentage aan werkgelegenheid in niet-economische of 

semi-economische functies (overheid & zorg, cultuur & recreatie) is. Dit kan een signaal zijn voor een  

langzame functieverandering van het terrein.  

 

De kwaliteit op deze binnenstedelijke terreinen is voldoende, maar kan door de ouderdom snel 

verminderen als panden leeg komen te staan. Op Gildenhof heeft de kwaliteit in 2005 een positieve 

impuls gekregen, doordat een gedeelte van de hoofdinfrastructuur (Schroefstraat) werd vernieuwd. 

Het feit dat er op Gildenhof nauwelijks sprake is van leegstand draagt bij aan de redelijke uitstraling 

van het terrein. 

 

Als laatste dient opgemerkt te worden dat er op deze binnenstedelijke bedrijventerreinen steeds meer 

sprake is van consumentengerichte bedrijfsactiviteiten, waardoor de terreinen hun karakter van 

traditioneel bedrijventerrein verliezen. In combinatie met de weinige leegstand en de geboden 

werkgelegenheid zorgt dit er echter wel voor dat deze terreinen kunnen worden aangemerkt als goed 

functionerende werklocaties. 

 

Toekomstperspectief 

Hoewel de terreinen nu goed functioneren, bestaat het vermoeden dat wanneer een bedrijf vertrekt 

het moeilijk wordt een soortgelijke functie terug te laten keren. Daarbij is het oorspronkelijke profiel 

van deze binnenstedelijke terreinen in de loop van de jaren enigszins vervaagd. Deze ontwikkeling zal 

de komende jaren gemonitord worden. De toenemende vraag naar bedrijfsruimte van kleinschalige 

bedrijvigheid en niet-economische functies op bedrijventerreinen in combinatie met de 

functievervaging die zich op deze locaties voltrekt, heeft ertoe geleid dat voor deze binnenstedelijke 

bedrijventerreinen (organische) transformatie naar een gemengd milieu wordt voorgesteld door op 

deze locaties meerdere functies zoals voorzieningen, detailhandel en wonen toe te staan. De centrale 

ligging van de terreinen en de goede bereikbaarheid zijn gunstig voor bezoekers van dergelijke 

functies (sociaal-cultureel, maatschappelijk) en de ligging te midden van woonwijken zorgt daarbij voor 

een zeker niveau van sociale controle en veiligheid. De nabijheid van woningen kent echter ook 

belemmeringen. Functies met een hoge verkeersaantrekkende werking en/of geluidsproductie zijn 

ongeschikt voor vestiging op deze locaties. In tegenstelling tot detailhandel voor dagelijkse aankopen 

zou detailhandel in branches waar laagfrequent aangekocht wordt daarentegen goed op deze locatie 

passen. De gevestigde bedrijvigheid uit een hoge hindercategorie zal niet worden verplaatst, maar 

mocht deze bedrijvigheid de locatie verlaten dan is het zaak dat er geen bedrijvigheid voor in de plaats 

komt uit eenzelfde of hogere hindercategorie. Op basis van de categorisering uit de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten – functiemenging van de VNG kan per locatie bepaald worden welke bedrijvigheid 

milieutechnisch inpasbaar is. Dit zal bij het herzien per bestemmingsplan opgenomen worden.    

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

5.4 Specifieke werkmilieus 

5.4.1 Reguliere bedrijventerreinen 

5.4.1.1 Flevopoort  

 

Type locatie Regulier bedrijventerrein 

Eerste bouwjaar 2001 

Naam bestemmingsplan Bedrijventerrein Lelystad-Zuid (2001) 
Ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Flevopoort (2012) 

Netto uitgegeven 24 ha 

Plancapaciteit  Tot 2020: 43,1 ha 

2020-2030: 19 ha 

2030-2040: 0 ha 

Totaal tot 2040: 62,1 ha 

Handelingsperspectief Groeigebied 

 

 
 

Stand van zaken 

Het jongste bedrijventerrein van Lelystad is Flevopoort. Dit hoogwaardige bedrijventerrein ligt aan de 

zuidkant van de stad, naast de A6. De nabijheid van de afrit van deze snelweg zorgt voor een 

uitstekende bereikbaarheid. Flevopoort heeft een oppervlakte van 84 ha. verdeeld over vijf clusters. 

Deze clustervorming maakt het mogelijk om te variëren in de kavelgrootte, waardoor een breed 

spectrum aan vestigingsmogelijkheden ontstaat. Op cluster 5 zijn vooral veel woon-werkeenheden te 

vinden en op dit cluster zijn ook de meeste, vooral kleine kavels uitgegeven. Op cluster 4 is ongeveer 

de helft van de kavels uitgegeven, terwijl de uitgifte op clusters 1 en 2 zich vooralsnog beperkt tot een 

aantal. Cluster 3 is nog niet in ontwikkeling. 

 

Op Flevopoort zijn veel bedrijven uit de sector handel gevestigd en kan met recht een handelsterrein 

genoemd worden. Verder is ook de sector (bouw)nijverheid, industrie en energie goed 

vertegenwoordigd. Deze laatste sector concentreert zich vooral op cluster 5 in de woon-

werkeenheden. Naast deze sectoren is er ook bedrijvigheid gevestigd die verschillende 

dienstverlenende activiteiten uitvoeren. Ook in de werkgelegenheidscijfers komt de dominantie van de 

sector handel tot uiting. Dat “maar” 12 procent van de werkgelegenheid actief is in de sector 

(bouw)nijverheid, industrie en energie duidt er gezien de hoeveelheid vestigingen op dat er in deze 

sector vooral kleine ondernemingen met weinig werknemers gevestigd zijn. De totale 

werkgelegenheid op Flevopoort is 512 banen, wat gelijk staat aan 1,8 procent van het Lelystadse 

totaal. 
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Figuur 5.5: Banen per sector Flevopoort per 1-4-2012 

 

 
Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O&S, 2012 

 

Ondanks dat Flevopoort een jong terrein is, is er sprake van enige leegstand. Deze leegstand 

concentreert zich vooral in bedrijfsverzamelgebouwen op het terrein. Meer dan de helft van deze 

leegstand is structureel te noemen (sinds 2009 en langer leeg). Toch heeft dit nog geen grote invloed 

op de kwaliteit van het terrein. Doordat er veel aandacht wordt besteed aan de stedenbouwkundige 

kwaliteit is het terrein een representatieve locatie.  

 

Flevopoort is met betrekking tot toegestane milieucategorieën gezoneerd te noemen. Op het grootste 

deel van cluster 5 is maximaal categorie 2 toegestaan en op een kleiner deel van dit cluster maximaal 

categorie 3.2. Op cluster 3 geldt voor het grootste deel een maximale milieucategorie van 3.2 met een 

klein deel waar bedrijvigheid uit categorie 4.1 is toegestaan. Op de overige clusters (1, 2 en 4) geldt 

een maximale milieucategorie van 4.1. Opmerkelijk is dat op elk cluster enige verkleuring optreedt 

richting lagere milieucategorieën dan toegestaan: in de zone tot milieucategorie 3.2 zijn veel bedrijven 

uit de categorie 2 gevestigd en ook in de zone 4.1 zitten vooral bedrijven uit lagere milieucategorieën 

(2 en 3).  

 

Conclusie 

Flevopoort is een hoogwaardig terrein met een sterke ruimtelijke kwaliteit en een goede 

bereikbaarheid. Dit lijkt vooral handelsbedrijven en bedrijven uit de lagere milieucategorieën aan te 

trekken. Het terrein ontwikkelt zich tot gebied met minder milieubelastende bedrijvigheid. Overigens 

gaat het vooral om activiteiten met behoefte aan een eigen pand: er is veel leegstand in 

bedrijfsverzamelgebouwen. 

 

Toekomstperspectief 

Flevopoort is nog een jong terrein, waardoor het nog te vroeg is om rigoureuze beleidsveranderingen 

door te voeren. Er is nog volop ruimte voor groei in dit gebied en het bestaande beleid blijft dan ook 

grotendeels overeind. Hierbij ligt de focus in de clusters 1 en 2 vooral op bedrijven uit de zwaardere 

milieucategorieën (vanaf 2 tot 3). Voor de clusters 3, 4 en 5 die zijn gesitueerd aan de stadskant, lijkt 

mede gelet op de toekomstige ontwikkeling van de wijk Warande, het ongewenst dat zich hier 

bedrijvigheid uit de milieucategorie 4.1 vestigt. Om te voorkomen dat dit gebeurt dient de toegestane 

milieucategorie op cluster 4 verlaagd te worden.   
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5.4.1.2 Larserpoort  

 

Type locatie  Regulier bedrijventerrein 

Eerste bouwjaar 1981 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Lelystad – Larserknoop (2010) 

Netto uitgegeven 44 ha 

Plancapaciteit  Tot 2020: 10,1 ha 

2020-2030: 0 ha 

2030-2040: 0 ha 

Totaal tot 2040: 10,1 ha 

Handelingsperspectief Groeigebied 

 

 
 

Stand van zaken 

Het bedrijventerrein Larserpoort betreft het meest hoogwaardige terrein van Lelystad. Het is een 

locatie met uitsluitend omvangrijke kavels (vanaf 5.000 m
2
) in het zuiden van Lelystad, pal ten oosten 

van de A6 en ten westen van Lelystad Airport. De L-vorm van het terrein direct langs de A6 en N302 

maakt van veel kavels op Larserpoort een zichtlocatie. Hoewel al in de jaren tachtig enkele gebouwen 

in het gebied zijn neergezet, is de ontwikkeling van het terrein in de jaren negentig echt op gang 

gekomen. Er is sprake van een inwaartse ontwikkeling: de zichtlocaties direct aan de A6 en de N302 

aan de buitenrand zijn als eerste bebouwd, terwijl de nieuwste gebouwen aan de binnenrand van het 

terrein tot ontwikkeling zijn gekomen. De ontsluiting is door de ligging naast de snelweg uitstekend en 

de geplande uitbreiding van Lelystad Airport kan een positieve uitwerking hebben op de uitgifte van 

Larserpoort. 

 

Veruit de meeste bedrijfsvestigingen zijn actief in de sector handel. Verder zijn er ook bedrijven uit de 

sectoren informatie & communicatie, zakelijke dienstverlening en (bouw)nijverheid, industrie & energie 

gevestigd. Hoewel het aantal handelsvestigingen alle andere sectoren overtreft, is de informatie en 

communicatiesector belangrijk voor de werkgelegenheid op Larserpoort. Dit past bij het hoogwaardige 

karakter van het terrein. Het is vooral Omroep Flevoland dat een grote bijdrage levert aan de 

werkgelegenheid in deze sector op dit terrein.  
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Figuur 5.6: Banen per sector Larserpoort per 1-4-2012 

 
Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O&S, 2012 

 

Larserpoort is opgedeeld in drie milieuzones: maximaal categorie 3.2, maximaal categorie 4.1 en 

maximaal categorie 4.2. Opmerkelijk is dat in de zones die bestemd zijn voor bedrijven in de zwaarste 

categorie (4.1 en 4.2) op twee uitzonderingen na alleen maar handelsbedrijven uit categorie 2 

gevestigd zijn. In de 3.2-zone zijn wel vooral bedrijven met een passende milieucategorie te vinden. 

 

Larserpoort is bedoeld voor hoogwaardige bedrijven die belang hechten aan uitstraling. Daarin is het 

belangrijk dat een terrein goed onderhouden wordt en dat leegstand geen bedreiging wordt voor de 

ruimtelijke kwaliteit. Er is nauwelijks sprake van leegstand. Wel staan er een aantal grote panden dat 

gedeeltelijk leeg, maar omdat het hier gaat om recent gebouwde objecten, is het goed mogelijk dat het 

hier gaat om bedrijven die rekening hebben gehouden met de groei van hun onderneming. De 

uitstraling van Larserpoort wordt positief beïnvloed door de samenwerking die de ondernemers 

onderling zijn aangegaan op het gebied van veiligheid. 21 van de 27 bedrijven nemen deel aan de 

collectieve beveiliging door middel van cameratoezicht. 

 

Toekomstperspectief 

Bedrijventerrein Larserpoort ontwikkelt en functioneert goed. Ook in de toekomst zal het terrein 

fungeren als visitekaartje voor werklocaties in Lelystad. Op het moment zijn er geen zaken die het 

hoogwaardige karakter van het terrein bedreigen. In de komende jaren ligt de nadruk op het behoud 

van het hoogwaardige karakter en de verdere groei van het terrein. Bij nieuwe vestigingen is het 

gewenst om vooral te richten op bedrijvigheid in de milieucategorieën tot en met 3 en waar passend 

naar aard en schaal categorie 4.  

5.4.1.3 Noordersluis 

 

Type locatie  Regulier bedrijventerrein 

Eerste bouwjaar 1967 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Noordersluis (2003) 
Concept ontwerp Bestemmingsplan Noordersluis (2012) 

Netto uitgegeven 123 ha 

Plancapaciteit  Tot 2020: 12,3 ha 

2020-2030: 0 ha 

2030-2040: 0 ha 

Totaal tot 2040: 12,3 ha 

Handelingsperspectief Beperkte groeigebied 
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Stand van zaken: 

Noordersluis is een bedrijventerrein gelegen in het zuidwesten van Lelystad. Het terrein is een van de 

grotere terreinen en kent een gemengd karakter; zowel lichte als industriële bedrijvigheid funcioneert 

op dit terrein naast elkaar. De ligging aan het stedelijk hoofdwegennet (Visarenddreef en  

Westerdreef) en een doorgaande vaarroute nabij het Markermeer vormen specifieke 

vestigingsfactoren die gunstig zijn voor transportbedrijven, dienstverlenende bedrijvigheid en 

bedrijvigheid gericht op zeil- en recreatievaart. Het gebied is verder functioneel en ruim opgezet, 

waarbij de Zuiveringweg voor de belangrijkste interne ontsluiting zorgt. 

 

Het terrein kent een geleidelijke ontwikkeling in de tijd. Het oudste gedeelte aan de westelijke rand is. 

gebouwd in de jaren zeventig. Vervolgens is Noordersluis in de jaren tachtig en negentig in oostelijke 

richting uitgebreid, waarna in de jaren 2000 vervolgens sprake geweest is van opvulling van lege 

plekken verspreid over het gehele terrein. Momenteel is Noordersluis vrijwel geheel uitgegeven. Aan 

de zuidoost rand en in het noorden van het terrein zijn nog kavels beschikbaar voor toekomstige 

uitbreiding van 12,3 hectare. Aanvankelijk is het terrein in de jaren 70 aan de rand van de stad 

ontwikkeld. In de loop der jaren is Noordersluis echter steeds meer ingesloten geraakt door 

woningbouw. Door toekomstige ontwikkelingen aan de kustzijde wordt deze insluiting verder 

geïntensiveerd. Gelet op deze ontwikkeling lijkt het voor de toekomst van belang dat er een zachte 

overgang te gecreëerd wordt tussen wonen en werken. 

 

Het bedrijventerrein kent enige leegstand (14%). Wat opvalt is dat deze leegstand verspreid is over 

het terrein en voorkomt in de nieuwere (jaren negentig en later) en in bedrijfsverzamel- en kleine 

gebouwen. Het grote deel van deze leegstand dreigt structureel te worden, omdat veel panden al 

sinds 2009 of 2010 leegstaan. 

 

Noordersluis kent een inwaartse milieuzonering, wat inhoudt dat in het midden van het terrein een 

maximum van milieucategorie 4.2 toegestaan is en dat de maximaal toegestane categorie afneemt 

naarmate de zone verder naar de rand van Noordersluis – en dus dichter bij de woongebieden – ligt. 

Voor Noordersluis geldt aan de zuidelijke rand van het bedrijventerrein een maximale categorie 3.1 en 

aan de noordelijke rand een maximum van categorie 3.2. In de praktijk blijkt dat de zonering op dit 

terrein goed gehandhaafd wordt. De categorie 4 bedrijven op Noordersluis zitten vooral in het gebied 

waar zij volgens de milieuzonering gevestigd mogen zijn. Doordat er alleen sprake is van een 

bovengrens aan toegestane milieucategorieën en een ondergrens ontbreekt, wordt deze zwaardere 

bedrijvigheid omringd door bedrijvigheid uit lagere milieucategorieën. Dit zou voor negatieve externe 

effecten kunnen zorgen.  
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De bedrijven op Noordersluis zijn voornamelijk actief in de sectoren (bouw)nijverheid, industrie & 

energie, handel en zakelijke dienstverlening. Hieruit blijkt dat Noordersluis zeer geschikt is voor 

groothandel en industrie, hetgeen ook uit de werkgelegenheidscijfers blijkt. Zo is 57 procent van de 

werkzame personen op Noordersluis werkzaam in de sector (bouw)nijverheid, industrie & energie. Met 

3.211 banen (11,2% van de totale werkgelegenheid in Lelystad) is Noordersluis een van de 

belangrijke bronnen voor werkgelegenheid. 

  

Figuur 5.7: Banen per sector Noordersluis per 1-4-2012 

 

 
Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O&S, 2012 

 

Naast bedrijfspanden zijn er op Noordersluis ook redelijk veel (bedrijfs)woningen ontwikkeld. Er is 

sprake van een clustering van deze woonfunctie in drie deelgebieden: in het zuiden langs de vaart, in 

het oosten in de omgeving van de Schoepenweg en in het noorden in de omgeving van de Spuiweg. 

Daarnaast zijn er verspreid over het terrein ook nog een aantal woningen te vinden. De woningen in 

genoemde clusters worden vooral omringd door bedrijven in milieucategorie 2, en in mindere mate 

categorie 3. Dit lijkt weinig tot geen problemen te veroorzaken. De verspreide woningen bevinden zich 

echter vaak in de nabijheid van bedrijven uit de zwaardere milieucategorieën (3.2 en 4) wat voor 

ongewenste situaties als overlast kan zorgen.  

 

Toekomstperspectief 

De opgave voor de toekomst van Noordersluis is meerledig. Ten eerste moet een antwoord gegeven 

worden op de tegenstelling tussen de ruimtelijke ontwikkeling van de directe omgeving van het terrein 

en het economische karakter. In de loop der jaren is Noordersluis omsloten geraakt door woonwijken, 

maar gezien de samenstelling van de werkgelegenheid (veel nijverheid, industrie & energie), de 

maximaal toegestane milieucategorie (4.2) en de aanwezigheid van een aantal grote (in oppervlakte) 

categorie 4 bedrijven is Noordersluis een terrein dat in eerste instantie niet direct in de nabijheid van 

woonwijken verwacht zou worden. Desalniettemin verschijnen er steeds meer bedrijven uit lagere 

milieucategorieën op het terrein. Voor de toekomst zal de nadruk komen te liggen op deze laatste 

ontwikkeling, zodat Noordersluis verder verkleurt tot een bedrijventerrein voor bedrijvigheid met een 

lage milieubelasting en een laag risico. Hier wordt mee gestart door de huidige milieuzonering 

enigszins aan te passen (zie figuur 5.8). Het overgrote deel van Noordersluis zal blijven functioneren 

als regulier bedrijventerrein, waarmee de huidige situatie zoveel mogelijk in stand gehouden wordt. 

Echter een deel van het terrein ten noorden van de Zuiveringweg dat nu is gezoneerd voor 

bedrijvigheid uit de milieucategorieën tot en met 4.1 en 4.2 zal worden teruggebracht tot een 

maximum van milieucategorie 3.2. Op dit deel van het terrein bevindt zich geen bedrijvigheid uit de 

hoogste categorieën. Daarmee wordt een start gemaakt met de herprofilering van Noordersluis in de 
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richting van een groot binnenstedelijk bedrijventerrein. Met de toevoeging van de PDV-locatie aan de 

Westerdreef (deels nog uit te geven) en het toelaten van meer economische functies (met 

uitzondering van kantoren en niet-productiegebonden detailhandel) kan Noordersluis op grotere 

schaal functioneren als het terrein Jol.  

 

Figuur 5.8: Herziene milieuzonering Noordersluis 

 

                      Huidige milieuzonering:                                      Voorgestane milieuzonering: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verder kent Noordersluis een opgave ten aanzien van wonen op het terrein. Er is hier sprake van 

verschillende concentraties woningen te midden van bedrijvigheid. De behoefte aan voorzieningen 

(voetpaden en speelplaatsen) die bewoners hebben staan in contrast met de functie  bedrijventerrein. 

Op termijn kunnen dergelijke voorzieningen de marktconformiteit van het terrein beschadigen. Om dat 

te voorkomen wordt de verdere uitbreiding van de woon-werkfunctie niet aangemoedigd. 

5.4.1.4 Middendreef 

 

Type locatie  Regulier bedrijventerrein 

Eerste bouwjaar 1991 

Naam bestemmingsplan Bedrijventerrein Middendreef-Zuid (1999) 
Ontwerp bestemmingsplan Lelystad Midden-West (2012) 

Netto uitgegeven 2 ha 

Plancapaciteit  Tot 2020: 0 - 0,4 ha 

2020-2030: 0 ha 

2030-2040: 0 ha 

Totaal tot 2040: 0 - 0,4 ha 

Handelingsperspectief Balansgebied 
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Stand van zaken 

De locatie Middendreef is een gemengd bedrijventerrein, centraal in de stad gelegen aan de oostkant 

van het spoor in de directe nabijheid van de Larserdreef. De locatie is bestemd voor bedrijvigheid 

passend in de milieucategorieën 1 en 2. Er zijn 458 arbeidsplaatsen (1,6% van het Lelystadse totaal), 

waarvan maar liefst 89% actief is in de zakelijke of financiële dienstverlening. Dit is passend bij het feit 

dat er op het terrein enkele panden staan die zijn aangemerkt als kantoor. 

 

Figuur 5.9: Banen per sector Middendreef per 1-4-2012 

 
Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O&S, 2012 

 

Vrijwel alle panden zijn gebouwd in de jaren negentig. Daarna heeft nog een zeer beperkt aantal 

bedrijven zich hier gevestigd. Het terrein is bijna in zijn geheel uitgegeven. Verder is er op het terrein 

geen sprake van leegstand en zijn de panden goed van kwaliteit met een prima uitstraling. De 

waardeontwikkling van de objecten in de afgelopen periode van 5 jaar is dan ook positief. 

 

Toekomstperspectief 

De diverse kwaliteitsaspecten geven geen reden om aan te nemen dat er op de korte- en middellange 

termijn negatieve ontwikkelingen plaats zullen vinden die een vorm van herstructurering noodzakelijk 

maakt. Het terrein functioneert prima en is in relatie tot de beperkte omvang goed voor relatief veel 

banen. Er is dan ook geen reden om het beleid voor deze locatie ten opzichte van de GVV uit 2007 

aan te passen. 
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5.4.1.5 Rivierenbuurt (Ketelmeerstraat, Merwede en Sont) 

 

Type locatie  Regulier bedrijventerrein 

Eerste bouwjaar Ketelmeerstraat 
Merwede 
Sont 

1991 
1997 
1981 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Waterwijk-Zuid (2012) 
Bestemmingsplan Waterwijk-Noord (2010) 

Netto uitgegeven 3 ha. 

Plancapaciteit Tot 2020: 1,6 ha. 

2020-2030: 0 ha. 

2030-2040: 0 ha. 

Totaal tot 2040: 1,6 ha. 

Handelingsperspectief Balansgebeid 
Beperkt groeigebied (Merwede) 

 

 
 

Stand van zaken 

De Rivierenbuurt is een wijk aan de zuidoost kant van Lelystad. De bedrijventerreinen in deze wijk zijn 

verdeeld over twee locaties: aan de zuidrand kan bedrijvigheid zich vestigen aan de Ketelmeerstraat 

en de Merwede en aan de noordrand op Sont. Het terrein Sont is een erg klein terrein dat ontwikkeld 

is in de jaren tachtig. De zone Ketelmeerstraat heeft zich vooral in de jaren negentig en begin jaren 

2000 ontwikkeld. Merwede is de nieuwste werklocatie in dit gebied en is laatste vijftien jaar tot 

ontwikkeling gekomen. De zone Ketelmeerstraat en Merwede zijn via de Larserdreef goed bereikbaar 

vanaf de A6 en kennen door de ligging aan de toegangsweg tot de stad ook een aantal zichtlocaties. 

 

Op deze werklocaties is vooral relatief lichte bedrijvigheid te vinden in de dienstverlening en handel. 

Verder zijn er in de Ketelmeerstraat bovendien een aantal ICT-bedrijven gesvestigd en zijn er een 

aantal bedrijfspanden in de gemeentelijke registratie aangemerkt als kantoor. Passend bij deze 

achtergrond van sectoren en hoeveelheid kantoren blijkt dat de meeste bedrijven op deze 

werklocaties binnen milieucategorie 2 vallen, waar tot maximaal 3.1 is toegestaan. De paar categorie 

3 bedrijven zijn autobedrijven. 

 

De werkgelegenheid op de drie locaties geeft een divers beeld. Op de locatie Sont valt het grote 

aandeel (58 procent) van de sector cultuur, recreatie & overige dienstverlening op. Veel van deze 

banen worden onder overige dienstverlening gerekend en met name wellness en lichaamsverzorging 

is goed vertegenwoordigd. Verder zijn de sectoren Zakelijke- en financiële dienstverlening (27 

procent) en Overheid en zorg (11,5 procent) goed vertegenwoordigd. Op de deellocatie 

Ketelmeerstraat zijn het vooral de sectoren Handel en Informatie en communicatie die voor de 



62 
 

werkgelegenheid zorgen (beide 40 procent). Daarnaast zorgen de sectoren Zakelijke en financiële 

dienstverlening, Overheid en zorg en Cultuur, recreatie en overige diensten voor de overige 

werkgelegenheid met respectievelijk 11,4 en 5 procent. Op de deellocatie Merwede is het de sector 

Zakelijke en financiële dienstverlening (93 procent) die voor vrijwel alle werkgelegenheid zorgt. De 

sector Handel zorgt op die deellocatie voor de overige werkgelegenheid.      

 

Figuur 5.10: Banen per sector Sont, Ketelmeerstraat en Merwede per 1-4-2012  

 

  
Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O&S, 2012 

 

Er zijn in de Rivierenbuurt geen aanwijzingen te bespeuren voor toekomstige aandachtsgebieden, 

hoewel er wel sprake is van (beperkte) structurele leegstand kan de kwaliteit en uitstraling van het 

gehele gebied als positief worden aangemerkt. Dit wordt ondersteund door het feit dat de ontwikkeling 

van de vastgoedwaarde op de terreinen de laatste jaren voornamelijk een positieve ontwikkeling heeft 

doorgemaakt. 

 

Toekomstperspectief 

In tegenstelling tot de binnenstedelijke bedrijventerreinen Gildenhof, Kempenaar, Jol en Griend, zijn er 

op deze terreinen geen signalen en redenen om aan te nemen dat er op de korte en middellange 

termijn sprake zal zijn van een teruggang in kwaliteit en problemen met structurele leegstand. Waar 

op andere terreinen een functieverandering naar meer niet-economische activiteiten wordt 

toegestaan, is daar op deze locatie geen sprake van. Detailhandel (met uitzondering van perifere 

detailhandelvoorzieningen tot 600 m
2
) en niet-economische functies worden op deze locaties 

geweerd.  
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Enige uitbreiding is nog mogelijk op de deellocatie Merwede. Conform de afspraken binnen het 

Platform Bedrijventerreinen en Kantoren van de Metropoolregio Amsterdam (Plabeka) is hier in de 

periode tot 2020 nog 1,6 hectare beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties. De 

focus hierbij zal vooral liggen op kleinschalige, gemengde bedrijvigheid uit de milieucategorieën 1 tot 

en met 3.  

5.4.1.6 Airport Garden City / Larserknoop 

 

Type locatie  Regulier bedrijventerrein 

Eerste bouwjaar - 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Lelystad – Larserknoop (2010) 

Netto uitgegeven 0 ha 

Plancapaciteit Tot 2020: 66 ha 

2020-2030: 65,5 ha 

2030-2040: 40 ha 

Totaal tot 2040: 171,5 ha 

2040 en verder: 23,5 ha 

Handelingsperspectief Groeigebied 

 

 
 

 

Stand van zaken 

De ontwikkeling en het beheer van “Airport Garden City” (Larserknoop) is in handen van de 

Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) en is een initiatief van de gemeenten 

Lelystad en Almere en de provincie Flevoland. Deze partijen zijn allen vertegenwoordigd in eerder 

genoemde ontwikkelingsmaatschappij. Het plangebied voor dit terrein ligt tussen het bedrijventerrein  

Larserpoort, de A6, de N302 en Luchthaven Lelystad en heeft nu vooral nog een agrarische functie. 

Voor de periode tot 2020 is 96 hectare grond beschikbaar voor de ontwikkeling van een hoogwaardig 

bedrijventerrein. 

 

Door de ligging nabij de A6 en de N302 is het gebied over de weg goed bereikbaar. De toekomstige 

ontwikkeling van een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding (HOV) maakt dat het gebied een 

knooppuntfunctie krijgt. Dit maakt het aantrekkelijk voor grootschalige publieksfuncties, zoals beurs-, 

congres- en tentoonstellingsruimten. Daarnaast is het geschikt voor logistieke bedrijven en 

aantrekkelijk voor (regionale) kantoren die zich wegens de uitstraling en nabijheid van de luchthaven 

willen vestigen. 
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Toekomstperspectief 

Het besluit tot verlenging van de start-/landingsbaan van de luchthaven, maakt het voor grote 

vliegtuigen mogelijk te landen op Lelystad Airport. Dit is een stimulans voor de bedrijvigheid in Airport 

Garden City. Het plangebied is deels als hoogwaardig, deels als logistiek en deels als 

luchthavengerelateerd terrein bedoeld en kent een ruime milieucategorisering die ruimte biedt aan 

bedrijvigheid tot categorie 3.2/4.1 Tot 2040 is 171,5 hectare uit te geven en in de jaren daarna nog 

eens 23,5 hectare. Het toekomstige bedrijventerrein Airport Garden City zorgt ervoor dat het tekort
59

 

aan hoogwaardig terrein in Lelystad aangevuld wordt. Tevens draagt het terrein bij aan een uniek 

aanbod aan logistiek terrein nabij een luchthaven, wat het terrein tot een locatie van “bovenregionaal 

belang” maakt. Het programma voor dit plangebied blijft dan ook gehandhaafd.  

5.4.1.7 Luchthaven Lelystad 

 

Type locatie Regulier bedrijventerrein 

Eerste bouwjaar 1975 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Vliegveld – bedrijventerrein (1987) 
Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – Luchthaven (2011) 

Netto uitgegeven 15,6 ha 

Plancapaciteit Tot 2020: 6,4 ha 

2020-2030: 12 ha 

2030-2040: 0 ha 

Totaal tot 2040: 18,4 ha 

Handelingsperspectief Groeigebied 

 

 
 

Stand van zaken 

Het bedrijventerrein bij Lelystad Airport is een niet-gemeentelijk, thematisch bedrijventerrein dat 

bedoeld is voor vliegtuig- en passagiersgerelateerde bedrijvigheid. Kantoren die geen relatie hebben 

met de luchthaven, wonen en niet-locatieverzorgende voorzieningen zijn uitgesloten voor vestiging. 

Deze verbondenheid met luchthavenactiviteiten is terug te zien in de sectorale verdeling van de 

werkgelegenheid. Er is vooral werkgelegenheid in de sectoren vervoer & opslag en overheid & zorg 

(hieronder valt ook onderwijs: vliegschool). 

 

 

 

 

 

                                                      
59

 Larserpoort is vrijwel geheel uitgegeven. 
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Figuur 5.11: Banen per sector Luchthaven Lelystad per 1-4-2012 

 

 
Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O&S, 2012 

 

Het luchthaventerrein is ontwikkeld vanaf 1975 en is met name in de jaren tachtig en negentig van de 

20
e
 eeuw gegroeid. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de luchtvaart van 

en naar Lelystad, is er op het terrein nog voldoende plancapaciteit. In de periode tot 2030 is er op het 

gebied direct nabij de luchthaven 18,4 hectare uitgeefbaar. 

 

Op verschillende plekken op het terrein is er sprake van verouderde gebouwen, die qua uitstraling en 

kwaliteit achterblijven bij de nieuwste bebouwing. Het gaat in dit geval ook om panden die 

(gedeeltelijk) leegstaan. Dit is een mogelijke bedreiging van de kwaliteit en uitstraling van het terrein in 

de toekomst. 

 

Verder geldt op het bedrijventerrein naast de luchthaven een maximale milieucategorie van 4.2 voor 

vestiging van bedrijvigheid. In de praktijk blijken er echter vooral bedrijven uit milieucategorie 3 

gevestigd te zijn. 

 

Toekomstperspectief 

De toekomst van dit niet-gemeentelijke terrein is gerelateerd aan de toekomstige ontwikkeling van de 

luchthaven en is gericht op groei. Voorwaarde voor vestiging is dat bedrijvigheid vliegtuig- en/of 

passagiersgerelateerd moet zijn. Het beleid uit het vorige GVV uit 2007 blijft overeind.  

5.4.1.8 Bio Science Park 

 

Type locatie  Regulier bedrijventerrein 

Eerste bouwjaar - 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Bio Science Park (2002) 

Netto uitgegeven 0 ha 

Plancapaciteit  Tot 2020: 32 ha 

2020-2030: 0 ha 

2030-2040: 0 ha 

Totaal tot 2040: 32 ha 

Handelingsperspectief Groeigebied 
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Stand van zaken 

Het Bio Science Park is een nog te ontwikkelen bedrijvenlocatie ten oosten van afrit 11 van de A6, in 

het buitengebied van Lelystad. Het is een niet-gemeentelijk terrein van Wageningen University & 

Research Centre (WUR) dat specifiek bedoeld is voor bedrijven uit de agro- en farmaceutische sector 

en voor de ontwikkeling van kennisinstellingen met een identiteit van technologisch hoogwaardige 

bedrijvigheid. Activiteiten die zich hier mogen vestigen moeten passen binnen de milieucategorieën 1 

t/m 4. 

 

Toekomstperspectief 

Hoewel sinds 1999, de oplevering van het Bio Science Park, nog geen bedrijven zijn gevestigd, blijft 

het thema “Bio Science” gehandhaafd. Het betreft hier een niet-gemeentelijk terrein. 

 

5.4.2  Industrieterreinen 

5.4.2.1 Oostervaart 

 

Type locatie  Industrieterrein 

Eerste bouwjaar 1966 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Oostervaart (1979) 
Bestemmingsplan Oostervaart-Oost (2001) 
Ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Oostervaart (september 2011) 

Netto uitgegeven 118 ha 

Plancapaciteit Tot 2020: 10,4 ha 

2020-2030: 0 ha 

2030-2040: 0 ha 

Totaal tot 2040: 10,4 ha 

Handelingsperspectief Beperkt groeigebied 
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Stand van zaken: 

Oostervaart is een industrieterrein in het noorden van Lelystad en ligt tussen de A6, de Houtribweg en 

het Overijsselse Hout. Het terrein is zowel over de weg (nabijheid A6) als over het water goed 

bereikbaar. De ligging op enige afstand van de woonkern, maakt het terrein geschikt voor industriële 

bedrijven uit de hoogste milieucategorieën. Het industrieterrein bestaat uit twee deelgebieden: 

Oostervaart en Oostervaart-Oost. Deelgebied Oostervaart is in de jaren zeventig in ontwikkeling 

genomen en is inmiddels geheel uitgegeven. Het grootste deel van de panden op dit industrieterrein is 

gebouwd vóór 1982. Vervolgens is is er met name in de jaren negentig en het begin van de 21
e
 eeuw 

tussen de bestaande bebouwing bijgebouwd. Oostervaart-Oost is vanaf 2001 in ontwikkelling en de 

plancapaciteit van 10,4 hectare voor uitbreiding bevindt zich dan ook in dit deelgebied. De 

uitbreidingsruimte op dit terrein kan bijdragen om het tekort aan industrieterrein binnen de MRA terug 

te dringen.  

 

Figuur 5.12: Banen per sector Oostervaart per 1-4-2012 

 
Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O&S, 2012 

 

Met 3.155 banen (11 procent van het totaal) is Oostervaart qua werkgelegenheid één van de grootste 

terreinen in Lelystad. Aangezien Oostervaart als industrieterrein aangemerkt kan worden is het niet 

verrassend dat bijna de helft van de werkgelegenheid in de sector (bouw)nijverheid, industrie & 

energie voorkomt. Wat daarentegen wel opvalt is het grote aandeel werkzame personen in de sector 

zakelijke dienstverlening en financiële diensten. 
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Overeenkomstig de werkgelegenheidscijfers zijn de gevestigde bedrijven op Oostervaart vooral actief 

in de sector (bouw)nijverheid, industrie & energie. Verder zijn er ook veel bedrijven uit de sector 

handel gevestigd op dit terrein. Bedrijfsvestigingen in andere sectoren komen in mindere mate voor. 

Hoewel er veel bedrijven uit de industriesector zijn gevestigd op Oostervaart en de maximaal 

toegestane milieucategorie op het hele terrein 4.2 is (met een kleine zone categorie 5), zijn er in de 

praktijk veel bedrijven te vinden die met hun activiteiten in milieucategorie 2 en 3 vallen. Van een  

concentratie van categorie 4-bedrijven in een bepaald gebied is geen sprake. Deze milieubelastende  

bedrijven zijn verspreid over Oostervaart en worden veelal omringd door bedrijven uit een lagere 

milieucategorie. Wat betreft bedrijven uit milieucategorie 2 is er wel een ruimtelijk patroon te 

onderscheiden. Deze bevinden zich met name aan de westelijke en noordelijke rand van het 

industrieterrein. 

 

Naast bedrijven bevinden zich op Oostervaart ook woningen. Deze woningen, veelal in combinatie 

met een bedrijfsgebouw, concentreren zich vooral in twee gebieden: de omgeving 

Bronsweg/Platinastraat en het zuidwestelijke puntje van Oostervaart tussen de Goudstraat, 

Zilverstraat en Binnenhavenweg. Deze woningen zijn al in de jaren zeventig gebouwd en hebben dus 

de hele ontwikkeling van het industrieterrein meegemaakt. De woningen zijn inmiddels vooral omringd 

door bedrijven uit de milieucategorieën 2 en 3. 

 

Dat Oostervaart een ouder terrein is heeft zijn weerslag op de ruimtelijke kwaliteit. Met name de 

oudere panden in de achterstraten van het terrein zijn mogelijk toekomstige aandachtsgebieden ten 

aanzien van onderhoud, uitstraling en kwaliteit. Verder heeft het parkeren op de openbare weg In het 

gebied rond de Bronsweg, Chroomstraat en Platinastraat een negatieve uitwerking op de ervaring van 

de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast kan leegstand een indicator zijn voor afnemende ruimtelijke 

kwaliteit. Op Oostervaart staan echter weinig panden leeg en voor de leegstaande panden geldt dat er 

nog geen sprake is van structurele leegstand (langer dan drie jaar leeg). De (gedeeltelijk) leegstaande 

panden zijn over het algemeen wel de oudere panden uit de jaren zeventig en tachtig, waarvan de 

WOZ-waarde de afgelopen vijf jaar is gedaald. Overall geldt voor Oostervaart echter dat ongeveer net 

zo veel panden in waarde zijn gedaald als gestegen. In de Quick-scan Herstructurering 

Bedrijventerreinen Lelystad (2009) is wel geconstateerd dat er een opgave voor Oostervaart ligt om in 

de toekomst de kwaliteit, het onderhoud en het beheer te verbeteren. 

 

Conclusie 

Oostervaart is één van de oudere werklocaties van Lelystad en functioneert goed. Het biedt een 

belangrijk deel van de Lelystadse werkgelegenheid en er is sprake van een beperkte leegstand. 

Hoewel het aandeel vestigingen uit de industriesector het grootst is van alle sectoren, lijkt het karakter 

van “zwaar industrieterrein” onder druk te staan. De opkomst van het aantal vestigingen van 

bedrijvigheid uit de lagere milieucategorieën (meer 2 dan 3) kan negatieve invloed hebben op de 

bedrijvigheid uit de hogere milieucategorieën en het industriële karakter van het terrein aantasten. Het 

zou ertoe kunnen leiden dat het in de toekomst moeilijker wordt om leegkomende plekken op het 

terrein op te vullen met bedrijvigheid uit de zwaardere milieucategorieën, omdat het ondanks de 

rechtmatige vestiging op basis van de milieuzonering kan leiden tot conflicten met bedrijvigheid uit de 

lagere categorieën.   

 

Toekomstperspectief 

De huidige status quo op Oostervaart zal zoveel mogelijk worden gehandhaafd, waardoor ook in de 

toekomst ruimte is voor de vestiging van een mix van bedrijvigheid uit de milieucategorieën 2, 3, 4 en 

5. Uitgangspunt hierbij is echter wel dat er voldoende ruimte voor industrie op het terrein beschikbaar 

blijft. Binnen Plabeka is afgesproken om binnen de deelregio Almere-Lelystad ruimte te blijven bieden 

aan bedrijvigheid uit de hoogste milieucategorieën, omdat daar in andere deelregio’s minder 

mogelijkheden voor zijn. De uitbreidingsruimte hiervoor ligt op Oostervaart-Oost, omdat daar nog 

uitgeefbare kavels beschikbaar zijn. Verder is de bedrijvigheid uit de zwaarste milieucategorieën 

gevestigd op het oostelijk deel van Oostervaart dat ruimtelijk aansluit aan Oostervaart-Oost. De 
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bedrijvigheid uit de lage milieucategorieën hebben zich vooral in de (noord)westelijke zone van het 

terrein gevestigd. Door bedrijvigheid uit de categorieën 1 en 2 op Oostervaart-Oost en een deel van 

Oostervaart uit te sluiten, kan het karakter van (zwaar) industrieterrein worden gewaarborgd. Daarmee 

kan Lelystad – zoals in Plabeka-verband afgesproken – op deze locatie ruimte blijven bieden aan 

zwaardere bedrijvigheid. Bedrijvigheid in de laagste milieucategorieën kan voor een dusdanige 

verstoring voor de bestaande, zwaardere bedrijvigheid zorgen, dat bij herziening van 

bestemmingsplannen een minimale grens onderzocht zou moeten worden. Op Oostervaart-Oost heeft 

de gemeente grond in eigendom en kan hiermee bij de gronduitgifte reeds rekening worden 

gehouden.  

 

Voor het binnenterrein of “industrieel hart” (zie figuur 5.13) op het bestaande gedeelte van Oostervaart 

zal eveneens onderzocht moeten worden of een minimalisering in milieucategorieën planmatig 

gerealiseerd kan worden. Deze strikte benadering ten aanzien van milieucategorieën is nodig om het 

industriële karakter van Oostervaart te kunnen behouden. Tevens dient in dit kader opgemerkt te 

worden dat het op een 24/7-industrieterrein onwenselijk is om de functie wonen meer ruimte te geven. 

Het toevoegen van meer bedrijfswoningen wordt dan ook onwenselijk geacht. Door op Noordersluis 

meer ruimte te geven aan bedrijvigheid uit lagere milieucategorieën en op Oostervaart minder ruimte 

te bieden blijft er op stadsniveau een evenwicht in het aanbod aan bedrijven- en industrieterreinen 

bestaan.  

 

Figuur 5.13: Overzicht “industrieel hart” Oostervaart 

 

 
 

Als laatste dient opgemerkt te worden dat In het bestemmingsplan het gedeelte van Oostervaart-Oost 

langs de A6 aangemerkt wordt als zichtlocatie. Vanwege het economische belang voor zowel de stad, 

als het profiel van Oostervaart, geldt dat de vestiging van maakindustrie / productie de voorkeur krijgt 

boven afwegingen ten aanzien van architectonische waarden, beeldkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. 
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5.4.2.2 Flevokust 

 

Type locatie  Industrieterrein 

Eerste bouwjaar - 

Naam bestemmingsplan - 

Netto uitgegeven 0 ha 

Plancapaciteit  Tot 2020: 70 ha 

2020-2030: 40 ha 

2030-2040: 0 ha 

Totaal tot 2040: 110 ha 

Handelingsperspectief Groeigebied 

 

 
 

Stand van zaken 

Flevokust is een toekomstig industrieterrein dat gepland is in de kustzone aan het IJsselmeer ten 

noorden van de stad. Vooralsnog heeft het gebied nog een agrarische bestemming, maar in de 

toekomst moet deze locatie ontwikkeld worden als een specifieke, havengebonden locatie, voor 

industriële, logistieke en handelsbedrijven. 

 

Toekomstvisie 

 

Met Flevokust wil de gemeente een multimodaal, havengebonden industrieterrein ontwikkelen. 

Aansluitend bij de ambities, zoals neergelegd in de nota’s “Naar een sterke economie” (2003) en 

“Strategisch Acquisitiebeleid” (2011), zal de locatie ruimte gaan bieden aan bedrijvigheid passend bij 

de positionering van Lelystad als industrieel-logistiek complex.   

 

De strategische ligging van Lelystad en de ontwikkeling van de Hanzelijn, de doorontwikkeling van 

luchthaven Lelystad en de aanleg van Flevokust zorgen voor een zeer geschikt bereikbaarheidsprofiel 

voor diverse vervoersmodaliteiten. Als logistiek knooppunt tussen de Randstad en Noord-Nederland 

biedt deze multimodaal ontsloten locatie een aanvulling voor de Metropoolregio Amsterdam. Uit het 

onderzoek ‘Blue Ports, knooppunten voor de regionale economie’ van TNO (2005) blijkt dat de kust bij 

Lelystad een ‘missing node’ als ‘regional gateway’ is in het nationale binnenvaartnetwerk. De 

havenfaciliteit op Flevokust gaat dan ook deel uitmaken van een netwerk/systeem met een zeehaven 

(Circle Lines)
60

, waarbij samenwerking met een bestaande havenautoriteit i.c. Haven Amsterdam voor 

de hand ligt.  
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 Zie www.bereikbaaroverwater.nl 
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Door op Flevokust ruimte te bieden aan industrieel-logistieke sectoren wordt niet alleen aangesloten 

bij de gewenste positionering van de gemeente in de regio ter versterking van de lokale economie 

(industrieel-logistiek complex), maar wordt ook gehoor gegeven aan de afstemming die binnen 

Plabeka tot stand is gekomen. Regionaal is er een tekort aan vestigingsruimte voor bedrijvigeid in de  

zwaardere milieucategorieën en samen met Almere heeft Lelystad aangegeven dit tekort op te willen 

vangen. Flevokust levert hier een belangrijke bijdrage aan en is dan ook aangemerkt als “van 

bovenregionaal belang”.  

 

Om de industrieel-logistieke sectoren en bedrijvigheid uit de zwaardere milieucategorieën te kunnen 

huisvesten is het overgrote deel van de locatie bestemd als industrieterrein. Op dit deel van het terrein 

geldt voor de uitgifte een restrictief toelatingsbeleid, waarbij in principe alleen bedrijvigheid uit de 

milieucategorieën 3.2 tot en met 5 wordt toegelaten. Dit industriedeel beslaat het grootste deel van het 

terrein en is vooral gesitueerd rond de havenvoorziening. Verder wordt een deel van het terrein 

(logistiek deel) ingericht als regulier bedrijventerrein, waar bedrijvigheid uit de milieucategorieën 2 tot 

en met 4.1 zich kan vestigen. Dit logistieke deel is gesitueerd aan de zuidoostkant op enige afstand 

van de kade tegen de grens van het plangebied aan en wordt in het midden van het plangebied 

begrensd door het spoor. Bedrijvigheid uit milieucategorie 1 is uitgesloten. Om het industriële-

logistieke karakter overeind te houden en verkleuring van het terrein in de toekomst te voorkomen is 

het van belang dat deze zonering gehandhaafd blijft. Deze wordt dan ook globaal in het 

bestemmingsplan opgenomen. Een meer gedetailleerde uiteenzetting van hetgeen er wel en niet 

mogelijk is aan bedrijfsvestigingen op Flevokust is beschreven in het “Vestigingsbeleid Flevokust” dat 

als bijlage F is toegevoegd.  

5.4.3 Kantoren 

 

De kantorenmarkt is veranderd van een uitbreidingsmarkt in een vervangingsmarkt. Hierdoor is het 

noodzakelijk dat er op locatieniveau gekeken wordt naar de te volgen strategie. Op de ene locatie 

dient actief getransformeerd of gesloopt te worden, terwijl er op een andere locatie misschien nog wel 

marktruimte is voor uitbreiding. Zoals uit de opgaven in het derde hoofdstuk is gebleken is er in 

Lelystad weinig ruimte voor uitbreiding van het kantorenaanbod, waardoor het accent ligt op het 

behouden en/of verbeteren van de kwaliteit van de huidige kantorenvoorraad. Uitbreiding is alleen nog 

aan de orde op locaties die vanuit het marktperspectief nog als kansrijk worden gezien. Twee 

belangrijke kantorenlocaties, Stadshart en Lelycentre, zijn al behandeld omdat deze deel uitmaken 

van centrummilieus. Hieronder komen de specifieke kantorenlocaties aan de orde.  

5.4.3.1 De Meent / De Schans / De Veste 

 

Type locatie Specifiek milieu - Kantorenlocatie 

Eerste bouwjaar 1978 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Lelystad - Gordiaan 1979 
Ontwerp Bestemmingsplan Lelystad Midden-West (2012) 

Kantorenvoorraad 29.101 m
2
 bvo

61
  

Plancapaciteit  Tot 2020: 1.600 m
2
 (De Veste) 

2020-2030: n.v.t. 

2030-2040: n.v.t. 

Totaal tot 2040: 1.600 m
2
 

Handelingsperspectief Balansgebied 
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 Kantorenmonitor BV, 2011 
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Stand van zaken 

De kantorenlocatie “De Meent / Veste / Schans” is gelegen ten noorden van het Stadshart en is goed 

bereikbaar vanaf de hoofdwegenstructuur. Aan de oostkant biedt de Zuiderplasdreef toegang tot de 

deellocatie De Meent en aan de westkant de Stationsdreef tot de deellocaties De Schans en De Veste 

(zie kaartje). Door middel van de ligging in de nabijheid van het Stadshart en daarmee van het 

treinstation Lelystad Centrum is de locatie ook per openbaar vervoer ontsloten.  

 

De locatie is geschikt voor de vestiging van kantoorgebruikers uit een groot aantal sectoren. Toch zijn 

er op het moment vooral bedrijven en organisaties uit de sectoren (semi-)overheid en zorg en 

zakelijke dienstverlening gevestigd. De werkgelegenheidscijfers op deze locatie laten eenzelfde beeld 

zien. Met meer dan 1.200 banen levert de locatie een bijdrage van 4 procent aan de totale 

werkgelegenheid van Lelystad. De twee sectoren overheid en zorg en zakelijke dienstverlening zijn 

met respectievelijk 65 procent en 23,5 procent verantwoordelijk voor het overgrote deel van de 

werkgelegenheid op deze kantorenlocatie. Hierbij valt vooral het grote aandeel van de sector overheid 

en zorg dat op deze locatie aanwezig is op. 

 

Figuur 5.14: Banen per sector “De Meent / Schans / Veste” 

 

 
 

Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O&S, 2012 
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Als geheel geeft de locatie plek aan 29.101 m
2
 bvo kantoorruimte (2011)

62
, waarbij op de deellocatie 

De Schans / De Veste de grotere panden (>1.000 m
2
 bvo) te vinden zijn. Op de deellocatie De Meent 

zijn naast een aantal grotere panden vooral ook kleinschalige kantoorpanden (< 1.000 m
2
 bvo) 

ontwikkeld. Ook in bouwjaren is er een tweedeling te maken. De panden op de deellocatie De Meent 

zijn vrijwel allen eind jaren 70 - begin jaren 80 gebouwd. De panden aan De Schans en De Veste zijn 

jonger en dateren - op een enkel ouder pand na - uit de periode eind jaren 90. Hieruit valt op te maken 

dat op de deellocatie De Meent meer verouderde panden staan dan op de deellocatie De Schans. Dit 

blijkt niet direct uit de beoordeling van de kwaliteit van de panden. Over het algemeen wordt dit op 

beide deellocaties als voldoende tot goed beoordeeld
63

. Er zijn echter wel enkele panden, vooral aan 

de zuidkant van De Meent, waarvan de uitstraling als problematisch wordt beschouwd.  

 

Wat verder opvalt is dat er wel sprake is van leegstand, maar dat er maar weinig panden zijn die in 

zijn geheel leeg staan. Bij veel van de panden staan slechts delen of etages leeg, die na vertrek van 

de huurder niet meer gevuld zijn. Dit gebeurt zowel op de deellocatie De Schans als op De Meent. 

Een verschil tussen beide is echter dat de leegstand op deellocatie De Meent door de leeftijd van de 

panden als verouderd beschouwd kan worden, terwijl de leegstaande panden aan De Schans 

hierdoor meer toekomstperspectief hebben.    

 

Toekomstperspectief 

De ouderdom van de panden in combinatie met de nu nog meevallende leegstand maakt dat de 

locatie vraagt om permanente monitoring van de stand van het gebied. Zoals uit de gevestigde 

bedrijvigheid blijkt voldoen de panden op dit moment nog wel aan de eisen van organisaties in de 

maatschappelijke sfeer (reclassering, schuldhulpverlening) en welzijnszorg, maar heeft een groot deel 

van de private bedrijvigheid de locatie verlaten. Als ook deze bedrijvigheid hier wegtrekt dan is de 

kans groot dat de locatie te maken krijgt met structurele leegstand. Dit geldt overigens meer voor de 

panden aan De Meent dan voor de panden op De Schans / De Veste. Vooralsnog lijkt de locatie goed 

te functioneren als vestigingslocatie voor bedrijvigheid in een aantal specifieke sectoren. Hierdoor is 

de locatie te bestempelen als balansgebied. Dit betekent dat in lijn met het bestemmingsplan de 

huidige hoofdfunctie als kantorenlocatie in stand wordt gehouden.  

5.4.3.2 Hanzepark / Botter 

 

Type locatie Specifiek werkmilieu – Kantoren 

Eerste bouwjaar 1982 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Hanzepark  (2007) 
Bestemmingsplan Lelystad Gordiaan 1979 
Ontwerp bestemmingsplan Lelystad Midden-West (2012) 

Kantorenvoorraad Hanzepark / RGD-cluster = 7.980 m
2
 bvo  

Botter = 31.983 m
2
 bvo (incl. provinciehuis)   

Plancapaciteit / programma  Tot 2020: 14.000 m
2
 bvo 

2020-2030: 0 

2030-2040: 0 

Totaal tot 2040: 14.000 m
2
 bvo 

Handelingsperspectief Groei- & balansgebied 
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 Kantorenmonitor BV, 2011 
63

 Op te maken uit de WOZ-taxatierapportage 
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Stand van zaken 

Deze kantorenlocatie bestaat uit de deellocaties Hanzepark en de Botter. Beide deellocaties zijn 

gelegen aan de westkant van het bus- en treinstation Lelystad Centrum en worden van elkaar 

gescheiden door de Visarenddreef. Deze dreef is onderdeel van de hoofdwegenstructuur wat in 

combinatie met de nabijheid van het station maakt dat beide locaties goed bereikbaar zijn.  

 

De gevestigde bedrijvigheid geeft aan dat de locatie een dienstverlenend cluster is. Op de deellocatie 

Botter zijn vooral bedrijven gevestigd in de sector zakelijke dienstverlening en zorgt de vestiging van 

het provinciehuis er tevens voor dat de sector overheid en zorg ook op deze deellocatie 

vertegenwoordigd is. Op de deellocatie Hanzepark is sprake van een oververtegenwoordiging van 

bedrijvigheid in de sector overheid en zorg. De werkgelegenheidscijfers bevestigen dit beeld. In totaal 

biedt de locatie Hanzepark / Botter een werkgelegenheid van 1.052 arbeidsplaatsen. Dit is gelijk aan 

3.4 procent van de totale werkgelegenheid in de stad. Meer dan driekwart (77 procent) van deze 

werkgelegenheid komt voor in de sector overheid en zorg. Met de vestiging van het provinciehuis, de 

rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming op deze locatie is dit niet 

verwonderlijk. Enigszins opvallend is de werkgelegenheid in de sector informatie en communicatie. 

Met slechts één bedrijfsvestiging in deze sector, zorgt deze toch voor 12 procent van de 

werkgelegenheid op deze locatie. Verder is de sector zakelijke dienstverlening goed voor 6.5 procent 

van de werkgelegenheid. Deze werkgelegenheid heeft zich met name gevestigd in de kleinschalige 

kantoorpanden (< 200 m
2
) op de deellocatie Botter.  

 

Figuur 5.15: Banen per sector “Hanzepark en Botter” 

 
Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O+S  (1/4/2012) 
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Hanzepark 

Het Hanzepark is een centraal gelegen binnenstedelijke locatie in de directe nabijheid van het 

stadscentrum en het bus- en treinstation Lelystad Centrum. Het doel van de ontwikkeling van deze 

stationslocatie was enerzijds om kantoorgebruikers vanuit het Lelycentre op te vangen die zich naar 

het Stadshart wilden verplaatsen en anderzijds de huisvesting van bedrijvigheid die zich door de 

opening van de Hanzelijn (gepland voor 12-12-2012) in Lelystad zouden willen vestigen. Om deze 

doelen te bereiken kent de deellocatie Hanzepark twee voor Lelystadse begrippen grotere 

kantorenlocaties. In de zuidoostpunt van het Hanzepark ligt het RGD-cluster. In dit cluster hebben 

verschillende (semi-)overheidsinstellingen als de rechtbank, de Raad voor de Kinderbescherming en 

het Openbaar Ministerie zich inmiddels gevestigd. Deze instellingen hebben zich in de periode 2000-

2010 vanuit het Lelycentre naar deze locatie verplaatst. In totaal omvat dit cluster inmiddels 8.000 m
2
 

bvo aan kantoorruimte uit zeer recente bouwjaren (2003 en 2008) en is er nog eens 7.000 m
2
 bvo aan 

uitbreidingsruimte op deze locatie beschikbaar. Door de recente bouwjaren is de kwaliteit en 

uitstraling van de panden erg goed te noemen. Verder is er ook geen sprake van leegstand op deze 

locatie. In het naastgelegen Hanzepark was nog eens ruimte voor 35.000 m
2
 bvo kantoor 

geprogrammeerd. Deze ruimte was aanvankelijk gereserveerd voor het accommoderen van vooral 

zakelijke dienstverlening die als gevolg van de opening van de Hanzelijn het Hanzepark een 

aantrekkelijke vestigingslocatie zouden vinden.  

 

De kantorenmarkt heeft het om redenen van conjuncturele en structurele aard echter zwaar
64

. Dit 

heeft ertoe geleid dat in 2011 door het college besloten is om het kantorenprogramma voor het 

deelplan Hanzepark met 28.000 m
2
 bvo te reduceren. Ondanks het feit dat de rechtbank, het 

Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming de komende periode onder druk van 

nationale bezuinigingen en schaalvergrotingsprocessen zullen staan, blijft de ruimtelijke reservering 

van 7.000 m
2
 bvo in het RGD-cluster wel ongemoeid. Voor het handhaven van deze voorzieningen is 

het van belang om voldoende uitbreidingsruimte te kunnen bieden. Naast de ruimtelijke reservering in 

het RGD-cluster zal er nog eens 7.000 m
2
 bvo in het naastgelegen Hanzepark gereserveerd worden 

voor uitbreiding van deze justitiële voorzieningen. De reservering voor kantoorruimte in dit deelplan 

was vooral bedoeld om in te spelen op de vraag die zou ontstaan door de opening van de Hanzelijn. 

Echter heeft voortschrijdend inzicht
65

 ertoe geleid dat de vestiging van deze bedrijvigheid in twijfel kan 

worden getrokken. Op basis hiervan is ervoor gekozen om de reserveringen in het deelplan 

Hanzepark met 28.000 m
2
 bvo te reduceren van 35.000 m

2
 bvo naar de 7.000 m

2
 bvo 

uitbreidingsruimte. Het bestemmingsplan Hanzepark voorziet in de mogelijkheid om de bestemming 

kantoor om te zetten in de bestemming wonen. Echter, ook deze markt heeft het zwaar en de 

verwachting is dat deze woningen niet voor 2020 gerealiseerd zullen worden. De deellocatie 

Hanzepark kent zodoende in totaal nog voor 14.000 m
2
 bvo uit te geven grond voor 

kantoorontwikkeling die vooral bestemd is voor uitbreiding van de justitiële voorzieningen. 

 

Botter 

De deellocatie Botter ligt aan de zuidkant van de Visarenddreef en kan ook omschreven worden als 

een binnenstedelijke knooppuntlocatie. De kantorenvoorraad op deze deellocatie is gelijk aan bijna 

32.000 m
2
 bvo en is opgemaakt uit twee grootschalige en enkele kleinschalige panden. Eén van de 

grootschalige panden (16.000 m
2
 bvo) is het provinciehuis dat eind jaren zeventig gebouwd is. In de 

periode 2005-2007 is het pand echter grondig gerenoveerd en uitgebreid, waardoor kwaliteit en 

uitstraling van het pand weer voldoen aan de huidige standaard. Het andere grootschalige pand 

(10.730 m
2
 bvo) dateert uit 1982 en ligt direct aan de spoorlijn gesitueerd. De kwaliteit van dit pand 

wordt als goed beoordeeld en het pand kent geen leegstand. De kleinschalige kantoorpanden dateren 

                                                      
64

 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 2  
65

 De combinatie van een goede verbinding (Hanzelijn) met het schaalvergrotingsproces zorgt ervoor 
dat Lelystad vanuit grotere dienstencentra als Almere en Zwolle bediend kan worden, waardoor de 
verwachting is dat zakelijke dienstverlening zich niet in Lelystad zal vestigen (o.a. Tordoir, 2011). Zie 
ook Hoofdstuk 2; trends en ontwikkelingen.  
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ook uit 1982 en liggen aan de westkant van het provinciehuis tegen de woonwijk Botter aan. In totaal 

gaat het om 6.290 m2 bvo verdeeld over eenheden van ongeveer 130 m
2
 bvo. De kwaliteit en 

uitstraling van deze panden wordt als voldoende beoordeeld, al zijn er ook een aantal panden die als 

slecht beschouwd worden
66

. Tevens staat een aantal van deze panden leeg. De duur van deze 

leegstand varieert nogal en lijkt geleidelijk op te lopen. Een enkel pand staat sinds 2008 leeg, terwijl er 

ook panden zijn die pas sinds kort (2011) leeg staan. Het zou kunnen zijn dat de panden die recent 

leeg zijn gekomen evenals de panden die al sinds 2008 leegstaan  niet meer gevuld gaan worden, 

waardoor structurele leegstand ontstaat.   

 

 

Toekomstperspectief 

Met betrekking tot de handelingsperspectieven dient onderscheid gemaakt te worden tussen de twee 

deellocaties Botter en Hanzepark. De deellocatie Botter kan gezien worden als een balansgebied. Op 

dit moment functioneert deze deellocatie nog goed: er is weinig sprake van leegstand en alle kavels 

zijn uitgegeven. Wel dienen de kleinschalige panden naast het provinciehuis onder de aandacht te 

blijven. Er zijn aanwijzingen dat deze geleidelijk leeg komen te staan, waardoor structurele leegstand 

kan ontstaan. De deellocatie Hanzepark is bestempeld als groeigebied. Er is ruimte gereserveerd om 

de gevestigde justitiële instellingen de ruimte te kunnen geven om uit te breiden.  

 

5.4.3.3 Kantorenlocatie “Airport Garden City” 

 

  

Type locatie  Specifiek werkmilieu – Kantorenlocatie 

Eerste bouwjaar n.v.t. 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Lelystad - Larserknoop (2010) 

Kantorenvoorraad 0 

Plancapaciteit  Tot 2030: 6 ha bruto uitgeefbaar  

2030-2040: 4 ha. 

Totaal tot 2040: 10 ha (60.000 m
2
 bvo) 

Handelingsperspectief Groeigebied 

 

 

Stand van zaken 

De gebiedsontwikkeling “Airport Garden City”
67

 betreft de realisatie van een hoogwaardig en 

duurzaam businesspark gelegen tussen de A6, de Larserweg (N302) en de luchthaven Lelystad 

Airport. Het overgrote deel van dit gebied heeft momenteel nog een agrarische functie, maar moet in 

de toekomst plek bieden aan zowel een gemengd bedrijventerrein als aan kantoren. Het initiatief voor 

deze ontwikkeling ligt bij de Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA), waarin de 

gemeenten Lelystad en Almere en de provincie Flevoland vertegenwoordigd zijn.     

 

Airport Garden City biedt een uitstekend ontsloten vestigingslocatie. Gelegen aan de A6 en de 

Larserweg (N302) is de bereikbaarheid over de weg uitstekend. Daarnaast zorgt de spoorverbinding 

van Lelystad met Amsterdam en vanaf 2012 met Zwolle voor uitstekende verbindingen met zowel de 

Metropoolregio Amsterdam als het noorden en oosten van het land. Een bijzondere eigenschap van 

het ontwikkelingsgebied is dat het over de luchthaven Lelystad Airport beschikt. Het besluit tot 

uitbreiding van deze luchthaven door verlenging van de start- en landingsbaan en het advies
68

 om de 

                                                      
66

 Afgeleid uit de WOZ-taxatierapportage. 
67

 Planologisch bekend als bestemmingsplan Larserknoop. 
68

 De kern van het Aldersadvies (30-3-2012) is dat de luchthaven kan uitgroeien tot een capaciteit van 
35.000-45.000 vliegbewegingen van middelgrote commerciële  (passagiers)toestellen als de Boeing 
737 / Airbus A320 die rond de 150 passagiers kunnen vervoeren. Hiermee kan de luchthaven een 
deel van de groei van Schiphol overnemen.  
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luchthaven uitbreidingsruimte van het aantal vliegbewegingen te bieden, zal een stimulans voor 

toekomstige ontwikkelingen in dit gebied betekenen. De gebiedsontwikkeling wordt door de provincie 

in het Omgevingsplan Flevoland (2006) dan ook aangemerkt als één van de locaties van 

bovenregionaal belang.  

 

Naast een gemengd bedrijventerrein is er binnen het plangebied ook ruimte gereserveerd voor de 

ontwikkeling van kantoren. De gronden rondom de luchthaven vormen een specifieke vestigingsplaats 

voor bedrijvigheid die de omgeving van een luchthaven opzoeken. Deze bedrijvigheid wil zich zowel in 

bedrijfspanden als in kantoren vestigen. In het bestemmingsplan Larserknoop is echter geen expliciet 

kantorenprogramma opgenomen, maar is gekozen voor globale bestemmingen waarbij op grond van 

ontheffingen ruimte geboden kan worden aan kantoorontwikkeling. Ontheffingen worden in beginsel 

niet verleend aan kantoorbedrijvigheid die getypeerd kan worden als “backoffice”, “kantoren met een 

baliefunctie” of “kantoren ten behoeve van (semi-)overheidsinstellingen”. Bedrijvigheid die wel op een 

ontheffing kan rekenen zijn luchthaven- en snelweggerelateerde kantoorgebruikers (zie tabellen 5.2 

en 5.). Op deze manier ontstaat binnen het ontwikkelingsgebied een eigen dynamiek die min of meer 

los staat van de noodzaak tot reductie van het kantorenprogramma in de stad. Dit neemt niet weg dat 

OMALA de marktontwikkelingen voor kantoren scherp in de gaten zal moeten houden.  

 

Door de keuze om ook snelweggerelateerde bedrijvigheid op de locatie toe te staan is het mogelijk om 

een kantorenlocatie van bepaalde omvang te realiseren die op zichzelf een aantrekkende werking kan 

uitoefenen. De concentratie van een dergelijk programma is nodig om echt een kantorenlocatie te 

kunnen ontwikkelen in plaats van enkele verspreide kantoorpanden. Dit komt de uitstraling van het 

gebied ten goede. De keuze om snelweggerelateerde bedrijvigheid toe te staan heeft tot gevolg dat 

het snelweggerelateerde kantorenprogramma
69

 dat in de Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid (2007) 

nog als zoeklocatie aan de A6 geprogrammeerd was is komen te vervallen. 

 

Doordat de kantorenontwikkeling een eigen dynamiek kent is het lastig om de omvang van een 

kantorenprogramma voor het gebied vast te stellen. Getracht is om een inschatting te maken van de 

hoeveelheid bedrijvigheid die zich in de nabijheid van de luchthaven zouden willen vestigen met een 

kantoorhoudendheid van 70 tot 100 procent die snelweg- of luchthavengerelateerd zijn. Deze 

inschatting heeft ertoe geleid dat vooralsnog uitgegaan wordt dat het mogelijk is om een 

kantorenprogramma te realiseren van 6 hectare bruto uitgeefbaar (60.000 m
2
 bvo) tot 2030. Dit zou 

uiteindelijk meer kunnen worden wanneer de markt hiertoe aanleiding geeft. In totaal is er tot 2040 

een reservering van 10 hectare bruto uitgeefbare grond opgenomen. 

 

Het is niet de bedoeling dat deze kantorenlocatie gaat concurreren met andere locaties in de regio. 

Om dit te voorkomen zijn er enkele regels opgesteld waaraan bedrijven moeten voldoen om zich in de 

nabijheid van de luchthaven te mogen vestigen. Dit moet echter niet tot de conclusie leiden dat zij zich 

niet in Lelystad mogen vestigen, maar dat zij zich op iets grotere afstand van de luchthaven kunnen 

vestigen op bestaande of toekomstige werklocaties. Deze regulering krijgt vorm en inhoud langs prijs, 

kwaliteit en het soort bedrijvigheid. Het soort bedrijvigheid dat zich mag vestigen in het gebied kan 

gespecificeerd worden in de categorieën “snelweggerelateerde kantoorgebruikers” en 

“luchthavengebonden, luchthavenverbonden en luchthavengerelateerde bedrijvigheid”. 
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 Zoeklocatie Flevopoort cluster 1 
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Snelweggerelateerde kantoorgebruikers zijn gebruikers met de volgende SBI-codering: 

 

Tabel 5.2: Snelweggerelateerde kantoorgebruikers naar SBI-codering: 

 

SBI-codering Branche 
 
7210 

 
Computerservice en informatietechnologie; hardware consultancy 

7222 Computerservice en informatietechnologie; software consultancy 
7250 Computerservice en informatietechnologie; onderhoud en reparatie van computers en 

kantoormachines 
7411.2 Rechtskundige dienstverlening; rechtskundige adviesbureaus 
7411.4 Rechtskundige dienstverlening; deurwaarderskantoren 
7412.1 Registeraccountants 
7412.2 Accountants-administratieconsulenten 
7412.4 Belastingconsulenten 
7413 Markt- en opinieonderzoeksbureaus 
7414 Economische onderzoeks-, advies-, en public relationsbureaus 
7420 Architecten-, ingenieurs- en overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus 
743 Keuring en controle 
7440.1 Reclame-, reclameontwerp- en reclameadviesbureaus 
7460 Beveiliging en opsporing 
7487.2 Organiseren van beurzen, tentoonstellingen, braderieën 

 

Bron: Gemeente Lelystad, Bestemmingsplan Larserknoop (2010) 

 

Met luchthavengebonden, -verbonden en gerelateerde bedrijvigheid wordt het volgende bedoeld:   

 

Tabel 5.3: Luchthavengebonden, -verbonden en –gerelateerde bedrijvigheid 

 

Type bedrijvigheid Omschrijving 

 
Luchthavengebonden  

 
Bedrijven die activiteiten uitvoeren die daadwerkelijk op het luchthaventerrein plaatsvinden. Deze 
kunnen ingedeeld worden in: 

 
1. Passgiersgebonden: alle activiteiten die rechtstreeks zijn gekoppeld aan het 

passagiersvervoer als luchtvaartmaatschappijen, grondafhandeling/check-in, 

boarding/deboarding, bagageafgifte, bagageclaim en paspoortcontrole, dienstverlenende 

activiteiten in de terminal, openbaar vervoer, taxi’s, autoverhuur en cafés/restaurants. 

2. Vliegtuiggebonden: activiteiten die diensten verlenen aan luchtvaartmaatschappijen zoals 

luchthavenexploitant, benzine- en oliemaatschappijen, dienstverlening voor aankomst of 

vertrek van een vliegtuig (schoonmaakdiensten, de-icing, push-back, taxidiensten, 

Luchtverkeersleiding Nederland, Koninklijke Marechaussee, brandweer, KNMI, 

luchtvaartpolitie, onderhoud en reparatie van vliegtuigen. 

 

 
Luchthavenverbonden 

 
Bedrijven die zich gevestigd hebben op het luchthaventerrein en een directe relatie met de 
luchthaven of luchtvaart hebben. Hierbij gaat het om aannemers en installatiebedrijven, banken- 
en wisselkantoren, catering, detailhandel, tax-free winkels, hotels, financiële- en zakelijke 
dienstverlening, beveiligingsbedrijven, uitzendbureaus, verzekeringsmaatschappijen, reisbureaus 
en touroperators, ICT/Telecom, koeriersdiensten en post. 
 

 
Luchthavengerelateerd 

 
Bedrijven die geduid kunnen worden als: 
 
1. Toeleveranciers: toeleveranciers aan gebonden of verbonden bedrijfsactiviteiten. 

2. Gebruikers: bedrijven die zich in de nabijheid vestigen en frequent gebruikmaken van de 

luchthaven. 

3. Meelifters: bedrijven die zich omwille van de ambiance in de nabijheid van een luchthaven 

vestigen. Dit zijn in ieder geval geen (semi-)overheidsinstellingen. Deze bedrijven zullen een 

grote bijdrage leveren aan de werkgelegenheid (minimaal 75 nieuwe voltijd arbeidsplaatsen). 

4. Company jet eigenaren: bedrijven die een eigen bedrijfsvliegtuig op Lelystad Airport gestald 

hebben. 

 

Bron: Gemeente Lelystad, Economische Programmering Larserknoop (2008) 
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Toekomstperspectief: 

Zoals hierboven beschreven is er geen expliciet kantorenprogramma in het bestemmingsplan voor het 

gebied opgenomen, maar is het door middel van ontheffingen mogelijk voor kantoorgebruikers die als 

snelweg- en luchthavengerelateerd kunnen worden aangeduid zich op deze locatie te vestigen. Voor 

deze kantoorgebruikers is 10 hectare grond gereserveerd dat nog volledig ontwikkeld moet worden. 

De locatie is dan ook als groeigebied bestempeld.  

5.4.4 Voorzieningen 

5.4.4.1 Palazzo 

 

Type locatie  Specifiek werkmilieu – Voorzieningen (PDV) 

Eerste bouwjaar 1999 (1
e
 fase) 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Warande Fase I (2010) 

Winkelvoorraad 34.327 m
2
 wvo 

Plancapaciteit detailhandel (2012) Totaal tot 2040: 0 

Handelingsperspectief Balansgebied 

 

 
 

Stand van zaken 

De PDV-locatie
70

 Palazzo is gelegen aan de zuidkant van Lelystad in het plangebied “Warande”. Het 

is de woonboulevard van Lelystad en wordt voor gemotoriseerd verkeer ontsloten door de 

Larserdreef. Dit is een van de belangrijkste hoofdontsluitingswegen van Lelystad met een directe 

aansluiting op de rijksweg A6. De vele parkeerruimte op Palazzo maakt dat de locatie per auto goed 

toegankelijk is. Verder lopen er diverse fietspaden naar de locatie, waardoor de bereikbaarheid per 

fiets ook gewaarborgd is. Een bushalte in de nabijheid zorgt ervoor dat Palazzo ook per openbaar 

vervoer bereikbaar is.  

 

De locatie is goed voor 199 voltijdbanen. Dit is minder dan 1 procent van de totale werkgelegenheid 

van de stad. Al deze werkgelegenheid is te vinden in de sector handel. Op Palazzo is dan ook alleen 

ruimte voor de vestiging van grootschalige, volumineuze detailhandel. Logisch gevolg hiervan is dat 

de locatie beschikt over een groot aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak. De detailhandel die 

zich op Palazzo mag vestigen zijn aanbieders op het gebied van woninginrichting, keukens, sanitair, 

tuincentra, bouwmarkten, ABC-goederen
71

 en recreatie en vrije tijd. Andere grootschalige aanbieders 

van volumineus aanbod als witgoed en audio blijven gevestigd in het Stadshart. Palazzo is dan ook 

                                                      
70

 PDV staat voor Perifere Detailhandel Vestigingen. 
71

 Abc-goederen zijn auto’s, boten, caravans en daarmee direct samenhangende goederen. 
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een aanvulling op de verschillende centra in de stad met een boodschappenfunctie  en kan benoemd 

worden als woonboulevard. Om ervoor te zorgen dat er alleen sprake is van volumineuze perifere 

detailhandel is er een minimum ondergrens aan de vloeroppervlakte van 800 m
2 

gesteld. Momenteel 

heeft de locatie vooral een lokale verzorgingsfunctie en zijn het vooral de eigen inwoners van de stad 

die hun inkopen hier doen.    

 

De panden op deze locatie dateren uit de periode na 1999 en zijn dus relatief jong en de kwaliteit, 

uitstraling en onderhoud wordt over het algemeen als voldoende tot zeer goed beoordeeld
72

. In totaal 

staat er 1.959 m
2
 aan winkelvloeroppervlak leeg, wat overeenkomt met 6 procent van het totaal. Het 

huidige economische klimaat zorgt ervoor dat de winkels in de woonbranche en het concept 

“woonboulevard” onder druk staan. Dit brengt het risico met zich mee dat de leegstand in de nabije 

toekomst verder toe zou kunnen nemen, waardoor het functioneren van de locatie in gevaar kan 

komen.  

 

Toekomstperspectief 

In het detailhandelsbeleid
73

 van de gemeente wordt de huidige positie van Palazzo omschreven als 

een grootschalige concentratie van winkels voor laagfrequente aankopen met een stedelijk 

verzorgingsgebied. De locatie en het concept “woonboulevard” staan echter onder druk van de 

huidige economische situatie. Hierdoor is de toekomst van deze locatie onzeker en zal voortschrijdend 

inzicht uit moeten wijzen in welke richting deze locatie zich zou kunnen ontwikkelen. Vooral op het 

gebied van branchering dienen goede afwegingen gemaakt te worden bij het al dan niet toestaan van 

huurders op Palazzo.    

5.4.4.2 Batavia Stad 

 

Type locatie  Specifieke werklocatie – Voorzieningen 

Segmentering (Plabeka) n.v.t 

Eerste bouwjaar 2001 opening 1
e
 fase 

Naam bestemmingsplan Bestemmingsplan Museumkwartier (2004) 

Winkelvoorraad (2012) 18.753 m
2
 wvo 

Plancapaciteit detailhandel  Totaal tot 2040: 25.000 m
2
 vvo

74
 

Handelingsperspectief Groeigebied 

 

 

                                                      
72

 Op basis van WOZ-taxatierapportage 
73

 Gemeente Lelystad (2010), Winkelstructuur Lelystad 2020 – detailhandelsbeleid   
74

 In totaal mag Batavia Stad uitbreiden tot 25.000 m
2
 v.v.o. In tegenstelling tot alle andere 

winkelgebieden wordt voor Batavia Stad het V.V.O. (verkoopvloeroppervlak) gehanteerd. De afwijking 
heeft te maken met afspraken die in het verleden zijn gemaakt en op basis waarvan de berekeningen 
zijn gemaakt. De verhouding V.V.O. : B.V.O. is 100:125. 
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Stand van zaken 

Het thematische centrum, Batavia Stad, is een Factory Outlet Centre, waarvan de eerste fase in 2001 

geopend is. Deze centra kennen hun oorsprong in de Verenigde Staten en zijn ontstaan uit 

fabriekswinkels. In Batavia Stad krijgen fabrikanten de mogelijkheid om zelfgeproduceerde producten 

direct aan de consument te verkopen. Het assortiment bestaat voornamelijk uit overtollige voorraden, 

producten die niet aan de hoge kwaliteitseisen voldoen en uit retourzendingen van aansprekende 

merken die tegen gereduceerde prijzen aangeboden worden. Batavia Stad kan worden omschreven 

als een thematisch winkelgebied waar gefunshopt (recreatief gewinkeld) kan worden. Het gebied kent 

dan ook een bijzondere aantrekkingskracht op consumenten uit de regio, waarmee het een regionaal 

verzorgingsgebied heeft.   

 

Batavia Stad is gelegen aan de kuststrook van Lelystad en is onderdeel van het Museumkwartier. Het 

plangebied wordt begrensd door de Houtribweg, de Markerwaarddijk en de Museumweg/De Helling. 

(zie kaartje). Vooral de Houtribweg en de Markerwaarddijk vormen belangrijke toegangswegen tot het 

winkelgebied. De Houtribweg staat in verbinding met de rijksweg A6 via op- en afrit Lelystad Noord en 

zorgt voor een verkeersafwikkeling die buiten de stad om gaat. De Markerwaarddijk vormt de 

verbinding met Enkhuizen. Samen met de vele parkeermogelijkheden zorgt dit voor een goede 

autobereikbaarheid. Een directe busverbinding vanaf het bus- en treinstation Lelystad Centrum zorgt 

ervoor dat het centrum ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar is. Tevens zorgen 

verschillende fietspaden ervoor dat Batavia Stad ook per fiets te bereiken is. Het is van groot belang 

dat de bereikbaarheid goed is, omdat het centrum vele bezoekers, zowel lokaal als regionaal trekt.  

 

Het gebied waarin Batavia Stad is gevestigd, het Museumkwartier, kent een hoop bedrijvigheid in de 

sector handel. Verder kent het gebied een aantal vestigingen in de sectoren horeca, cultuur, sport en 

recreatie en de zakelijke dienstverlening. De werkgelegenheidscijfers laten een identiek beeld zien. 

Het gebied is goed voor 537 voltijdbanen. Dit is iets minder dan 2 procent van het totaal aantal 

voltijdbanen in de stad. De meeste werkgelegenheid (66 procent) komt voor in de sector handel. De 

sector horeca is goed voor 19 procent van de werkgelegenheid. Opgemerkt kan worden dat de 

werkgelegenheid van deze sectoren zich vooral in Batavia Stad hebben gevestigd. De overige 

werkgelegenheid in het gebied komt voor in de sectoren cultuur, sport en recreatie (8 procent) en in 

de zakelijke en financiële dienstverlening (5 procent).  

 

Figuur 5.16: Banen per sector Batavia Stad per 1-4-2012

 
Bron: Provincie Flevoland, bewerking Gemeente Lelystad, O&S, 2012 

 

Batavia Stad kent een aantal panden dat leegstaat
75

. Deze leegstand duurt over het algemeen niet 

lang  en ontstaat door de verplaatsing van bedrijvigheid. Deze leegstand is dan ook te typeren als 

frictieleegstand en is niet alarmerend, omdat deze panden snel weer gevuld worden. Het vastgoed is 
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minder dan een decennium oud en kan dan ook niet als verouderd gezien worden. Dit is terug te zien 

in de kwaliteit en uitstraling van het gebied die als goed beoordeeld kan worden.  

 

In de huidige vorm functioneert Batavia Stad goed. Het centrum heeft een regionale 

aantrekkingskracht en kent een groot aantal bezoekers per jaar. In het verleden werd getwijfeld of de 

ontwikkeling van Batavia Stad de gewenste detailhandelsstructuur niet uit balans zou brengen en 

negatieve effecten op de winkelcentra Stadshart en Lelycentre zou hebben. Uit periodieke 

effectmetingen is echter gebleken dat de nadelige effecten van de opening van Batavia Stad op deze 

winkelcentra minimaal zijn
76

.  Batavia Stad lijkt niet te concurreren met bestaande winkelcentra, omdat 

het aanbod niet hetzelfde is als dat van reguliere winkels. Het centrum kan gezien worden als 

aanvulling op de bestaande winkelcentra en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de 

detailhandelsstructuur. Omdat de negatieve effecten van Batavia Stad op de positie van de bestaande 

winkelcentra echter nog steeds op de loer liggen is het van belang om deze effecten te blijven 

monitoren. Het is dan ook van belang dat het “outlet concept” gehandhaafd blijft en dat reguliere 

detailhandel uitgesloten blijft. Zodoende wordt de ontwikkeling van Batavia Stad afgestemd op de 

prioriteit die aan het Stadshart is gegeven.  

 

Toekomstperspectief 

Mits het outlet concept gehandhaafd blijft is er ruimte voor uitbreiding van Batavia Stad. In het 

detailhandelsbeleid
77

 van de gemeente wordt dan ook ingezet op de versterking van “de unieke en 

regionale positie van het centrum als aanvulling op de centra met een boodschappenfunctie”. Om tot 

deze gewenste versterking te komen wordt afronding met een laatste fase toegestaan, waarmee het 

aantal vierkante meters aan winkeloppervlak uitgebreid wordt. Het maximum aantal vierkante meters 

aan winkeloppervlak tot waar Batavia Stad mag groeien is op 25.000 m
2
 gesteld. Deze toevoeging 

mag alleen ingevuld worden volgens de eisen van het outlet concept. Door hieraan vast te houden zijn 

de te verwachten nadelige effecten op de detailhandelsstructuur gering. De effectmetingen die sinds 

de opening van Batavia Stad gehouden zijn wijzen dit uit.  

 

Verder is het voor de positionering van Batavia Stad waardevol om een kwalitatieve benadering toe te 

passen. De afronding van Batavia Stad kan een toename van de recreatieve waarde en het 

“fungehalte” van het hele gebied tot gevolg hebben en daarmee een belangrijke rol in de ontwikkeling 

van het kustgebied en de stad vertolken. Het outlet centrum kan werken als katalysator voor nieuwe 

ontwikkelingen die op hun beurt ook weer bezoekers aantrekken. Hier profiteert uiteindelijk de gehele 

stad van. Daarom kan Batavia Stad niet alleen als winkelcentrum gezien worden, maar ook als 

onderdeel van de uitbreiding en versterking van de recreatieve functies op gebieds- en stadsniveau.  
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 Gemeente Lelystad (2010), Winkelstructuur Lelystad 2020 – detailhandelsbeleid. 
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 Gemeente Lelystad (2010), Winkelstructuur Lelystad 2020 – detailhandelsbeleid 
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6. Uitvoeringsparagraaf  

Met het vaststellen van deze Structuurvisie Locatiebeleid wordt een besluit genomen over de visie van het gemeentebestuur op de ruimtelijke ontwikkeling 

van werklocaties binnen de gemeente. Hiermee wordt echter geen besluit genomen over de uitvoering van de gepresenteerde visie. Binnen deze 

uitvoeringsstrategie wordt op hoofdlijnen de beoogde wijze van het verwezenlijken van de vastgestelde visie geschetst. Onderstaande tabel geeft een 

overzicht van de verschillende inspanningen die in het kader van deze visie verricht dienen te worden en de daarbij behorende verwachte termijn. 

 

 

 Actie (Bestuurs)opdracht Wie Middelen Afronding 
 
1. 

 
Onderzoek naar de haalbaarheid van de herhuisvesting van de vervangingsvraag vanuit het 
Lelycentre in het Stadshart.  

 
Ja, en plan van aanpak 

 
BLD / Projectgroep 
Stadshart 

 
100 eigen uren en/of 
€10.000  

 
Kwartaal 3, 2013 

 
2. 

 
Uitvoering van het raadsbesluit (B11-17297) om met een plan van aanpak te komen om 15.000 
tot 25.000 m

2
 bvo aan verouderde kantoren van de markt te halen door functiewijziging, 

hergebruik of sloop.  

 
Ja 

 
BLD / EVO 

 
110 eigen uren en/of 
minimaal €5.000  

 
Kwartaal 3, 2013 

 
3. 

 
Advisering over het instellen van en/of deelname aan een Kantorenfonds om de leegstand van 
kantoren aan te pakken waarover in Plabeka-verband is gesproken.  

 
Nee 

 
BLD 

 
10 eigen uren 

 
T.z.t 

 
4. 

 
Opzetten van een systeem voor permanente monitoring van de kwaliteit van werklocaties door 
middel van kwaliteitskaarten in combinatie met een schouwing.  

 
Ja, al aanwezig 

 
BLD 

 
625 eigen uren, budget 
€25.000  

 
Kwartaal 2, 2013 

 
5. 

 
Uitvoering van het raadsbesluit (B11-17297) om met een plan van aanpak te komen voor de 
toekomstige herstructureringsopgave op Oostervaart.  

 
Mogelijk 

 
BLD / EVO 

 
20 eigen uren 

 
n.v.t. 

 
6. 

 
Bezinnen op hoe in de toekomst door middel van het instellen van een herstructureringsfonds 
middelen op te halen voor de herstructurering van bedrijventerreinen en kantorenlocaties.  

 
Nee 

 
BLD / EVO 

 
100 eigen uren; budget 
€10.000 (experts) 

 
Kwartaal 3, 2013 

 
7. 

 
Uitwerken van de gevolgen van de uitvoering van “Convenant Voorraadbeheersing en 
Afstemming Werklocaties Provincie Flevoland”, “Convenant Aanpak Leegstand Kantoren”, 
“Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020” en “Uitvoeringsstrategie Plabeka”. 

 
Per maatregel bekijken. 

 
BLD / EVO 

 
Eigen uren (werkplan) 

 
Permanent 

 
8. 

 
Kennisdeling met betrekking tot het stedelijk programmeren ter voorkoming van overaanbod 
kantoren en bedrijventerreinen (organisatie).  

 
Nee 

 
BLD / EVO  

 
100 eigen uren; budget  
€5.000 (extern) 

 
Kwartaal 2, 2013 

 
9. 

 
Opstellen van plan van aanpak voor de transformatie van de binnenstedelijke bedrijventerreinen 
Gildenhof, Griend, Kempenaar en Jol van regulier bedrijventerrein naar gemengd milieu, 
waardoor functiemenging mogelijk wordt.  

 
Mogelijk 

 
BLD / EVO 

 
250 eigen uren  

 
Kwartaal 2, 2014 

 
10. 

 
Onderzoek ten behoeve van ZZP’ers of de algemene voorwaarden voor het werken aan huis 
aangepast dienen te worden.  
 

 
Nee 

 
BLD / EVO 

 
50 eigen uren  

 
Via herzieningscyclus 
bestemmingsplannen 
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 Actie (Bestuurs)opdracht Wie Middelen Afronding 

 
11. 

 
Opstellen van een plan van aanpak voor de transformatie van de kantorenlocatie Lelycentre. 
Onderzocht dient te worden:  

1. In hoeverre de daling van de vastgoedprijzen kan resulteren in een succesvolle opstart 
van een totaalaanpak van de locatie; 

2. In hoeverre het mogelijk is om de (semi-)overheidsinstellingen vanuit het Lelycentre in 
het Stadshart te herhuisvesten, en; 

3. Of het gebruik van een herstructureringsfonds hierbij wenselijk is. 

 
Mogelijk 

 
BLD / EVO 

 
500 eigen uren  
 
 
 
(relatie met punt 1) 
 
(relatie met punt 6) 

 
Kwartaal 2, 2014 

 
12. 
 

 
Opstellen van een plan van aanpak om het gewenste profiel op Flevopoort te bereiken door de 
verlaging van de zonering op cluster 4 door; 

1. Bij nieuwe aanvragen / vestigingen rekening te houden met de gewenste zonering 
2. In overleg te gaan met gevestigde bedrijven om de zonering in overeenstemming met 

het gewenste profiel te brengen 
3. Aanpassing van het bestemmingsplan 

 
Nee 

 
 
 
EVO 
BLD / EVO 
 
BLD 

 
 
 
Eigen uren 
300 eigen uren en/of 
€5.000 
Eigen uren 

 
 
 
Permanent  
Kwartaal 3, 2014 
 
Conform 
herzieningscyclus 
bestemmingsplan 
 

 
13. 

 
Opstellen van een plan van aanpak om een start te maken met de herprofilering van 
Noordersluis door aanpassing van de milieuzonering door: 

1. Bij nieuwe aanvragen / vestigingen rekening te houden met de gewenste zonering 
2. In overleg te gaan met de gevestigde bedrijven om de zonering in overeenstemming 

met het gewenste profiel te brengen 
3. Aanpassen van het bestemmingsplan 

 
Nee 

 
 
 
EVO 
BLD / EVO 
 
BLD 

 
 
 
Eigen uren 
500 eigen uren en/of 
€5.000 
Eigen uren 

 
 
 
Permanent 
Kwartaal 3, 2013 
 
Conform 
herzieningscyclus 
bestemmingsplan 

 
14. 

 
Opstellen van een plan van aanpak om het gewenste profiel op Oostervaart te bereiken door 
aanpassing van de milieuzonering door: 

1. Bij nieuwe aanvragen / vestigingen rekening te houden met de gewenste zonering 
2. In overleg te gaan met de gevestigde bedrijven om de zonering in overeenstemming 

met het gewenste profiel te brengen 
3. Aanpassen van het bestemmingsplan 

 
Nee 

 
 
 
EVO 
BLD / EVO 
 
BLD 

 
 
 
Eigen uren 
400 eigen uren en/of 
€5.000 
Eigen uren 

 
 
 
Permanent 
Kwartaal 1, 2014 
 
Conform 
herzieningscyclus 
bestemmingsplan 

 
15. 

 
Onderzoek naar de gevolgen van branchevervaging en –verbreding op PDV- en GDV-locaties en 
de uitkomsten meenemen bij de actualisatie van het detailhandelsbeleid. 

 
Nee 

 
EVO 

 
50 eigen uren 

 
Actualisatie 
detailhandelsbeleid 
2013 

 
16. 

 
Onderzoeken of de beleidsuitgangspunten met betrekking tot de vestiging van webshops en 
afhaalpunten in de wijk nog actueel en passend zijn en de uitkomsten hiervan meenemen bij de 
actualisatie van het detailhandelsbeleid.  
 

 
Nee 

 
EVO 

 
50 eigen uren 

 
Actualisatie 
detailhandelsbeleid 
2013 
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Bijlage A: Klankbordgroep 

De klankbordgroep bestond uit de volgende personen: 

 

Extern: 

Dhr. H. Van Groenestein  -  Provincie Flevoland 

Dhr. A. Vuuregge  - Provincie Flevoland 

Dhr. R. Nijboer   - Provincie Flevoland 

Dhr. H.P. Krolis   - Gemeente Almere 

Mevr. V. Van der Goot  - Kamer van Koophandel – Gooi-, Eem- en Flevoland 

Dhr. G. Klein   - Bedrijfskring Lelystad (BKL) 

 

Intern: 

Dhr. M. Lebbing  - Beleidsmedewerker (BLD-REB) 

Dhr. RJ. Moorman  - Beleidsmedewerker Economische Zaken (BLD-REB) 

Dhr. R. Huizenga  - Accountmanager en Beleid (EVO-ECO) 

Dhr. R. Sluiter    - Stedenbouwkundig tekenaar (BLD-REB) 

Dhr. J. Koeckhoven  -  Informatiemanagement (FAB-KOI) 

Dhr. J. Van der Meer  -  Stedenbouwkundig ontwerper (BLD-REB) 

Dhr. W. Van der Vlugt  - Juridisch beleidsmedewerker (RDB-BHJ) 

Dhr. J. Bos   - Juridisch medewerker (RDB-BHJ) 

Dhr. B. Terbach   - Beleidsmedewerker en steller (BLD-REB) 

Dhr. S. Schaap   - Stagiair afdeling Beleid en steller (BLD-REB) 
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Bijlage B: Kwaliteitskaarten 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende lagen en sublagen van de kwaliteitskaarten met 

bijbehorende databron.  

 

Laag:  Omschrijving Sublagen Databron 
 
Voortgang 

 
Status en oppervlakten van de 
kavels.  

 
1. Kavel is verkocht 
2. Kavel is te koop 
3. Kavel is in erfpacht uitgegeven 

 

 
Afdeling EVO – gemeente 
Lelystad 

Aanbod Leegstand per pand  1. Pand geheel leeg 
2. Pand voor meer dan de helft in 

gebruik 
3. Pand voor minder dan de helft in 

gebruik 
4. Pand volledig in gebruik 

 

WOZ-registratie – gemeente 
Lelystad 

Duur van leegstand Geeft aan hoe lang een pand leeg 
staat. Een pand dat meer dan 3 
jaar achter elkaar leeg staat kan 
duiden op structurele leegstand. 

1. Pand staat sinds 2012 leeg 
2. Pand staat sinds 2011 leeg 
3. Pand staat sinds 2010 leeg 
4. Pand staat sinds 2009 leeg 
5. Pand staat sinds 2008 of langer 

leeg 
6. Pand staat gedeeltelijk leeg 

 

WOZ-registratie – gemeente 
Lelystad 

Sectoren Geeft aan in welke bedrijfssector 
de gevestigde bedrijvigheid actief 
is. 

1. (bouw)nijverheid, industrie en 
energie 

2. Zakelijke dienstverlening 
3. Cultuur, sport en recreatie 
4. Financiële dienstverlening 
5. Handel 
6. Horeca 
7. Informatie en communicatie 
8. Landbouw, bosbouw en visserij 
9. Overheid en zorg 
10. Overige dienstverlening 
11. Vervoer en opslag 
12. Verhuur van en handel in 

onroerend goed 
 

Provincie Flevoland en Kamer 
van Koophandel (O.b.v. SBI-
codering) 

Bouwjaren Geeft aan in welke tijdsperiode het 
pand gebouwd is.  

1. Periode voor 1972 
2. Periode van 1972 – 1982 
3. Periode van 1982 – 1992 
4. Periode van 1992 – 2002 
5. Periode van 2002 – 2012  

 

Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG) - Kadaster 

Milieucategorieën werkelijk Geeft aan tot welke 
milieucategorie de gevestigde 
bedrijvigheid behoort.  

1. Milieucategorie 2 
2. Milieucategorie 3 
3. Milieucategorie 4 
4. Milieucategorie 5 

 

MPM4All gemeente Lelystad – op 
basis van uitgegeven 
milieuvergunningen. 

Milieucategorieën beleid Geeft aan uit welke milieucategorie 
bedrijvigheid zich op basis van 
beleid op die locatie gevestigd 
mag zijn 

1. Tot en met milieucategorie 2 
2. Tot en met milieucategorie 3-1 
3. Tot en met milieucategorie 3-2 
4. Tot en met milieucategorie 4-1 
5. Tot en met milieucategorie 4-2 
6. Tot en met milieucategorie 5-2 

 

Bestemmingsplannen – 
Gemeente Lelystad 

Onderhoud Geeft de mate van onderhoud aan 
de individuele panden aan.  

1. Zeer goed 
2. Goed 
3. Voldoende 
4. Slecht 
5. Zeer slecht 
6. Onbekend 

 

Dit is op basis van de 
taxatierapportage uit de WOZ-
registratie – Gemeente Lelystad.  

Kwaliteit Geeft de kwaliteit van de 
individuele panden aan. 

1. Zeer goed 
2. Goed  
3. Voldoende  
4. Slecht 
5. Zeer slecht 
6. Onbekend 

 
 

 
 

Dit is op basis van de 
taxatierapportage uit de WOZ-
registratie – Gemeente Lelystad. 
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Laag Omschrijving Sublagen Databron 
 
Uitstraling 

 
Geeft de uitstraling van de 
individuele panden weer.  

 
1. Zeer goed  
2. Goed  
3. Voldoende  
4. Slecht 
5. Zeer slecht 
6. Onbekend 

 

 
Dit is op basis van de 
taxatierapportage uit de WOZ-
registratie – Gemeente Lelystad. 

Ontwikkeling WOZ-waarde Geeft de ontwikkeling van de 
waarde van de individuele panden 
tussen 2006-2011. Een waarde < 
100% betekent een waardedaling. 
Een waarde >100% is een 
waardestijging. 

1. Minder dan 80% 
2. 80 – 90% 
3. 90 – 95% 
4. 95 – 100% 
5. 100 – 105% 
6. 105 – 110% 
7. 110 – 115% 
8. 115 – 120% 
9. Meer dan 120% 

 

Dit is op basis van de 
taxatierapportage uit de WOZ-
registratie – Gemeente Lelystad. 

Woningen Geeft aan of er woningen op het 
terrein aanwezig zijn. Woning = 
gebruiksfunctie voor wonen. 
 

Aanwezig of niet Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen – Kadaster 

Detailhandel Geeft aan of er detailhandel 
gevestigd is. De omschrijving voor 
detailhandel = gebruiksfunctie voor 
het verhandelen van materialen, 
goederen of diensten. 
 

Aanwezig of niet Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen - Kadaster 
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Bijlage C: Aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven78 

Aan-huis-verbonden beroepen: 

 

Uitoefening van (para-) medische beroepen, waaronder: 

Individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer, 

voedingsleer, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, dierenarts etc. 

 

Advies- en ontwerpbureaus, waaronder: 

Reclame ontwerp, grafisch ontwerp, architect etc. 

 

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder: 

Notaris, advocaat, accountant, assurantie-/verzekeringsbemiddeling, exploitatie en handel in 

onroerende zaken 

 

Kleinschalige bedrijfsmatige (aan-huis-verbonden) activiteiten: 

 

Kledingmakerij 

(Maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf 

 

Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals: 

Schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook ten behoeve van bijvoorbeeld 

een groothandelsbedrijf. 

 

Reparatiebedrijfjes ten behoeve van particulieren, zoals: 

Schoen-/lederwarenreparatiebedrijf, uurwerkreparatie, goud- en zilverwerkreparatie, reparatie van 

kleine (elektrische) gebruiksgoederen, reparatie van muziekinstrumenten. 

 

Uitgezonderd zijn: auto- en motorreparatiebedrijven. 

 

Overige dienstverlening, zoals: 

Kappersbedrijven, schoonheissalons. 

 

Uitgezonderd zijn: prostitutie en seksinrichtingen. 

 

Onderwijs, zoals: 

Autorijschool, naaicursussen, computercursussen etc. 

 

Uitgezonderd zijn: werkplaatsen en laboratoria. 

 

 

 

 

 

                                                      
78

 Dit beleid is enigszins verouderd,waardoor het risico bestaat dat deze op termijn gewijzigd wordt. 
Indien dit het geval is, dan geldt uiteraard het nieuwe en op dat moment vigerende beleid.   
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Bijlage D: Detailhandel op bedrijventerreinen 

In het detailhandelsbeleid worden de bedrijventerreinen niet als detailhandelsconcentratie in de 

detailhandelsstructuur opgenomen. Het uitgangspunt is dan ook dat detailhandel in principe niet is 

toegestaan op een bedrijventerrein. Op basis van een vrijstelling is het echter mogelijk om toch de 

vestiging van detailhandel op een bedrijventerrein toe te laten. Voor doelgerichte, bezochte vormen 

van (volumineuze) detailhandel kan vestiging op een bedrijventerrein een aantal voordelen bieden 

voor zowel bedrijf als consument. Onderstaande criteria / uitgangspunten vormen een afwegingskader 

voor het bepalen of een vrijstelling gegeven kan worden. 

 

1. Detailhandel in niet-productiegebonden (niet onlosmakelijk met productieproces verbonden) is 

uitgesloten van vestiging op een bedrijventerrein. In bepaalde gevallen is er sprake van 

detailhandel als nevenactiviteit en wordt gesproken van  “ondergeschikte detailhandel” wat in 

veel gevallen wel kan worden toegestaan. Er is sprake van ondergeschikte detailhandel als: 

- het specifiek gaat om aan de hoofdactiviteit productie- en/of installatiegerelateerde of 

ondersteunende detailhandel; 

- de detailhandel ondergeschikt is in termen van benutte bedrijfsruimte. Indien er geen 

sprake is van ondergeschiktheid in termen van benutte bedrijfsruimte, gelden de 

uitgangspunten voor perifere detailhandel omdat het een winkel betreft; 

- de verkoopruimte mag niet meer dan 20 procent van het totale aan bvo van de vestiging 

bedragen met een maximum van 100 m
2
 wvo. Deze 20 procent geldt voor het totale 

brutovloeroppervlak van alle gebouwen op het bouwperceel.  

 

2. Detailhandel in niet-volumineuze goederen is niet toegestaan. 

 

3. Detailhandel op een bedrijventerrein mag Palazzo qua marktmogelijkheden niet negatief 

beïnvloeden maar moet complementair hieraan zijn. Bij de beoordeling van een aanvraag 

dient daarom een toetsing plaats te vinden aan actuele marktomstandigheden, waarbij het 

laatst gehouden Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) maatgevend is. 

 

4. Detailhandel op een bedrijventerrein mag niet verstorend werken ten opzichte van de 

reguliere bedrijvigheid. Dit impliceert uitsluiting van zeer intensief bezochte vormen van 

volumineuze detailhandel (in casu een bouwmarkt en een volwaardig tuincentrum).  

 

5. Verder moet de vestiging passen binnen de kaders van onderstaande typeringen: 

 

Gemengd milieu 

 

Jol 

Detailhandel in auto’s heeft in het recente verleden voor overlast gezorgd op dit terrein. De overlast 

ontstond doordat bedrijven hun voorraad op de openbare weg en parkeerplaatsen stalden. Met de 

ontwikkeling van Flevopoort is er een verhuisbeweging van deze bedrijven op gang gekomen. Insteek 

is om geen nieuwe mogelijkheden voor autodealers te creëren en op de aanwezige bedrijven een 

koude sanering toe te passen. Middels een aanduiding op de plankaart kan de huidige situatie 

vastgelegd worden en bij het vertrekken van bedrijven kan de aanduiding eraf worden gehaald.  

 

Naast autobedrijven heeft een groot deel van de andere bedrijvigheid ook een detailhandelsfunctie. 

Hierbij gaat het vooral om kleinschalige, lokaal georiënteerde aanbieders in de woninginrichtingssfeer. 

Gesteld kan worden dat deze locatie complementair is aan de winkelstructuur. Voorgesteld wordt dan 

ook om detailhandel in branches met artikelen die laagfrequent worden aangekocht tot een omvang 

van 600 m
2
 bvo toe te staan.  
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Door toenemende vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte en niet-economische functies op 

bedrijventerreinen wordt een (organische) transformatie voorgesteld naar een gemengd milieu door 

meerdere functies als voorzieningen, detailhandel en zelfs wonen toe te staan. Functies met een hoge 

verkeersaantrekkende werking en/of hoge geluidsproductie zijn ongeschikt voor de locatie. Op basis 

van de categorisering uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten – functiemenging van de VNG kan bepaald 

worden welke bedrijvigheid milieutechnisch inpasbaar is.  

 

Kempenaar 

Ook op bedrijventerrein Kempenaar bevinden zich relatief veel bedrijven met een detailhandels- of 

een andere publieksgerichte functie. De gevestigde autobedrijven worden volgens eenzelfde 

constructie als op Jol benaderd, omdat deze ook op deze locatie gezien de nabijheid van 

woonbebouwing en het kleinschalige karakter van het terrein niet als passend worden geacht.  

 

Verder wordt ook op Kempenaar een uitbreiding van de detailhandelsfunctie toegelaten, mits niet in 

strijd met de gewenste detailhandelsstructuur. Detailhandel in branches met artikelen die laagfrequent 

worden aangekocht tot een omvang van 600 m
2
 bvo wordt toegestaan. Op langere termijn wordt dan 

ook een (organische) transformatie naar een gemengd milieu voorgesteld door naast detailhandel ook 

voorzieningen en wonen toe te staan. Functies met een hoge verkeersaantrekkende werking en/of 

hoge geluidsproductie zijn ongeschikt voor de locatie. Op basis van de categorisering uit de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten – functiemenging van de VNG kan bepaald worden welke bedrijvigheid 

milieutechnisch inpasbaar is. 

 

Gildenhof 

Ook Gildenhof valt te typeren als kleinschalig, binnenstedelijk bedrijventerrein. Vanwege de specifieke 

indeling (ruimer van opzet) en ligging (iets verder van woonbebouwing) verdraagt het terrein meer en 

andere vormen van detailhandel. Van oudsher is er detailhandel te vinden in auto’s en caravans en 

door de ruimere opzet is dit niet storend. Verder wordt op dit terrein ook kleinschalige detailhandel in 

volumineuze artikelen als meubelen, woninginrichting, keukens, sanitair, parket, zonneschermen hier 

passend geacht. Hiermee wordt de kleinere, meer lokaal georiënteerde, volumineuze detailhandel een 

locatie geboden. De omvang is hierbij wel beperkt tot 600 m
2
 bvo. Ook gespecialiseerde detailhandel 

in tuininrichtingsartikelen zouden hier passend zijn en dit geldt wellicht ook voor andere branches. Bij 

het toestaan van detailhandel op het terrein is de gewenste detailhandelsstructuur leidend en dient 

gelet te worden op de verkeersaantrekkende werking van de te vestigen detailhandel. 

 

Naast detailhandel wordt voor de langere termijn (organische) transformatie tot gemengd milieu 

voorgesteld. Dit wil zeggen dat ook op Gildenhof ruimte geboden kan worden aan niet-economische 

functies als voorzieningen en wonen. Functies met een hoge verkeersaantrekkende werking en/of 

hoge geluidsproductie zijn ongeschikt voor de locatie. Op basis van de categorisering uit de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten – functiemenging van de VNG kan bepaald worden welke bedrijvigheid 

milieutechnisch inpasbaar is. 

 

Griend 

Het terrein Griend kent nogal een diffuus karakter. De aanwezige bedrijvigheid varieert van 

autoreparatie tot dienstverlening. Het zeer kleinschalige, diffuse karakter van het terrein en de 

nabijheid van de woonbebouwing maakt het dat een (organische) transformatie van het terrein naar 

gemengd gebied wordt voorgesteld, waarbij de voorkeur uitgaat naar de functie wonen. Detailhandel 

in branches met artikelen die laagfrequent worden aangekocht zijn ook passend. Functies met een 

hoge verkeersaantrekkende werking en/of hoge geluidsproductie zijn ongeschikt voor de locatie. Op 

basis van de categorisering uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten – functiemenging van de VNG kan 

bepaald worden welke bedrijvigheid milieutechnisch inpasbaar is. 
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Reguliere bedrijventerreinen 

 

Noordersluis 

Het bedrijventerrein Noordersluis kent een gemengd karakter, waarbij zowel lichte als industriële 

bedrijvigheid naast elkaar functioneert. De laatste jaren treedt er steeds meer een verkleuring op naar 

lagere milieucategorieën en deze ontwikkeling zal de komende jaren gevolgd worden door een start te 

maken met de herprofilering van Noordersluis in de richting van een groot binnenstedelijk 

bedrijventerrein. Voor het grootste gedeelte zal het terrein blijven functioneren als regulier 

bedrijventerrein. Dit betekent dat op het terrein zelf alleen ruimte is voor productiegebonden 

detailhandel, niet zijnde voedings- en genotmiddelen en perifere detailhandel in auto’s, boten,  

caravans, grove bouwmaterialen en rijwielen. Op de PDV-locatie Westerdreef is ook ruimte voor 

perifere detailhandel in de vorm van bouwmarkten, tuincentra, woninginrichting en keukens/sanitair.  

 

Flevopoort 

Flevopoort is een nieuw, modern regulier bedrijventerrein verdeeld over een vijftal deelgebieden 

(clusters). Deze clustervorming maakt het mogelijk om te variëren in toegestane milieucategorieën en 

de kavelgroottes waarmee een breed spectrum aan vestigingsmogelijkheden ontstaat. Tot nu toe trekt 

het terrein vooral bedrijvigheid uit de lagere milieucategorieën aan. Ook Flevopoort zal blijven 

fungeren als regulier bedrijventerrein, waardoor er in principe alleen ruimte is voor productiegebonden 

detailhandel, niet zijnde detailhandel in voedings- en genotmiddelen dat als ondergeschikte 

nevenactiviteit voortvloeit uit ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteiten. Daarnaast kan er ruimte 

geboden worden aan perifere detailhandel in volumineuze goederen als auto’s, boten en caravans, 

één vuurwerkbedrijf, rijwielen en  bouwmaterialen (m.u.v. doe-het-zelf producten) en installatie- en 

tuingerelateerde artikelen en sauna's en fitnessapparatuur. 

 

Larserpoort 

Bedrijventerrein Larserpoort is een hoogwaardig terrein aan de rand van de stad en fungeert als 

visitekaartje voor werklocaties in Lelystad. Om dit profiel als hoogwaardig, regulier bedrijventerrein  

ook voor de toekomst te behouden wordt vestiging van zelfstandige detailhandel niet wenselijk geacht. 

Alleen productiegebonden detailhandel, niet zijnde detailhandel in voedings- en genotmiddelen, dat 

als ondergeschikte nevenactiviteit voortvloeit uit ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteiten kan 

worden toegelaten op dit terrein.  

 

Middendreef 

De locatie Middendreef wordt omschreven als een gemengd bedrijventerrein. In principe wordt ook 

hier detailhandel uitgesloten, tenzij deze productiegebonden en/of ondergeschikt is. Ook kent het 

terrein een uitzondering in de vorm dat detailhandel is toegestaan op kavels die ter plaatse zijn 

aangeduid met “detailhandel”. Deze aanduiding kan echter door B&W weer worden weggenomen 

wanneer deze functie ter plaatse is beëindigd. Supermarkten zijn hierbij uitgesloten.   

 

Rivierenbuurt (Ketelmeerstraat, Merwede en Sont) 

De locatie Rivierenbuurt, bestaande uit de deellocaties Ketelmeerstraat, Merwede en Sont, is gericht 

op de vestiging van kleinschalige, gemengde bedrijvigheid. Consumentengerichte voorzieningen, 

zoals detailhandel zijn alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Aan de Ketelmeerstraat is naast 

productiegebonden en ondergeschikte detailhandel (m.u.v. voedings- en genotmiddelen) ook perifere 

detailhandel in vervoermiddelen, rijwielen, meubels en woninginrichting, keukens en sanitair en 

installatiegerelateerd onder ontheffing toegestaan tot een maximum van 600 m
2
 bvo. Op de locaties 

Merwede en Sont is in principe geen detailhandelsvestiging mogelijk, tenzij deze productiegebonden 

en/of ondergeschikt is, niet zijnde voedings- en genotmiddelen.      
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Airport Garden City / Larserknoop 

Het terrein Airport Garden City / Larserknoop wordt ontwikkeld door de Ontwikkelingsmaatschappij 

Airport Lelystad Almere (OMALA) bestaande uit de gemeenten Lelystad en Almere en de provincie 

Flevoland. Het terrein kent nu nog vooral een agrarische functie, maar zal ontwikkeld worden tot een 

hoogwaardig regulier bedrijventerrein met ruimte voor logistieke en luchthavengerelateerde 

bedrijvigheid. Om dit profiel zoveel mogelijk tot stand te laten komen is het van belang dat 

detailhandel zoveel mogelijk uitgesloten blijft van de locatie. Om deze reden is alleen vestiging van 

productiegebonden en ondergeschikte detailhandel, niet zijnde voedings- en genotmiddelen, mogelijk.   

 

Luchthaven Lelystad 

Het reguliere bedrijventerrein Luchthaven Lelystad is een niet-gemeentelijk thematisch 

bedrijventerrein bedoeld voor vliegtuig- en/of passagiersgerelateerde bedrijvigheid. Andere functies 

die geen relatie hebben met de luchthaven worden zoveel mogelijk uitgesloten. Detailhandel ten 

behoeve van de dienstverlening aan bezoekers en passagiers is uitsluitend mogelijk in de terminal.  

 

Bio Science Park 

Het reguliere bedrijventerrein Bio Science Park is een nog te ontwikkelen niet-gemeentelijk terrein van 

de Wageningen University & Research Centre (WUR). Het terrein is specifiek bedoeld voor 

bedrijvigheid uit de agro- en farmaceutische sector en voor de ontwikkeling van kennisinstellingen met 

een technologisch, hoogwaardige identiteit. Om deze identiteit te behouden is detailhandel in principe 

uitgesloten, tenzij deze productiegebonden en/of ondergeschikt is.  

 

Industrieterreinen 

 

Oostervaart 

De locatie Oostervaart is als industrieterrein geschikt voor zware, industriële bedrijvigheid uit de hoge 

milieucategorieën (3.2 t/m 5). Om het karakter van industrieterrein te waarborgen, is het zaak om 

bedrijvigheid uit de lagere milieucategorieën zoveel mogelijk te weren. Hiervoor is voorgesteld om het 

terrein te zoneren in een “industrieel hart”, waar ruimte is voor bedrijvigheid uit de milieucategorieën 3 

tot en met 5, maar detailhandel uitgesloten wordt. Daaromheen is een zone dat aangeduid wordt als 

regulier bedrijventerrein, dat ruimte biedt aan bedrijvigheid uit de milieucategorieën 2 tot en met 4. In 

deze zone dient detailhandel ook zoveel mogelijk voorkomen te worden, maar is wel ruimte voor 

perifere detailhandel in auto’s, boten en caravans, consumentenvuurwerk, bouwmaterialen en 

productiegebonden en/of ondergeschikte detailhandel, niet zijnde voedings- en genotmiddelen.  

 

Flevokust 

De locatie Flevokust is een toekomstig industrieterrein dat ruimte gaat bieden aan bedrijvigheid die 

passend is bij de positionering van Lelystad als industrieel-logistiek complex. Het overgrote deel van 

het terrein wordt gezoneerd als industrieterrein en kent een restrictief toelatingsbeleid waarbij alleen 

bedrijvigheid uit de milieucategorieën 3.2 tot en met 5 wordt toegelaten. Daarnaast kent de locatie een 

zone dat kan worden ingericht als regulier bedrijventerrein waar bedrijvigheid uit de milieucategorieën 

2 tot en met 4.1 zich kan vestigen. Om vanaf het begin dit industriële-logistieke karakter overeind te 

houden is het van belang dat deze zonering strikt gehandhaafd wordt. Om deze reden is detailhandel 

in principe dan ook uitgesloten van vestiging op deze locatie. 
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Tabel D.1: mogelijkheden voor losse detailhandelsvestigingen op bedrijven- en 

industrieterreinen 

 

Bedrijventerrein Toegestane branches Bijzonderheden 

 
Gemengd milieu: 
 

  

Jol 
Kempenaar 
Gildenhof 
Griend 
 

Detailhandel in artikelen die laagfrequent worden 
aangekocht. 

Onder ontheffing toegestaan tot een 
maximum van 600 m2 bvo.  

 
Regulier bedrijventerrein: 
 

  

Noordersluis Vervoermiddelen 
Grove bouwmaterialen 
Brand- en explosiegevaarlijke stoffen 
Rijwielen 
 
Installatiegerelateerd, keukens en sanitair 
Tuingerelateerd 
Bouwmarkten / doe-het-zelf 
 

 
 
 
 
 
Beperkt tot zone Westerdreef en onder 
ontheffing toegestaan tot een maximum 
van 600 m2 bvo 
 

Flevopoort Vervoermiddelen 
Grove bouwmaterialen, m.u.v. doe-het-zelf 
Rijwielen 
 
Installatiegerelateerd 
Tuingerelateerd 
Sauna’s, fitnessapparatuur e.d. 
 

 
 
 
 
Onder ontheffing toegestaan tot een 
maximum van 600 m2 bvo 

Larserpoort Behalve productiegebonden en ondergeschikt geen 
detailhandel mogelijk 
 

 

Middendreef Behalve productiegebonden en ondergeschikt geen 
detailhandel mogelijk 
 

Een aantal kavels kent de aanduiding 
“detailhandel”. 

Rivierenbuurt: 
 
Ketelmeerstraat 
 
 
 
 
 
 
Sont / Merwede 

 
 
Vervoermiddelen 
Rijwielen 
 
Woninginrichting 
Keukens en sanitair 
Installatiegerelateerd 
 
Behalve productiegebonden en ondergeschikt, geen 
detailhandel mogelijk. 
 

 
 
 
 
 
Onder ontheffing toegestaan tot een 
maximum van 600 m2 bvo 

Airport Garden City  Behalve productiegebonden en ondergeschikt, geen 
detailhandel mogelijk. 
 

 

Luchthaven Lelystad Detailhandel t.b.v. bezoekers en passagiers  Uitsluitend mogelijk in het 
passagiersgebouw 
 

Bio Science Park Behalve productiegebonden en ondergeschikt, geen 
detailhandel mogelijk 
 

 

Industrieterrein: 
 

  

Oostervaart Vervoermiddelen 
Grove bouwmaterialen 
Brand- en explosiegevaarlijke stoffen 
Rijwielen 
 

Beperkt tot de zone aangeduid als regulier 
bedrijventerrein. 

Flevokust Elke vorm van detailhandel wordt uitgesloten. 
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Bijlage E: Toepassing provinciaal locatiebeleid 

In het provinciale locatiebeleid is een indeling gemaakt, waarop werklocaties op gemeentelijk niveau 

onderscheiden kunnen worden. Deze “locatietypen” mogen op lokaal niveau nader en meer specifiek 

ingevuld worden. De gemeente Lelystad heeft ervoor gekozen om dit niet te doen om zo een 

onoverzichtelijke indeling te voorkomen.  

 

Het provinciale locatiebeleid maakt onderscheid tussen een drietal overkoepelende vestigingsmilieus, 

die vervolgens zijn opgesplitst in een zevental locatietypen. 

 

1. Centrummilieu 

Het centrummilieu biedt plaats aan een concentratie van arbeids- en bezoekersintensieve 

functies, zoals kantoren, winkels en andere consumentgerichte en maatschappelijke 

voorzieningen in combinatie met woningbouw mits dit milieutechnische inpasbaar is. De 

hoofdcentra van de kernen en wijkcentra van grotere kernen kunnen in deze categorie ingedeeld 

worden. Deze locaties zijn vaak in de directe nabijheid van een openbaarvervoersknooppunt 

gelegen en zijn vaak verbonden met het hoofdwegennet. Tot deze categorie behoren de 

locatietypen “Grootstedelijk centrummilieu” en “Overige centra”.  

 

2. Gemengd woonwerkmilieu  

Een gemengd woonwerkmilieu bestaat over het algemeen uit een aaneengesloten stedelijke 

woonbebouwing. De woonfunctie is dominant, maar functiemenging met kleinschalige kantoren, 

voorzieningen en overige bedrijvigheid is mogelijk, mits dit ruimtelijk en milieutechnisch inpasbaar 

is. Het locatietype dat tot deze categorie behoort is “Overig gebied”. 

 

3. Specifiek werkmilieu 

De specifieke werkmilieus separate terreinen die bedoeld zijn voor bedrijven, kantoren en 

voorzieningen die door hun schaal en functioneren (milieuhinder, externe veiligheid, omvangrijke 

mobiliteit) niet passen in het centrummilieu en het gemengde woonwerkmilieu. Hierdoor is er een 

beperkte mate van menging met wonen en voorzieningen mogelijk. Deze milieus zijn goed 

bereikbaar over de weg en veroorzaken zo min mogelijk overlast voor de directe omgeving. Tot 

deze categorie behoren de locatietypen “Kantoren”, “Voorzieningen”, “Regulier bedrijventerrein” 

en “Industrieterrein”.   

 

Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van de locatietypologie die de gemeente 

Lelystad hanteert. 

 

   
 

De gemeente kent wel een aantal locaties die als “thematisch” zijn aangeduid, echter kunnen deze 

zowel onder de locatietypen kantoren (Airport Garden City), voorzieningen (Batavia Stad, Palazzo), 

regulier bedrijventerrein (Luchthaven Lelystad) als het type industrieterrein (Flevokust) ondergebracht 

worden. Om een overzichtelijke indeling te houden is ervoor gekozen om voor deze locaties geen 
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aparte locatietypering toe te voegen. De extra voorwaarden voor vestiging die op deze locaties gelden 

zijn overigens wel in de factsheets opgenomen.   

 

Elk locatietype kent eigen criteria op het gebied van de geschiktheid voor typen bedrijvigheid, 

kantorenomvang (solitair / kantoorhoudendheid), ruimtelijke kwaliteit (functiemenging, ruimtegebruik, 

beeldkwaliteit), bereikbaarheid (infrastructuur, parkeren) en maximale milieuhinder. Van de 

gemeenten wordt verwacht dat zij in hun vestigingsbeleid uitwerking geven aan deze verschillende 

typen werklocaties. Deze uitwerking is opgenomen in tabel E.3.  

 

In deze tabel wordt per locatietype op vijf hoofdonderdelen uitgewerkt welke criteria gelden. De vijf 

hoofdonderdelen die onderscheiden worden zijn: 

 

 Werkfuncties 

 Bereikbaarheid 

 Parkeren 

 Zorgvuldig ruimtegebruik 

 Functiemenging 

 

Elk van deze hoofdonderdelen is weer uiteengelegd in verschillende criteria die aangeven waar het 

betreffende locatietype aan dient te voldoen. Dit “moeten voldoen” valt uiteen in drie niveaus van 

hardheid: 

 

 Goedkeuringscriteria; dit zijn harde criteria die worden gebruikt bij plantoetsing. 

 Richtlijnen; dit zijn planvoorschriften waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. 

 Aanbevelingen; dit zijn aandachtspunten of beleidswensen.  

 

In tabel E.3 komen deze “normen” tot uiting door het gebruik van verschillende kleuren. Hierbij zijn de 

goedkeuringscriteria rood, de richtlijnen groen en de aanbevelingen blauw. Zo kan het zijn dat er 

binnen een hoofdonderdeel meerdere niveaus van hardheid voorkomen, maar ook dat een 

hoofdonderdeel volledig bestaat uit normen die tot één van de niveaus van hardheid behoren. 

 

Tabel E.1: Indeling werklocaties per locatietype 

 

 
1. Centrummilieu 

 

 
2. Gemengd milieu 

 

 
3. Specifiek werkmilieu 

 

 
1.1 Grootstedelijke 

centrumlocatie 
 

 
1.2 Overige 

centrumlocatie 

 
2.1 Overig gebied 

 
3.1 Kantoren 

 
3.2 

Voorzieningen 

 
3.3 Regulier 

bedrijventerrein 

 
3.4 

Industrieterrein 

 

 Stadshart  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lelycentre 

 

 Gildenhof 

 Jol 

 Griend 

 Kempenaar 

 

 De Meent / Schans 
/ Veste 

 Hanzepark / Botter 

 Airport Garden City 
 

 

 Palazzo 

 Batavia Stad 

 

 Flevopoort 

 Larserpoort 

 Noordersluis 

 Middendreef 

 Rivierenbuurt 

 Airport Garden City 

 Luchthaven 
Lelystad 

 Bio Science Park 
 

 

 Oostervaart 

 Flevokust 
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Tabel E2: Specificatie criteria provinciale locatiebeleid 

 
Criterium Definitie Norm 

Nadere specificatie  Beschrijving van waar locatietype aan moet voldoen  Goedkeuringscriterium 

Werkfuncties 

Uitgesloten (werk)functies 
 

 Uitgesloten (werk)functies kunnen zijn: wonen, voorzieningen, kantoren en ‘overige 
bedrijvigheid’. Per locatietype wordt aangegeven welke niet zijn toegestaan. 

 Goedkeuringscriterium 

Maximum kantoorhoudendheid % bvo kavelniveau  De maximum hoogte van het percentage kantoorhoudendheid per kavel voor een locatietype 
gemeten in bvo. 

 Goedkeuringscriterium 

Grootte individueel kantoorpand (bvo) 
 

 De minimum en/of maximum grootte van een kantoorgebouw gemeten in m
2
 bvo. Er kunnen zich 

dus wel meerdere gebruikers in één kantoorgebouw vestigen. 
 Richtlijn/aanbeveling 

Omvang kantoren op locatie totaal 
 

 De minimum en/of maximum totale omvang van het kantoorvloeroppervlak op een 
vestigingslocatie gemeten in m

2
 bvo. 

 Richtlijn/aanbeveling 

Mileuhindercategorie  De milieuhindercategorie waaraan een bedrijf die zich op een vestigingslocatie wil vestigen moet 
voldoen. 

 Goedkeuringscriterium 

Bereikbaarheid 

Spoor  Ontsluiting per trein voor personen en/of goederenvervoer  Goedkeuringscriterium/richtlijn/aanbeveling 

HOV (vrije busbaan en/of regionaal ontsloten)  Ontsluiting via hoogwaardig openbaarvervoer (HOV), d.w.z. via vrije busbaan of (inter)regionale 
busverbinding. 

 Goedkeuringscriterium/richtlijn/aanbeveling 

Lokale bus  Ontsluiting via lokale bus  Richtlijn 

Weg  Ontsluiting via de weg  Richtlijn 

Water  Ontsluiting via water  Aanbeveling 

Fiets  Ontsluiting via fietspaden  Richtlijn 

Voetgangers  Ontsluiting via voetpaden  Aanbeveling 

Parkeren 

Op eigen terrein  Verplichting van parkeren op eigen terrein  Goedkeuringscriterium/richtlijn/aanbeveling 

Betaald parkeren openbaar gebied  Mogelijkheden van betaald parkeren in openbaar gebied  Aanbeveling 

Pakeernorm  Beschrijving van noodzaak van gebiedsparkeerbalans, minimum en maximum parkeernormen, 
parkeren op maaiveld en collectief parkeren. 

 Richtlijn 

Minimum parkeernorm kantoor  Minimum aantal parkeerplaatsen per m
2
 bvo kantoorruimte  Aanbeveling 

Minimum parkeernorm bedrijfshal  Minimum aantal parkeerplaatsen per m
2
 bvo bedrijfshal  Aanbeveling 

Maximum parkeernorm maaiveld  Maximum aantal parkeerplaatsen per m
2
 bvo op maaiveld  Aanbeveling 

Maximum parkeernorm  Maximum aantal parkeerplaatsen per m
2
 bvo  Richtlijn/aanbeveling 

Ruimtegebruik 

Minimaal bebouwingspercentage  Bebouwingspercentage is de oppervlakte van de op de kavel gelegen gebouwen gedeeld door 
de totale oppervlakte van de kavel. Minimale bebouwingspercentage is de ondergrens waaraan 
de bebouwing op een kavel moet voldoen. 

 Aanbeveling 

Minimale FSI  Floor Space Index (FSI) is de verhouding tussen het aantal m
2
 bvo en het kaveloppervlak.  Aanbeveling 

Beeldkwaliteitsplan  Opstellen van een plan waarin de beeldkwaliteit van een vestigingslocatie wordt weergegeven  Aanbeveling 

Functiemenging 

Wonen  nvt  Aanbeveling 

Voorzieningen  nvt  Aanbeveling 

Kantoren  nvt  Aanbeveling 

Overige bedrijvigheid  nvt  Aanbeveling 
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Tabel E3: Uitwerking provinciale locatiebeleid 

 
Locatietype 1. Centrummilieus 2. Gemengd milieus 3. Specifiek werkmilieus 

Criteria 1.1 Grootstedelijke 
centrumlocatie 

1.2 Overige centra 2.1 Overige gebieden 3.1 Kantoren 3.2 Voorzieningen 3.3 Reguliere bedrijventerreinen 3.4 Industrieterreinen 

Omschrijving locatietype  locatie bij (intercity) station 

 zeer geschikt voor grote 
baliekantoren en 
frontoffices 

 levendigheid door 
intensieve functiemenging 

 locatie bij 2e orde OV-knooppunt of 
station 

 of centrum van kernen met meer dan 
15.000 inwoners 

 alle overige gebieden die 
niet behoren tot de 
centrummilieus of 
specifieke werkmilieus 

 specifieke locatie voor het 
vestigen van kantoren.  

 geen menging met andere 
functies (m.u.v. wonen en 
locatieverzorgende 
voorzieningen) 

 specifieke locatie voor het vestigen 
van grootschalige detailhandel, 
leisure en voorzieningen als 
zorginstellingen en onderwijs 

 specifieke locatie voor het vestigen van 
“overige bedrijvigheid” 

 specifieke locatie voor het vestigen van 
bedrijven met hoge milieucategorie (3 t/m 
5) en/of externe veiligheidseisen 

 In kleine gemeenten kan dit in een zone 
op een regulier bedrijventerrein worden 
gerealiseerd 

Werkfuncties        

Uitgesloten (werk)functies  overige bedrijvigheid tenzij 
naar aard en schaal 
passend 

 overige bedrijvigheid tenzij naar aard 
en schaal passend 

 geen  wonen 

 overige bedrijvigheid 

 niet-locatie-verzorgende-
voorzieningen 

 

 overige bedrijvigheid tenzij naar 
aard en schaal passend 

 kantoren, tenzij noodzaak / 
behoefte aangetoond 

 

 wonen 

 kantoren, tenzij aangetoond kan worden 
dat op de voor bestemde locaties geen 
plek is. 

 niet-locatie-verzorgende voorzieningen 

 wonen 

 kantoren 

 niet-locatie-verzorgende voorzieningen 

Maximale kantoorhoudendheid % bvo 
kavelniveau 
 

 100%  100%  maximaal 100% per kavel 
en 25% op gebiedsniveau* 

 100%  100%  30% 

 uitzonderingen mogelijk om 
hoofdkantoren te vestigen of op 
thematische terreinen**.  

 30% 

Grootte individueel kantoorpand (bvo)  vanaf 3.000 m2 bvo, wel 
deelbaar in verhuur 

 max. 5.000 m2 bvo  max. 1.500 m2 bvo  geen maximum  geen separate kantoren, tenzij op 
de voor kantoren bestemde 
locaties geen plek is en dan naar 
aard en schaal passend 

 geen separate kantoren 
 
 

 geen separate kantoren 

Totale omvang kantoren op locatie  min. 70.000 m2 bvo 
afhankelijk van 
gebiedsgrootte  

 min. 10.000 m2 bvo  max. 10.000 m2 bvo  geen eisen  geen eisen  nvt  nvt 

Milieuhindercategorie  1-2  1-2  1-3  1-3  1-3***  2-3  3-5 

Bereikbaarheid        

Spoor  (intercity)station  treinstation wenselijk  geen eisen  geen eisen  wenselijk  multimodale ontsluiting voor 
goederenvervoer wenselijk 

 multimodale ontsluiting voor 
goederenvervoer wenselijk 

HOV  ja, interregionaal ontsloten  ja  geen eisen  wenselijk, gedifferentieerd 
naar omvang en dichthed 

 wenselijk, gedifferentieerd naar 
omvang en dichtheid 

 wenselijk, gedifferentieerd naar omvang 
en dichtheid 

 wenselijk 

Lokale bus  goed bereikbaar per bus  goed bereikbaar per bus  goed bereikbaar per bus  rand terrein, op terrein 
wenselijk 

 goede ontsluiting per bus  goede ontsluiting per bus wenselijk  goede ontsluiting per bus wenselijk 

Weg  goed bereikbaar per auto 

 ontsluiting via hoofdweg 

 goed bereikbaar per auto 

 ontsluiting via hoofdweg 

 goed bereikbaar per auto  goed bereikbaar per auto 

 ontsluiting minimaal via 
hoofdweg  

 nabij snelweg 

 goed bereikbaar per auto 

 ontsluiting minimaal via hoofdweg 

 goed bereikbaar per auto 

 ontsluiting via hoofdweg wenselijk 
 

 goed bereikbaar per auto 

 ontsluiting via hoofdweg wenselijk 

Water  nee  nee  nee  nee  nee  multimodale ontsluiting soms gewenst, 
geen noodzaak 

 multimodale ontsluiting soms gewesnt, 
geen noodzaak 

Fiets  vrijliggende fietspaden  vrijliggende fietspaden  vrijliggende fietspaden  vrijliggende fietspaden  vrijliggende fietspaden  vrijliggende fietspaden  vrijliggende fietspaden 

Voetgangers  voetpaden  voetpaden  voetpaden  voetpaden  voetpaden  voetpaden  voetpaden 

Parkeren        

Op eigen terrein  niet noodzakelijk  niet noodzakelijk  ja  ja  niet noodzakelijk  ja  ja 

Betaald parkeren openbaar  ja  passend bij locatie  nee  nee  passend bij locatie  nee  nee 

Parkeernorm  gebiedsparkeerbalans 

 maximum norn als 
verkeerskundig nodig 

 eventueel beperking op 
maaiveld 

 bevorderen dubbelgebruik 
parkeergelegenheid 

 gebiedsparkeerbalans 

 geen maximum parkeernorm 

 eventueel beperking op maaiveld 

 bevorderen dubbelgebruik 
parkeergelegenheid 

 geen maximum 
parkeernorm 

 eventueel beperking op 
maaiveld 

 geen maximum parkeernorm 

 eventueel beperking op 
maaiveld 

 geen maximum parkeernorm 

 bij grote voorzieningen bij voorkeur 
geconcentreerd in parkeergarages 

 

 minimum parkeernorm afhankelijk van 
terrein 

 geen maximum parkeernorm 

 geen maximum parkeernorm 

Minimum parkeernorm kantoren  1:125 m2 bvo  1:60 m2 bvo  1:100 m2 bvo  1:60 m2 bvo  passend bij locatie  nee  nee 

Minimum parkeernorm bedrijfshal  nvt  nvt  1:150 m2 bvo  nvt  nvt  geen  geen 

Maximum parkeernorm maaiveld  1:250 m2 bvo  1:125 m2 bvo  geen  passend bij locatie  passend bij locatie  geen  geen 

Maximum parkeernorm  1:60 m2 bvo, tenzij niet 
haalbaar 

 geen  geen  geen  geen  geen  geen 

Ruimtegebruik        

Minimale bebouwingspercentage  passend bij locatie 

 afhankelijk van functie 

 passend bij locatie 

 afhankelijk van functie 

 passend bij locatie 

 afhankelijk van functie 

 35%  25%  25%  25% 

Minimale FSI  passend bij locatie 

 afhankelijk van functie 

 passend bij locatie 

 afhankelijk van functie 

 passend bij locatie 

 afhankelijk van functie 

 1  streefwaarde is 0,25  streefwaarde is 0,4  streefwaarde is 0,4 

Beeldkwaliteitsplan  ja  ja  wenselijk  wenselijk  wenselijk  ja  ja 

Functiemenging        

Wonen  ja  ja  ja  nee  ja, sociaal veiliger  nee  nee 

Voorzieningen  ja  ja  ja  locatieverzorgend  ja  locatieverzorgend  locatieverzorgend 

Kantoren  ja  ja  ja  ja  ja, indien naar aard en schaal 
passend 

 nee  nee 

Overige bedrijvigheid  nee, tenzij naar aard en 
schaal passend en 
milieucategorie 1-2  

 nee, tenzij naar aard en schaal 
passend en milieucategorie 1-2  

 ja, mits naar aard en 
schaal passend en 
milieucategorie 1-2  

 nee  nee, tenzij naar aard en schaal 
passend en milieucategorie 1-2  

 ja  ja 

 

*  Gebied is het in het bestemmingsplan omschreven gebied. In dit gebied mag maximaal 25% van het bebouwde gebied worden gebruikt voor kantoorruimte. De rest dient ingevuld te worden met andere functies.  

** De uitzonderingen zijn opgenomen in de factsheets en bestemmingsplannen behorende tot de betreffende werklocaties.  

*** Er zijn ook voorzieningen die in een hoge milieucategorie 5 en 6 vallen. Deze vragen om een bijzondere inpassing en kunnen niet zomaar op een standaard voorzieningenlocatie worden ingepast. 
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Toelichting Tabel E.3: 

 

Algemeen 

 

Omschrijving locatietype 

Hier dient een korte omschrijving te worden gegeven van wat er onder een locatietype wordt verstaan en 

worden (indien noodzakelijk) specifieke bedrijfsactiviteiten waarvoor locaties bestemd zijn weergegeven.  

 

Werkfuncties 

 

Uitgesloten (werk)functies (goedkeuringscriterium) 

Hier dient te worden weergegeven welke functies (overige bedrijvigheid, wonen, kantoren en/of 

voorzieningen) niet mogelijk zijn in het betreffende vestigingsmilieu. Op industrieterreinen is het 

bijvoorbeeld niet mogelijk om te wonen, mogen geen separate kantoren worden gevestigd en mogen alleen 

voorzieningen zich vestigen indien deze locatieverzorgend zijn.  

 

Maximum kantoorhoudendheidspercentage bvo kavelniveau (goedkeuringscriterium) 

Door de keuze voor het meten van kantoorhoudendheid op kavelniveau wordt het mogelijk dat bedrijven op 

reguliere bedrijventerreinen en industrieterreinen een deel van hun kantoorruimte tijdelijk verhuren aan 

andere bedrijven. Provinciaal wordt een maximum van 70% voorgesteld voor de specifieke werkmilieus 

voorzieningen en reguliere bedrijventerreinen en 50% op industrieterreinen. Per type terrein dienen de 

gemeenten aan te geven wat het percentage kantoorhoudendheid is. De gemeente Lelystad kiest ervoor 

om een grens van maximaal 30% kantoorhoudendheid voor de meeste reguliere bedrijven- en 

industrieterreinen vast te stellen. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor zichtlocaties op Flevopoort 

en Larserpoort. Op deze locaties wordt een kantoorhoudendheid van maximaal 70% toegestaan op 

privaatrechtelijke kavels, mits er op het publiekrechtelijke blok (dat uit meerdere privaatrechtelijke kavels 

kan bestaan) sprake is van een maximale kantoorhoudendheid van 30% van de bedrijfsvloeroppervlakte. 

Het is zelfs zo dat er uitzonderingen geformuleerd zijn voor bedrijvigheid waarbij een maximale 

kantoorhoudendheid boven de 70% is toegestaan. Dit is gedaan op basis van SBI-codes en is vooral 

gericht op het mogelijk maken van autoafhankelijke kantoren langs de A6. Andere reden voor uitzondering 

is het faciliteren van de vestiging van het hoofdkantoor op de locatie. Deze uitzonderingen zijn voor de 

afzonderlijke werklocaties in de factsheets opgenomen.  

 

Grootte individueel kantoorpand (bvo) 

Voor vestigingslocaties waar separate kantoren zich mogen vestigen, wordt een minimum en/of maximum 

omvang per gebouw in m
2
 bvo beschreven. Het is wel mogelijk dat er meer bedrijven in één gebouw 

gevestigd kunnen zijn (multitennant). In principe is dit een richtlijn.  

 

Voor de grootstedelijke centrumlocaties, overige centra en het specifieke werkmilieu ‘kantoren’ is de 

grootte van een individueel kantoorband een aanbeveling. Grootstedelijke centrummilieus vragen om een 

zekere schaalgrootte en hier is dan ook een ondergrens van 3.000 m
2
 gedefinieerd. Middelgrote kantoren 

tot 5.000 m
2
 kunnen terecht op de overige centrumlocaties. Het specifieke werkmilieu ‘kantoren’ is geschikt 

voor grootschalige panden (geen maximum), terwijl de kleinere kantoren tot 1.500 m
2
 individueel in de 

woonwijk of in de overige centra terecht kunnen.  

 

Totale omvang kantoren op locatie (aanbeveling) 

Hiermee wordt aangegeven aan welke omvang in totaal aantal m
2
 bvo de gehele vestigingslocatie moet of 

mag voldoen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘grote’ kantorenlocaties (minimaal 10.000 m
2
 bvo), 

‘middelgrote’ kantorenlocaties (tussen 3.000 en 10.000 m
2
 bvo) en ‘kleine’ kantorenlocaties (maximaal 

3.000 m
2
 bvo). Op reguliere bedrijventerreinen en industrieterreinen is dit criterium niet van toepassing, 

omdat hier, behoudens eventuele kantorenzones, geen separate kantoren gevestigd mogen worden. 
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Milieuhindercategorie (goedkeuringscriterium) 

Hiermee wordt aangegeven tot welke milieucategorie bedrijvigheid zich mag vestigen op de verschillende 

locaties.  

 

Bereikbaarheid 

 

Bereikbaarheid per spoor en HOV (goedkeuringscriteria) 

Hierbij is gekozen voor een differentiatie naar dichtheid van benutting. Kantorenlocaties, bedrijventerreinen 

met hoge kantoorhoudendheid en in mindere mate gemengde terreinen dienen goed ontsloten te zijn met 

het openbaar vervoer. Een goede ontsluiting per openbaar vervoer staat gelijk aan locaties op 

knooppunten van het openbaar vervoer met frequente trein- of busverbindingen (2x per uur in de spits) in 

meerdere richtingen of locaties gelegen bij HOV (Interliner, snelbussen, busbanen). Dit is afzonderlijk per 

werklocatie aangegeven in de factsheets. 

 

Voor ontsluiting per spoor geldt dat bij grootstedelijke centrummilieus de ligging bij een (intercity) station 

noodzakelijk is. Voor de overige centra en het specifieke werkmilieu ‘voorzieningen’ geldt als richtlijn dat 

een treinstation wenselijk is. Binnen het specifieke werkmilieu ‘voorzieningen’ is bereikbaarheid per spoor 

als aanbeveling opgenomen, evenals dat het geval is bij sommige ‘reguliere bedrijventerreinen’ en 

‘industrieterreinen’ indien multimodale ontsluiting wenselijk is (aanbeveling). 

 

Ontsluiting via HOV met frequente busverbindingen geldt als goedkeuringscriterium in de centrummilieus. 

Voor de specifieke werkmilieus geldt dit criterium als richtlijn; het is wenselijk dat deze locaties met HOV 

worden ontsloten. Voor gemengde gebieden geldt dat er geen eisen gesteld worden conform HOV. 

 

Bereikbaarheid per lokale bus 

Voor alle locaties is een goede ontsluiting per bus wenselijk. Naar omvang en dichtheid van de locatie en 

de ligging is hierin verdere differentiatie mogelijk. Deze differentiatie is onderdeel van de gemeentelijke 

vestigingsplaatsvisie, waarbij het lastig is om voorschriften op te nemen over bedieningsniveaus. Om die 

reden is de bereikbaarheid per lokale bus een richtlijn, waarvan gemotiveerd mag worden afgeweken.  

 

Bereikbaarheid via de weg 

Locaties dienen goed bereikbaar te zijn met de auto. Per locatie is er echter wel verschil mogelijk in de 

mate van ontsluiting over de weg. Ook de bereikbaarheid over de weg is een richtlijn, waardoor een 

motivatie nodig is om weer te geven of de ontsluiting afdoende is. 

 

Bereikbaarheid via water 

Bij sommige bedrijventerreinen is het gewenst om over het water bereikbaar te zijn. Dit komt vooral voor 

als multimodale ontsluiting gewenst is. Van multimodale ontsluiting is op dit moment sprake op 

industrieterrein Flevokust. De bereikbaarheid over water is dan veelal een aanbeveling. 

 

Bereikbaarheid op de fiets 

Bedrijventerreinen dienen goed bereikbaar te zijn per fiets. Tussen de woongebieden en werkgebieden 

dienen daarvoor bij voorkeur goede rechtstreekse fietsverbindingen aanwezig te zijn. Vanuit het oogpunt 

van veiligheid verdienen vrijliggende fietspaden de voorkeur. Ook hier gaat het om een richtlijn.  

 

Bereikbaarheid te voet 

In alle vestigingsmilieus zijn voetpaden wenselijk. Met name de looproute van de openbaar vervoerhalte 

naar de bedrijven vraagt specifieke aandacht. De bereikbaarheid voor voetgangers is  een aanbeveling. 
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Parkeren 

 

Parkeren op eigen terrein (goedkeuringscriterium) 

Op de specifieke werkmilieus ‘kantoren’, ‘reguliere bedrijventerreinen’ en ‘industrieterreinen’ is parkeren op 

eigen terrein verplicht en moeten er voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein gecreëerd worden zodat 

er geen afwenteling op de omgeving plaatsvindt. Wel kan een streven naar een gedeeltelijke collectieve 

oplossing opgenomen worden. Op andere werklocaties is parkeren op eigen terrein niet noodzakelijk, maar 

het mag natuurlijk wel. 

 

Betaald parkeren openbaar 

In de centrummilieus en het specifieke werkmilieu voorzieningen bestaat de mogelijkheid om betaald 

parkeren in de openbare ruimte in te voeren om deze locaties te kunnen voorzien van voldoende 

parkeergelegenheid. Het gaat hier om een aanbeveling. 

 

Parkeernorm 

Het criterium ‘parkeernorm’ geeft aan of er bij het parkeren rekening gehouden dient te worden met de 

gebiedsparkeerbalans. Daarbij wordt aangegeven of er een maximum parkeernorm is, er beperkingen zijn 

voor het parkeren op maaiveld en of dubbelgebruik van parkeergelegenheden moet worden bevorderd. De 

parkeernorm is een richtlijn, waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. Per werklocatie en functie zijn 

er diverse uitgangspunten opgesteld. Deze zijn per locatie verwerkt in de factsheets.  

 

Minimum parkeernorm kantoren / bedrijfshal 

Een minimum parkeernorm is opgesteld om voldoende parkeergelegenheid te garanderen zodat er geen 

afwenteling op de omgeving plaatsvindt. De minimum parkeernormen zijn gedefinieerd voor vrijwel alle 

locaties. De waarden kunnen verschillen naar functie. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen kantoren met 

of zonder baliefunctie, arbeidsintensieve en –extensieve bedrijvigheid en verschillende vormen van 

detailhandel. De streefwaarden zijn per locatie verwerkt in de factsheets en gelden als een aanbeveling. 

 

Maximum parkeernorm maaiveld 

Deze aanbeveling is geformuleerd ter bevordering van een zorgvuldig ruimtegebruik. Als de norm op het 

maaiveld strenger is dan de minimum parkeernorm zouden de overige plaatsen gecreëerd moeten worden 

via collectieve parkeervoorzieningen of op-, onder- het gebouw door middel van een parkeerdek. Dit laatste 

komt vooral voor op grote kantorenlocaties. 

 

Maximum parkeernorm  

De maximum parkeernorm is alleen gedefinieerd voor de grootschalige stationslocaties ter bevordering van 

zorgvuldig ruimtegebruik. Dit is een aanbeveling.  

 

Zorgvuldig ruimtegebruik 

 

Minimale bebouwingspercentage  

Ter bevordering van zorgvuldig ruimtegebruik dienen streefwaarden opgenomen te worden ten aanzien 

van het minimale bebouwingspercentage. Het minimale bebouwingspercentage geeft de ondergrens aan, 

waar de bebouwing op een kavel minimaal aan moet voldoen. Per locatie is hiervoor in de factsheets een 

streefwaarde voor opgenomen. 

 

 

Minimale Floor Space Index (FSI) 

De FSI geeft  de verhouding tussen het aantal m
2
 bvo van het pand en het kaveloppervlak. Hoe hoger deze 

waarde, hoe zorgvuldiger omgegaan wordt met de ruimte. Er is sprake van een aanbeveling. Per locatie is 

hiervoor in de factsheets een streefwaarde voor opgenomen.  
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Beeldkwaliteitplan 

Op sommige locaties is het wenselijk dat er een beeldkwaliteitplan opgesteld wordt. Dit is per locatie 

aangegeven. Het gaat om een aanbeveling.  

 

Functiemenging 

 

In de tabel is aangegeven bij welke vestigingsmilieus het mengen van verschillende functies mogelijk (en 

gewenst) is. In de centrum- en gemengde milieus is het mengen van wonen, kantoren, voorzieningen en 

overige bedrijvigheid mogelijk, indien de laatste naar aard en schaal passend is. Veelal worden hiervoor de 

milieucategorieën 1 en 2 zoals genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten van het VNG als leidraad 

genomen. Woon-werkcombinaties zijn uitermate geschikt voor vestiging in de gemengde milieus.  

 

Bij voorzieningenlocaties is het gewenst om te mengen met wonen, omdat dit de sociale veiligheid ten 

goede komt. Verder is het mogelijk om hier kantoren te ontwikkelen indien de noodzaak daarvan wordt 

aangetoond.  

 

Op de overige specifieke werkmilieus (kantoren, regulier bedrijventerrein, industrieterrein) is mengen van 

overige bedrijvigheid met wonen en kantoren niet mogelijk. Alleen locatieverzorgende voorzieningen (o.a. 

horeca, servicepunten, tankstations) zijn toegestaan. Er geldt hier een ‘nee, tenzij’-beleid. In de 

bestemmingsplannen moet expliciet worden bepaald wat wel mag. 
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Bijlage F: Vestigingsbeleid Flevokust 

Voorliggend “Vestigingsbeleid Flevokust” geeft helderheid over welke bedrijvigheid zich wel en niet op 

Flevokust mogen vestigen. Dit vestigingsbeleid zal integraal onderdeel uit gaan maken van de privaat- en 

publiekrechtelijke spelregels (overeenkomsten, convenanten, bestemmingsplan). 

 

Onderstaand schema geeft antwoord op de vraag of een bepaald bedrijf zich op Flevokust mag vestigen. 

Hierbij zijn onderstaande zaken van belang: 

 

1. de bedrijfsactiviteit(en); 
2. de bijdrage aan de Lelystadse werkgelegenheid; 
3. de terreinbehoefte van het bedrijf; 
4. de mate van havengebondenheid/-gerelateerdheid; 
5. de mate van spoorweggerelateerdheid; 
6. de bedrijven die via het stroomschema afvallen maar die het college toch toestemming wil geven.  

  

 

Figuur: Stroomschema toelating bedrijven op Flevokust 
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Geschikte bedrijfsactiviteiten 

Flevokust is gezoneerd in twee deelgebieden. Het overgrote deel van het terrein is gezoneerd als  

industrieterrein. Dit houdt in dat hier in principe ruimte wordt geboden voor bedrijvigheid uit de 

milieucategorieën 3.2 tot en met 5 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten van de VNG. Een kleiner deel is 

gezoneerd als regulier bedrijventerrein, waar ruimte is voor bedrijvigheid uit de milieucategorieën 2 tot en 

met 4.1 uit de Staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG. Deze zonering vormt het eerste criterium voor een 

bedrijf om zich te vestigen op Flevokust. Wanneer de activiteiten van een bedrijf niet in de genoemde 

milieucategorieën passen, dan is vestiging in principe niet mogelijk.  

 

Voor locatieverzorgende voorzieningen kan een uitzondering gemaakt worden. Het moet mogelijk zijn voor 

een restaurant/snackbar en een motorbrandstofverkooppunt om zich op het terrein te vestigen.     

 

Bijdrage aan de lokale werkgelegenheid 

Bedrijven die zich willen vestigen op Flevokust zullen een bepaalde mate van werkgelegenheid met zich 

mee moeten brengen van gemiddeld 6 voltijds arbeidsplaatsen per hectare netto uitgeefbaar terrein 

(inclusief afgeleide werkgelegenheid elders in de gemeente).  

 

Terreinbehoefte van het bedrijf 

Flevokust is bedoeld voor ruimte-extensievere bedrijfsactiviteiten en voor bedrijven die een groot terrein 

nodig hebben. De verwachting is dat een groot deel van de bedrijfskavels een oppervlakte zullen kennen 

tussen de 3 en 8 hectare. De kavelomvang vormt dan ook een belangrijk punt bij de beoordeling of een 

bedrijf zich al dan niet op Flevokust kan vestigen. Er wordt een minimale kavelgrootte van 1 hectare 

gesteld.  

 

Bedrijven uit de zwaardere categorieën die een kavel kleiner dan 1 hectare wensen kunnen zich 

vooralsnog op Oostervaart vestigen. Indien Oostervaart geheel is uitgegeven wordt voor de bedrijven op 

Flevokust een minimale kavelgrootte van 0,5 hectare gehanteerd.  

 

De mate van havengebondenheid 

Flevokust is een “havengebonden” terrein. Er bestaat echter een keur aan afwijkende beschrijvingen en 

begrippen die in relatie gezien kunnen worden met “havengebondenheid” zoals havenverbonden, 

havengerelateerd, kadegerelateerd of watergerelateerd.  

 

De bedrijvigheid die zich op Flevokust vestigen gaan de havenvoorziening voeden met lading 

(havengerelateerdheid). Dit kan zijn doordat het bedrijf zelf een lading genereert (industrie, producenten, 

biomassa-, biofuel-producenten etc.) of doordat een bedrijf lading van anderen (grotendeels) via de 

voorgenomen havenvoorziening wil gaan verladen, hetzij aangevoerd via de weg of spoor, hetzij via water.  

 

Onder “havengebondenheid” wordt voor Flevokust verstaan: 

 

Kadegebonden 

Bedrijven die activiteiten uitvoeren waarvoor een kade en diep vaarwater nodig zijn voor de afhandeling 

van fysieke goederenstromen. Dit betreft vooral op- en overslagactiviteiten.  

 

Havenverbonden 

Bedrijven die activiteiten uitvoeren waarvoor directe nabijheid van een haven benodigd is, maar die niet 

specifiek kadegebonden zijn. Hierbij moet gedacht worden aan de havenexploitant, douane, inklaren e.d, 

aan opslag, reparatie van schepen en containers en aan overige diensten die gerelateerd zijn aan functies 

in de haven zoals onder andere overheidsdiensten en zakelijke dienstverlening gericht op kade- en 

havengebonden bedrijven.  
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Havengerelateerd 

Bedrijven die activiteiten uitvoeren waarvan de goederenstromen een directe relatie hebben met de 

binnenhaven, diensten die gerelateerd zijn aan de goederenstromen, als wel diensten die niet direct 

gerelateerd zijn aan de fysieke goederenstromen maar wel gerelateerd zijn aan de haven middels hun 

bijdrage aan de functies in de haven. Deze activiteiten kunnen zich in de directe nabijheid van de haven 

bevinden, al is dit niet voor alle activiteiten noodzakelijk. Onder havengerelateerde bedrijven vallen ook de 

kade- en havengebonden activiteiten.  

 

De afhandeling van goederenstromen, via de haven aangevoerd, afgevoerd of doorgevoerd, worden tot de 

havengerelateerde bedrijven gerekend. Hierbij moet gedacht worden aan verladers en transporteurs. 

Verder behoren industriële activiteiten waarvan een belangrijk deel (in volume) van de goederen via de 

haven aangevoerd en afgevoerd worden (industriële bedrijven die gebruikmaken van de kade) ook tot 

havengerelateerde bedrijven. Naast dergelijke activiteiten zijn er ook diensten die gerelateerd zijn aan de 

goederenstromen of deze goederenstromen ondersteunen: direct fysiek middels distributie en opslag of 

minder direct zoals hoofd- en regiokantoren. 

 

Havengerelateerde bedrijven zijn bedrijven die activiteiten verrichten die voldoen aan één van de 

onderstaande criteria: 

 

1. Logistieke en vervoersactiviteiten die direct samenhangen met de aanvoer, afvoer en doorvoer van 

goederenstromen over water (van water naar water) of die direct samenhangen met aanvoer, 

afvoer en doorvoer van water naar weg of van weg naar water (en in een later stadium van water 

naar spoor of van spoor naar water). 

2. Transportkostengevoelige industriële activiteiten die in belangrijke mate gebruik maken van de 

haven voor de aan- en afvoer van hun goederen.  

3. De betreffende goederenstromen dienen te vallen onder de classificatie van goederenstromen voor 

Flevokust (zie bijgevoegde lijst).  

 

Kadegebonden en havengebonden activiteiten zijn ruimtelijk op en rond de haven gesitueerd. Deze 

bedrijven komen voor op of in de buurt van het buitendijkse deel alsmede in de directe nabijheid van het 

water (kadegebonden). Havengerelateerde bedrijven zijn geschikt voor vestiging op het binnendijkse deel 

van het terrein. 

 

Mate van spoorweggerelateerdheid 

Spoorweggerelateerdheid wordt gedefinieerd in termen van het genereren van lading voor het spoor. 

Hierbij wordt gedacht aan volumineuze consumentenartikelen (auto’s, wooninrichting e.d.), maar ook aan 

consumentenelektronica, agrarische producten, voedings- en genotmiddelen, metalectro. Het vervoer zal 

doorgaans over grotere afstand plaatsvinden, waarbij in het bijzonder gedacht dient te worden aan 

internationale distributie; aanvoer, afvoer en doorvoer van producten uit het buitenland.  

 

Caoutchouc-regeling 

Het kan voorkomen dat een kandidaat-vestiger op basis van bovenstaand schema niet in aanmerking komt 

voor vestiging op Flevokust. In dat geval is het aan het college om te bezien in hoeverre het wenselijk is 

om af te wijken van de regels. Dit afwijken dient dan echter wel te gebeuren binnen het oogmerk van het te 

voeren restrictief toelatingsbeleid ten aanzien van niet-kadegebonden, niet-havenverbonden en niet-

havengerelateerde activiteiten.  

 

Van dergelijke bedrijven dient een compleet beeld te worden geschetst en worden bezien in hoeverre er 

mogelijk compensatie is op andere onderdelen om toch tot vestiging over te gaan. Het zou kunnen gaan 

om bedrijven met een extra toegevoegde waarde in de sectoren distributie, value added logistics, logistieke 

dienstverlening of om extra werkgelegenheid. Compensatie kan tevens gevonden worden in de mate 

waarin het bedrijf kennis- en.of kapitaalintensief is. Daarnaast dient het college in overweging te nemen of 
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de kandidaat-vestiger gerelateerd is aan de ladinggenererende bedrijven (industrie, verladers, 

transporteurs, toeleveranciers) die zich op het terrein hebben gevestigd.  

 

Omdat het moeilijk is om alle mogelijkheden van eventuele kandidaat-vestigers te overzien, is er een 

mogelijkheid om in een later stadium een afweging te kunnen maken. Met name in de sfeer van 

gerelateerdheid aan het industrieel-logistieke havencomplex als geheel is dit niet eenvoudig. Wel is een 

lijst opgesteld met toegestane goederenstromen. Hebben de activiteiten van de kandidaat-vestiger niets 

met deze goederenstromen te maken, dan zal geen toestemming voor vestiging worden gegeven.  

 

Limitatieve lijst van goederenstromen Flevokust: 

 

Goederenclassificatie NST/R 

In de vervoerstatistieken van het CBS wordt voor de classificatie van goederen gebruik gemaakt van een 

indeling die gebaseerd is op de “Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de 

Transport, Revisée (NST/R). Deze codering is sinds 1 januari 1967 van kracht binnen de lidstaten van de 

Europese Unie.  

 

Door de hiërarchische opbouw van codenummers is het mogelijk goederen te groeperen tot 10 

hoofdstukken (1-digit) en 52 groepen (2-digit) op basis van het eerste, respectievelijk de twee eerste cijfers 

van het codenummer.  

 

0 Landbouwproducten en levende dieren 

1 Andere voedingsproducten en veevoeder 

2 Vaste minerale brandstoffen 

3 Aardoliën en aardolieproducten 

4 Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies 

5 IJzer, staal en non-ferrometalen (incl. halffabrikaten) 

6 Ruwe mineralen en –fabrikaten; bouwmaterialen 

7 Meststoffen 

8 Chemische producten 

9 Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen) 

 

Doorgestreepte goederenstromen zijn ongewenst voor Flevokust:  

 

0 Landbouwproducten en levende dieren 

0   Landbouwproducten en levende dieren 

00   Levende dieren 

0010    Levende dieren 

01   Granen 

0110    Tarwe, spelt, mengkoren 

0120    Gerst 

0130    Rogge 

0140    Haver 

0150    Mais 

0160    Rijst 

0190    Overige granen 

02   Aardappelen 

0200    Aardappelen 

03   Vers fruit, verse en bevroren groenten 

0311    Sinaasappelen en mandarijnen 

0319    Overige citrusvruchten 

0351    Bananen 

0352    Appels en peren 

0359    Overig vers fruit; noten 

0391   Tapioca, maniok, cassave e.d. (incl. wortelen en pellets) 
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0392    Verse en bevroren groenten 

04   Textielgrondstoffen en -afval 

0410    Wol 

0420    Katoen 

0430    Kunstmatige textielvezels 

0451    Jute en jute-afval 

0459    Zijde; vlas, hennep en andere plantaardige textielvezels 

0490    Lompen en afval van textiel 

05   Hout en kurk 

0510    Papierhout 

0520    Mijnhout 

0550    Ander rondhout 

0560   Vierkant gehakt en gezaagd hout; houten dwarsliggers e.d. 

0570    Brandhout, houtskool, houtafval; ruwe kurk en -afval 

06   Suikerbieten 

0600    Suikerbieten 

09   Andere plantaardige en dierlijke grondstoffen 

0910    Ruwe huiden en vellen; afval daarvan 

0920    Natuurlijke of synthetische rubber, ruw of geregenereerd 

0991    Bloembollen 

0992    Bloemen 

0999    Overige grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong 

 

1 Andere voedingsproducten en veevoeder 

1    Andere voedingsproducten en veevoeder 

11    Suiker 

1110    Ruwe suiker 

1120    Geraffineerde suiker 

1130    Melasse 

12    Dranken 

1210    Wijn en druivenmost 

1220    Bier 

1250    Overige alcoholische dranken 

1280    Alcoholvrije dranken 

13    Genotmiddelen en bereide voedingsmiddelen n.a.g. 

1310    Koffie 

1321    Cacaobonen 

1322    Cacao en chocoladeproducten 

1331    Thee en maté 

1332    Specerijen 

1340    Ruwe tabak en afval 

1350    Tabaksfabrikaten 

1360    Glucose, dextrose, andere suiker, suikerwerk, honig 

1390    Bereide voedingsmiddelen, n.a.g. 

14    Vlees, vis, vlees- en viswaren, melk en -producten, eieren en spijsvetten 

1410    Vlees, vers, gekoeld, bevroren 

1420    Vis, schaal-, schelp- en weekdieren, vers, bevroren, gedroogd, gezouten, gerookt 

1430    Verse melk en room 

1440    Boter, kaas en andere melkproducten 

1450    Margarine, reuzel, andere spijsvetten 

1460    Eieren 

1471    Vlees, gedroogd, gerookt, gezouten 

1472    Bereidingen en conserven van vlees 

1480         Bereidingen en conserven van vis, schaal-, schelp- of weekdieren 

16    Graan-, fruit-, en groentebereidingen, hop 

1610    Meel, bloem en grutten van granen 

1620    Mout 

1630    Andere graanproducten 
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1641    Gedroogd fruit 

1642    Bevroren fruit, bereidingen en conserven van fruit 

1650    Peulvruchten, gedroogd 

1660    Bereidingen en conserven van groenten 

1670    Hop 

17    Veevoeder 

1710    Stro, hooi en kaf van graangewassen 

1720    Perskoeken en afvallen van de winning van plantaardige oliën 

1790    Zemelen en ander voedsel bestemd voor dieren, afval van de voedingsindustrie 

18    Oliezaden, oliën en vetten 

1811    Kopra 

1812   Soyabonen 

1813   Grondnoten 

1819   Overige oliehoudende zaden 

1821   Dierijke oliën en vetten 

1822   Lijnolie 

1829   Overige plantaardige oliën en vetten 

 

2 Vaste minerale brandstoffen 

2   Vaste minerale brandstoffen 

21   Steenkool 

2110   Steenkool 

2130   Steenkoolbriketten 

22    Bruinkool en turf 

2210    Bruinkool 

2230    Bruinkoolbriketten 

2240    Turf 

23    Cokes 

2310    Cokes en halfcokes van steenkool 

2330    Cokes en halfcokes van bruinkool 

 

3 Aardoliën en aardolieproducten 

3    Aardoliën en aardolieproducten 

31    Ruwe aardolie 

3100    Ruwe aardolie 

32    Vloeibare brandstoffen 

3210    Benzine 

3231    White spirit 

3232    Kerosine en brandstof voor reactiemotoren 

3250    Gas- en dieselolie, lichte huisbrandolie 

3270    Zware stookolie 

33    Energiegassen 

3300    Energiegassen 

34    Andere aardoliederivaten 

3410    Smeeroliën en -vetten 

3430    Bitumen en bitumineuze mengsels 

3490    Andere aardoliederivaten 

 

4 Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies 

4    Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies 

41    IJzererts 

4100    IJzererts, behalve geroost ijzerkies 

45    Andere ertsen en afvallen daarvan 

4510    Afval van non-ferrometalen 

4520    Kopererts en -concentraten, kopermatte 

4530    Aluminiumerts en -concentraat 

4550    Mangaanerts en -concentraat 

4591    Tinerts en -concentraat 
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4592    Zinkerts en -concentraat 

4599    Overige ertsen en -concentraten 

46    IJzer- en staalafval, -schroot, hoogovenstof en geroost ijzerkies 

4620    Schroot en afval van ijzer en staal 

4660    Hoogovenstof en ijzerslakken voor metaalwinning 

4670    Geroost ijzerkies 

 

5 Ijzer, staal en non-ferrometalen (incl. halffabrikaten) 

5    Ijzer, staal en non-ferrometalen (incl. halffabrikaten) 

51    Ruw ijzer, ferrolegeringen en ruw staal 

5120    Ruw gietijzer, spiegelijzer en ferromangaan 

5150    Ruw staal 

52    Halffabrikaten van staal 

5220    Gewalste halffabrikaten van staal (knuppels, blooms, billets, bramen, largets, coils) 

5230    Andere halffabrikaten van staal 

53    Staven- en profielstaal, draad van ijzer of staal, rails en andere spoorwegmaterialen van staal 

5320    Staal, gewalst in staven of profielen 

5350    Walsdraad 

5360    Ander draad van ijzer of staal 

5370    Rails en ander spoorwegmaterialen van staal 

54    Plaat- en bandstaal 

5420    Plaatstaal, in platen gewalst of op haspels of in rollen, universeelplaten 

5450    Bandstaal, stripstaal, blik 

55    Pijpen e.d., ruwe giet- en smeedstukken 

5510    Pijpen en verbindingsstukken 

5520    Ruwe giet- en smeedstukken van staal 

56    Non-ferrometalen en -halffabrikaten 

5610    Koper en -legeringen, ruw 

5620    Aluminium en -legeringen, ruw 

5630    Lood en -legeringen, ruw 

5640    Zink en -legeringen, ruw 

5650    Andere non-ferrometalen en -legeringen, ruw 

5680    Halffabrikaten van non-ferrometalen 

 

6 Ruwe mineralen en -fabrikaten; bouwmaterialen 

6    Ruwe mineralen en -fabrikaten; bouwmaterialen 

61    Zand, grind, klei en slakken 

6110    Industriezand (kwartszand, zilverzand) 

6121    Gewoon zand 

6122    Grind 

6130    Puimsteen, incl. zand en grind van puimsteen 

6140    Klei en kleiaarde 

6150    Slakken (niet voor metaalwinning) en assen 

62    Zout, ongeroost ijzerkies, zwavel 

6220    Ongeroost ijzerkies 

6230    Zwavel 

63    Andere ruwe mineralen 

6310    Steenslag, keistenen, macadam en teermacadam 

6320    Ruwe natuursteen 

6330    Gips- en kalksteen voor de industrie 

6340    Krijt 

6390    Andere ruwe mineralen 

64    Cement, kalk 

6410    Cement 

6420    Kalk 

65    Gips 

6500    Gips 

69    Andere bewerkte bouwmaterialen 
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6910    Bouwmaterialen van cement, -beton e.d. 

6920    Keramische bouwmaterialen (baksteen, dakpannen e.d.) 

 

7 Meststoffen 

7    Meststoffen 

71    Natuurlijke meststoffen 

7110    Natuurlijk natriumnitraat 

7120    Ruwe fosfaat 

7130    Ruwe kalizouten 

7190    Andere natuurlijke meststoffen 

72    Kunstmeststoffen 

7210    Fosfaatslakken (Thomasslakken) 

7220    Andere fosfaatmeststoffen 

7230    Kalimeststoffen 

7240    Stikstofhoudende meststoffen 

7290    Mengmeststoffen en andere gefabriceerde meststoffen 

 

8 Chemische producten 

8    Chemische producten 

81    Chemische basisproducten 

8110    Zwavelzuur, oleum 

8120    Natriumhydroxide 

8130    Natriumcarbonaat 

8140    Calciumcarbid 

8190    Andere chemische basisproducten 

82    Aluminiumoxide en -hydroxide 

8200    Aluminiumoxide en -hydroxide 

83    producten van de steenkool- en petrochemie 

8310    Benzol 

8390    Pek, teer en andere ruwe chemische derivaten van steenkool en natuurlijke gassen 

84    Cellulose en oud papier 

8410    Cellulose 

8420    Oud papier, afval van papier 

89    Andere chemische producten 

8910    Kunststoffen, onbewerkt 

8920    Verf-, kleur- en looistoffen 

8931    Medicinale en farmaceutische producten 

8932    Parfumerieën en reinigingsmiddelen 

8940    Springstoffen en pyrotechnische artikelen en munitie voor jacht en sport 

8950    Stijfsel, zetmeel en gluten 

8960    Andere chemische producten 

 

9 Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen) 

9    Voertuigen, machines en overige goederen ( w.o. stukgoederen) 

91    Vervoermaterieel, incl. onderdelen 

9101    Spoor- en trammaterieel 

9102    Motorvoertuigen voor het wegvervoer 

9103    Motorfietsen en (brom)fietsen 

9104    Overige voertuigen voor het wegvervoer 

9105    Vliegtuigen 

9106    Schepen 

92    Landbouwtractoren en -machines 

9200    Landbouwtractoren en -machines (incl. onderdelen) 

93    Elektrische en andere machines, apparaten en motoren 

9310    Elektrische machines, apparaten en motoren (incl. onderdelen) 

9390    Niet-elektrische machines, apparaten en motoren (incl. onderdelen) 

94    Metaalwaren 

9410    Constructiewerken en delen daarvan van metaal 
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9490    Andere gefabriceerde artikelen van metaal 

95    Glas, glaswerk, keramische producten 

9510    Glas 

9520    Glaswerk, aardewerk e.a. artikelen van minerale stoffen 

96    Leer, textiel en kleding 

9610    Leer, leer- en bontwerk 

9621    Kleding, breiwerk, schoeisel en reisartikelen 

9622    Weefsels en textielwaren (behalve kleding en schoeisel) 

9630    Kleding, breiwerk, schoeisel en reisartikelen 

97    Andere fabrikaten en halffabrikaten 

9710    Halffabrikaten en artikelen van rubber 

9720    Papier en karton, onbewerkt 

9730    Artikelen van papier en karton 

9740    Drukwerk 

9750    Meubelen, nieuw 

9761    Fineer, plaatmateriaal, eenvoudig bewerkt hout 

9762    Houtwaren 

9763    Kurkwaren 

9790    Andere fabrikaten 

99    Andere goederen (incl. stukgoederen) 

9910    Gebruikte emballage 

9920    Materiaal van bouwondernemingen, kermissen e.d., gebruikt 

9930    Verhuisboedels 

9940    Goud, munten, gedenkpenningen 

9990    Niet te specificeren goederen (incl. stukgoederen) 
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Bijlage G: Factsheets 

Op de factsheets wordt per werklocatie een overzicht geboden welke voorwaarden er gelden voor 

bedrijvigheid om zich op de locatie te vestigen. Om het overzichtelijk te houden wordt bij de presentatie van 

deze factsheets dezelfde categorisering aangehouden als het provinciale locatiebeleid: centrummilieu, 

gemengd milieu en specifiek milieu. Hierbij zullen de werklocaties in onderstaande volgorde gepresenteerd 

worden:  

 

Centrummilieus (G.1) 

 

1. Stadshart 

2. Lelycentre 

 

Gemengde milieus (G.2) 

 

1. Gildenhof 

2. Griend 

3. Jol  

4. Kempenaar 

 

Specifieke werkmilieus (G.3) 

 

A. Reguliere bedrijventerreinen 

 

1. Flevopoort 

2. Larserpoort 

3. Noordersluis 

4. Rivierenbuurt (Ketelmeerstraat, Merwede, Sont) 

5. Airport Garden City / Larserknoop 

6. Luchthaven Lelystad 

7. Bio Science Park 

8. Middendreef 

 

B. Industrieterreinen 

 

1. Oostervaart 

2. Flevokust 

 

C. Kantorenlocaties 

 

1. De Meent / De Schans / De Veste 

2. Hanzepark / Botter 

3. Kantorenlocatie “Airport Garden City”  

 

D. Voorzieningen 

 

1. Palazzo 

2. Batavia Stad 
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G.1 Centrummilieus 

 

1. Stadshart 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
 
Uitgegeven omvang 
 
Nog uit te geven 
 
 
Omschrijving locatietype 

 

Centrummilieu – Grootstedelijke 
centrumlocatie 
Kantoren:         67.700 m

2
 bvo 

Detailhandel:   45.714 m
2
 wvo 

Kantoren:        17.330 m2 bvo  
Detailhandel:   Nog te bepalen. 
 
Locatie waar  arbeids- en 
bezoekersintensieve functies als 
kantoren, winkels en 
consumentengerichte en 
maatschappelijke voorzieningen 
samen met wonen voorkomen 
nabij (intercity)station.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
Uitgesloten functies 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Arbeids- en bezoekersintensieve functies als kantoren, winkels en 
consumentengerichte en maatschappelijke voorzieningen gecombineerd met wonen.  
Overige bedrijvigheid, tenzij naar aard en schaal passend 
100% (kantorenlocaties); elders 30% per bedrijf.  
Categorie 1 – 2 

Goedkeuringscriteria – bereikbaarheid 

Spoor 
HOV 

Locatie bevat het (intercity)station Lelystad Centrum 
Stadshart is op HOV niveau ontsloten. 

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden 
Totale omvang kantoren op locatie 

Minimaal 3.000 m
2
 bvo, wel deelbaar in verhuur.  

Minimaal 70.000 m
2
 bvo, afhankelijk van gebiedsgrootte.  

Richtlijnen – bereikbaarheid 

Lokale bus 
Weg 
Fiets 

Goed. Stadshart is goed per bus bereikbaar. 
Goed. Stadshart is gelegen aan het hoofdwegennet 
Goed. Er lopen diverse vrijliggende fietspaden direct naar het Stadshart. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm 
 

Parkeren op eigen terrein is niet noodzakelijk, indien er sprake is van een sluitende 
parkeerbalans op gebiedsniveau. 
Bevordering van dubbelgebruik parkeergelegenheid 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Kantoorgebruikers, detailhandel en andere (consumentgerichte en maatschappelijke) 
voorzieningen. 

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Voetgangers Voetpaden zijn aanwezig. 

Aanbevelingen – parkeren 

Op eigen terrein 
Betaald parkeren openbaar gebied 
Maximum parkeernorm 

Niet noodzakelijk. 
Ja 
1:60 m

2
 bvo, tenzij niet haalbaar. 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Passend bij locatie en afhankelijk van functie 
Passend bij locatie en afhankelijk van functie 
Onderdeel van stedenbouwkundig ontwerp 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Ja 
Ja 
Ja 
Nee, tenzij naar aard en schaal passend. Categorie 1 – 2  
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2. Lelycentre 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
 
Uitgegeven omvang 
 
Nog uit te geven / onttrekken 
 
 
Omschrijving locatietype 

 

Centrumlocatie – Overige 
centrumlocatie 
Kantoren:        71.100 m

2
 bvo 

Detailhandel:    9.496 m
2
 wvo 

Kantoren:       -23.000 m
2
 bvo 

Detailhandel:           0 m
2
 wvo 

 
Locatie nabij een 2

e
 orde OV-

knooppunt waar functiemenging 
van detailhandel, kantoren en 
wonen mogelijk is.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
Uitgesloten functies 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Kantoren: backoffices. Winkelcentrum: detailhandel en kleine zakelijke dienstverlening 
Overige bedrijvigheid, tenzij passend naar aard en schaal 
Kantorenlocatie: 100%. Elders: 30%. 
Categorie 1 – 2  

Goedkeuringscriteria – bereikbaarheid 

HOV Ja, Lelycentre is op HOV niveau ontsloten. 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

Spoor 
Lokale bus 
Weg 
Fiets 

Geen station aanwezig. 
Goed. Locatie heeft een busstation. 
Goed. Locatie is gelegen aan hoofdwegennet. 
Goed. Er lopen diverse fietspaden naar de locatie. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm Parkeren op eigen terrein niet noodzakelijk, mits er sprake is van parkeerbalans op 
gebiedsniveau. 
Bevordering van dubbelgebruik parkeergelegenheid. 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Kantoorgebruikers, detailhandel en publieke en kleine zakelijke dienstverlening 

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Voetgangers Goed. Voetpaden aanwezig. 

Aanbevelingen – parkeren 

Op eigen terrein 
Betaald parkeren openbaar gebied 

Niet noodzakelijk 
Ja, op delen van de locatie. 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Passend bij locatie en afhankelijk van functie 
Passend bij locatie en afhankelijk van functie 
Wenselijk 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Ja 
Ja 
Ja 
Nee, tenzij naar aard en schaal passend. Categorie 1 – 2  
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G.2 Gemengde milieus 

 

1. Gildenhof, Kempenaar, Griend en Jol 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
 
 
 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 
 

Gemengd milieu 
Gildenhof:       8 ha. 
Kempenaar: 1,6 ha 
Griend:            1 ha. 
Jol:               2,2 ha 
Totaal:             0 ha 
 
Locatie waar functiemenging van 
overige bedrijvigheid, kantoren, 
voorzieningen en wonen mogelijk is.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
 
Uitgesloten functies 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Kleinschalige bedrijvigheid, detailhandel tot 600 m
2
 bvo in branches met artikelen die 

laagfrequent aangekocht worden, kleine, lokaal gerichte volumineuze detailhandel  en 
niet-economische functies (sociaal-cultureel, maatschappelijk).  
Geen 
Maximaal 100% op kavelniveau en 25% op gebiedsniveau 
Categorie: 1-3 

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Maximaal 1.500 m
2
 bvo 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

Lokale bus 
Weg 
Fiets 

Goed. Locaties zijn per bus bereikbaar. 
Goed. Locaties zijn allen gelegen aan het hoofdwegennet. 
Goed. Er lopen fietspaden naar alle locaties toe.  

Richtlijnen – parkeren 

Op eigen terrein 
Maximum parkeernorm 
Parkeernorm 

Ja, waar mogelijk. 
Geen 
Parkeerbalans op gebiedsniveau 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten 
 

Kleinschalige bedrijvigheid, detailhandel tot 600 m
2
 bvo in branches met artikelen die 

laagfrequent worden aangkocht en niet-economische functies.  

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor 
HOV 
Water 
Voetgangers 

Locaties zijn niet per spoor bereikbaar. 
Locaties zijn niet op HOV niveau ontsloten. 
Locaties zijn niet via water bereikbaar 
Griend, Kempenaar liggen voetpaden.  

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Passend bij de locatie en afhankelijk van de functie 
Passend bij de locatie en afhankelijk van de functie 
Wenselijk 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja, mits naar aard en schaal passend. Categorie 1-3 
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G.3 Specifieke werkmilieus 

 

A. Reguliere bedrijventerreinen 

 

1. Flevopoort 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 

 

Regulier bedrijventerrein 
24 ha. 
62,1 ha. 
 
Specifieke werklocatie voor het 
vestigen van overige 
bedrijvigheid.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
 
 
 
Uitgesloten functies 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Allerhande soorten bedrijvigheid, waarbij een deel van clusters 1 en 2 gericht is op 
hoogwaardige bedrijven in de sectoren handel, industrie, value added logistics en 
dienstverlening. Op de clusters 3 tot 5 is beperkt volumineuze detailhandel mogelijk in 
grove bouwmaterialen, ABC-goederen, installatie- en tuingerelateerde artikelen en 
sauna’s en fitnessapparatuur etc.  
Kantoren, wonen en niet-locatieverzorgende voorzieningen.  
30% per publiekrechtelijke kavel op cluster 1-2; 30% per bedrijf op clusters 3-5 
Nieuwe vestigers: categorie 1 - 3  

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, alle voertuigen worden op eigen terrein geparkeerd 

Richtlijnen – werkfuncties 

  Grootte individuele kantoorpanden Niet van toepassing 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
Lokale bus 
Weg 
Fiets 

Flevopoort is niet op HOV niveau ontsloten 
Matig. 
Goed. Nabij A6 en hoofdwegen Larserdreef / Larserweg 
Op het terrein zijn vrijliggende fietspaden aangelegd. Bij de aanleg van de 
infrastructuur op het terrein dient rekening gehouden te worden met fietspaden. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm Geen maximum parkeernorm. 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Alle bedrijfsactiviteiten m.u.v. consumentengerichte voorzieningen en separate kantoren 

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor (goederen) 
Water 
Voetgangers 

Flevopoort is niet per spoor bereikbaar 
Deels via water bereikbaar, echter is de kade niet in gebruik. 
Er liggen geen voetpaden op het terrein.  

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 25% van kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn 
Streefwaarde van 0,4 
Aanbevolen 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement Geen parkmanagement aanwezig 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Locatieverzorgend 
Nee, mits passend in permanente regeling 
Ja 
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2. Larserpoort 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 
 

Regulier bedrijventerrein 
(hoogwaardig)  
44 ha. 
10,1 ha. 
 
Specifieke locatie voor het vestigen 
van overige bedrijvigheid. Hiervan is 
een deel als logistiek, een deel als 
hoogwaardig en een deel als gemengd 
terrein ingericht.  
 

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
 
Uitgesloten functies 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Hoogwaardige bedrijven binnen de sectoren handel en lichte productie die belang 
hechten aan een goede bereikbaarheid en uitstraling, maar ook logistieke bedrijven 
als transport en groothandel. 
Kantoren, wonen en niet-locatieverzorgende voorzieningen.  
30% per bedrijf. Om hoofdkantoren te vestigen kan uitzondering gemaakt worden.  
Nieuwe vestigers: categorie 1-3 en waar naar aard en schaal passend categorie 4. 

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, alle voertuigen worden op eigen terrein geparkeerd.  

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Niet van toepassing 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
 
Lokale bus 
 
Weg 
Fiets 

Larserpoort is niet op HOV niveau ontsloten. Op lange termijn onderzoeken of dit 
mogelijk is in combinatie met ontwikkeling luchthaven. 
Matig bereikbaar. Bus naar Harderwijk rijdt slechts 2 keer per uur en rijdt niet over het 
terrein zelf.  
Goed. Nabij A6 en aan hoofdverkeersweg Larserdreef. 
Er zijn geen vrijliggende fietspaden aangelegd. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm Arbeidsextensieve bedrijvigheid: 0,8 p.p / 100 m
2
 bvo 

Arbeidsintensieve bedrijvigheid: 2,8 p.p / 100 m
2
 bvo 

Kantoren zonder baliefunctie: 1,8 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Kantoren met baliefunctie: 2,5 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten 
 

Alle bedrijfsactiviteiten m.u.v. consumentengerichte voorzieningen en separate 
kantoren.  

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor (goederen) 
Water  
Voetgangers 

Larserpoort is niet bereikbaar per spoor 
Larserpoort is niet bereikbaar via water 
Op gedeelten liggen voetpaden. Uitbreiding is te overwegen. 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimale bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 0,4 
Aanbevolen 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement Niet aanwezig 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Locatieverzorgend 
Nee 
Ja 
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3. Noordersluis 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 

 

Regulier bedrijventerrein 
123 ha. 
12.3 ha. 
 
Specifieke locatie voor het 
vestigen van overige 
bedrijvigheid. 
 

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
Uitgesloten functies 
 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Overige bedrijvigheid, showroom / toonzaal uitsluitend ‘business-to-business’.  
Showrooms: PDV-deel Westerdreef. 
Kantoren, wonen (m.u.v. bestaande werk-wooncombinaties) en niet-locatieverzorgende 
voorzieningen.  
30% per bedrijf 
2-4, gezoneerd.  

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, alle voertuigen worden op het eigen terrein geparkeerd. 

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Niet van toepassing 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
Lokale bus 
Weg 
Fiets 

Noordersluis is niet op HOV niveau ontsloten 
Matig.  
Terrein direct gelegen aan hoofdverkeerswegen Visarenddreef en Westerdreef 
Op het terrein liggen langs de hoofdweg (Zuiveringweg) vrijliggende fietspaden. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm Arbeidsextensieve bedrijvigheid: 0,6 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Arbeidsintensieve bedrijvigheid: 1,8 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Alle bedrijfsactiviteiten m.u.v. consumentengerichte voorzieningen en separate 
kantoren.  

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor (goederen) 
Water 
Voetgangers 

Noordersluis is niet bereikbaar per spoor 
Noordersluis is deels bereikbaar via water 
Er liggen geen voetpaden op het terrein. Wellicht in toekomst bij onderhoud. 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 0,4 
Wenselijk 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement Er is geen parkmanagement aanwezig 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee  
Locatieverzorgend 
Nee 
Ja 
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4. Rivierenbuurt (Ketelmeerstraat, Merwede, Sont) 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 
 

Regulier Bedrijventerrein 
3 ha. 
1,6 ha. (Merwede) 
 
Specifieke locatie voor het vestigen van 
overige bedrijvigheid – binnenstedelijk 
bedrijventerrein.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
 
Uitgesloten functies 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Kleinschalige gemengde bedrijvigheid. Beperkte herprofilering binnen economische 
functies is mogelijk. Onder bepaalde voorwaarden is detailhandel mogelijk, m.u.v. 
Merwede (perifere detailhandel tot 600 m

2
).  

Separate kantoren, wonen. 
30% per bedrijf 
Nieuwe vestigers: categorie 1-3 

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, bij voorkeur op eigen terrein. Op een aantal terreinen wordt geparkeerd in 
aangelegde parkeerhavens. 

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Niet van toepassing 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
Lokale bus 
Weg 
 
Fiets 

Terreinen zijn niet ontsloten op HOV-niveau 
Goed bereikbaar per bus. 
Goed bereikbaar over de weg doordat deze terreinen gelegen zijn aan de binnenkant 
van de hoofdwegenstructuur (dreven).  
Op een aantal terreinen zijn vrijliggende fietspaden aanwezig. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm Arbeidsextensieve bedrijvigheid: 0,6 p.p. / 100 m
2
 bvo. 

Arbeidsintensieve bedrijvigheid: 1,8 p.p. / 100 m
2
 bvo. 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten 

 
Overige bedrijvigheid. Consumentengerichte voorzieningen uitsluitend mogelijk 
wanneer dit past binnen de visie “Detailhandel op bedrijventerreinen”. (zie 
detailhandelsbeleid) 

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor (goederen) 
Water 
 
Voetgangers 

De terreinen zijn niet bereikbaar via het spoor 
De terreinen zijn niet bereikbaar via het water. Dit is ook niet van belang voor deze 
terreinen.  
Overwegen van de aanleg van voetpaden.  

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 0,4 
Wenselijk 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement Parkmanagement niet aanwezig. 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Locatieverzorgend en PDV tot 600 m

2
 bvo.   

Nee 
Ja 
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5. Airport Garden City / Larserknoop 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 
 

Regulier bedrijventerrein 
0 ha. 
171,5 ha. (tot 2040) 
 
Specifieke locatie voor de 
vestiging van overige bedrijvigheid. 
Vooral gericht op hoogwaardige, 
logistieke en 
luchthavengerelateerde 
bedrijvigheid.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
Uitgesloten functies 
 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Overige bedrijvigheid, waarbij vooral gericht wordt op hoogwaardige, logistieke en 
luchthavengerelateerde bedrijvigheid.   
Wonen en niet-locatieverzorgende voorzieningen, m.u.v. productiegebonden 
detailhandel. Kantoren zijn bij ontheffing mogelijk. 
 30% 
Categorie 2 - 4.1 

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, alle voertuigen worden op eigen terrein of in aangelegde parkeerhavens 
geparkeerd. 

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Niet van toepassing 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
 
Lokale bus 
Weg 
Fiets 

Airport Garden City is niet op HOV niveau ontsloten. Dit is op termijn wel wenselijk met 
de uitbreiding van het vliegveld.  
Matig bereikbaar. 
Goed. Terrein ligt op korte afstand van A6 en direct aan hoofdverkeersweg Larserweg. 
Op het terrein zijn geen fietspaden aanwezig. Verbetering overwegen. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm Arbeidsextensieve bedrijvigheid: 0,8 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Arbeidsintensieve bedrijvigheid: 2,8 p.p. / 100 m
2
 bvo  

Kantoren zonder baliefunctie: 1,8 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Overige bedrijvigheid, m.n. sectoren gerelateerd aan logistiek en luchthaven die een 
hoogwaardige vestigingsplaats zoeken.  

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor (goederen) 
Water 
Voetgangers 

Airport Garden City is niet per spoor ontsloten.  
Het terrein is niet via water bereikbaar. 
Er liggen geen voetpaden op het terrein. 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 0,4 
Aanwezig 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement Afwezig, maar wordt wel sterk wenselijk geacht. 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Locatieverzorgend en productiegebonden detailhandel 
Nee, alleen bij ontheffing in ontheffingsgebieden 
Ja 
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6. Luchthaven Lelystad 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 
 

Regulier bedrijventerrein 
15,6 ha. 
18,4 ha. 
 
Specifieke locatie voor vliegtuig- en 
passagiersgerelateerde 
bedrijvigheid. Dit betreft een 
thematisch terrein.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
Uitgesloten functies 
 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Het terrein is geschikt voor vliegtuig- en passagiersgerelateerde bedrijvigheid.  
Kantoren die geen relatie hebben met de luchthaven, wonen en niet- 
locatieverzorgende voorzieningen.  
30% 
Categorie 1 - 4 

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, voertuigen worden op eigen terrein of in aangelegde parkeerhavens geparkeerd. 

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Niet van toepassing 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
Lokale bus 
Weg 
Fiets 

Slecht. Vliegveld is niet op HOV niveau ontsloten. 
Matig. Dichtstbijzijnde halte is op 10 minuten loopafstand. 
Goed. Gelegen op korte afstand van de A6 en direct aan de hoofdverkeersweg 
Larserweg. 
Op het terrein zijn geen fietspaden aanwezig.  

Richtlijnen – parkeren 

 Parkeernorm Arbeidsextensieve bedrijvigheid: 0,8 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Arbeidsintensieve bedrijvigheid: 2,8 p.p. / 100 m
2 

bvo 
Kantoren zonder baliefunctie: 1,8 p.p. / 100 m

2
 bvo. 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Vliegtuig- en passagiersgerelateerde bedrijfsactiviteiten. 

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor (goederen) 
Water 
Voetgangers 

Terrein is niet bereikbaar over spoor 
Terrein is niet bereikbaar via water 
Er liggen geen voetpaden op het terrein. 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 0,4 
Aanbevolen. 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement Afwezig 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Locatieverzorgend 
Nee, m.u.v. vliegtuig- en passagiersgerelateerde activiteiten. 
Ja, mits vliegtuig- en passagiersgerelateerd 
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7. Bio Science Park 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 

Regulier bedrijventerrein 
0 ha. 
32 ha. 
 
Specifieke locatie voor het vestigen van 
bedrijvigheid gericht op sectoren binnen 
de Biowetenschap. Dit maakt het een 
thematisch terrein.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
Uitgesloten functies 
 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Bedrijven binnen de agro- en farmaceutische sector. De productieprocessen dienen 
te passen in de duurzame terreinopzet.  
Kantoren die geen relatie hebben met het thema, wonen en niet locatieverzorgende 
voorzieningen.  
30%  
Categorie 1 - 4 

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, alle voertuigen dienen op eigen terrein geparkeerd te worden. 

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Niet van toepassing 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
Lokale bus 
Weg 
Fiets 

Slecht. Het terrein is niet op HOV niveau ontsloten. 
Matig.  
Goed. Terrein ligt in nabijheid van afrit 11 van de A6. 
Er liggen nog geen vrijliggende fietspaden op het terrein. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm Arbeidsextensieve bedrijvigheid: 0,8 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Arbeidsintensieve bedrijvigheid: 2,8 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Kantoren zonder baliefunctie: 1,8 p.p. / 100 m
2
 bvo. 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Geschikt voor de vestiging van bedrijven uit de agro- en farmaceutische sector. 

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor (goederen) 
Water 
Voetgangers 

Terrein is niet bereikbaar over spoor. 
Terrein is niet bereikbaar via het water. 
Er liggen nog geen voetpaden op het terrein. 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 0,4 
Wenselijk 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement Wenselijk 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Locatieverzorgend 
Nee, m.u.v. bedrijven die relatie met Bio Science hebben. 
Ja, mits dit bedrijvigheid uit de agro- en farmaceutische sectoren betreft.  
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8. Middendreef 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 
 

Regulier bedrijventerrein 
2 ha. 
0 - 0,4 ha. 
 
Specifieke locatie voor de 
vestiging van overige 
bedrijvigheid.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
Uitgesloten functies 
 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Kleinschalige gemengde bedrijvigheid, waarbij detailhandel onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk is.  
Kantoren, wonen en niet-locatieverzorgende voorzieningen. M.u.v. reeds bestaande 
afwijkende functies.  
30%, m.u.v. bestaande afwijkende functies. 
Categorie 1 – 2  

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, bij voorkeur dient op eigen terrein geparkeerd te worden. 

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Niet van toepassing. 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
Lokale bus 
Weg 
Fiets 

Terrein is niet op HOV niveau ontsloten. 
Goed. Terrein is bereikbaar per bus 
Goed. Terrein gelegen aan hoofdwegennet / uitvalsweg. 
Redelijk. Tot aan terrein is vrijliggend fietspad aanwezig. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm Arbeidsextensieve bedrijvigheid: 0,8 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Arbeidsintensieve bedrijvigheid: 1,8 p.p. / 100 m
2
 bvo. 

Kantoren zonder baliefunctie: 1,8 p.p. / 100 m
2
 bvo. 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten 
 

Overige bedrijvigheid. Bij uitzondering zijn bestaande afwijkende functies mogelijk 
gemaakt (kantoren, dienstverlenende bedrijvigheid).  

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor (goederen) 
Water 
Voetgangers 

Terrein is niet direct per spoor bereikbaar, wel in nabijheid station gelegen. 
Terrein is niet bereikbaar via het water. 
Tot aan het terrein zijn voetpaden aanwezig. 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 0,4 
Wenselijk 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement  Afwezig. 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Locatieverzorgend 
Nee, m.u.v. al bestaande kantoren  
Ja 
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B. Industrieterreinen 

 

1. Oostervaart 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 

 

Industrieterrein 
118 ha. 
10,4 ha. 
 
Specifieke locatie voor het 
vestigen van bedrijven met een 
hoge milieucategorie en/of 
externe veiligheidseisen.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
 
Uitgesloten functies 
 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Het terrein is geschikt voor zware, industriële bedrijvigheid waaraan hoge milieueisen 
worden gesteld. De ligging nabij de A6 biedt tevens perspectieven voor industriële 
ondernemingen met aanzienlijke logistieke processen.   
Separate kantoren, woningen (nieuwe bedrijfswoningen worden niet toegestaan), 
niet-locatieverzorgende voorzieningen. 
30% per bedrijf, met vrijstelling 50% per bedrijfskavel voor hoofdkantoren 
Gezoneerd: categorie 3 – 5 (industrieel hart) en categorie 2 – 4 aan rand. 

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, alle voertuigen worden op het eigen terrein geparkeerd.  

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Niet van toepassing 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
Lokale bus 
Weg 
 
Fiets 

Het terrein is niet op HOV niveau ontsloten 
Goed. 2 keer per uur stopt er een bus op het terrein. 
Goed. Het terrein ligt nabij afrit 11 van de A6 en ligt direct aan de hoofdverkeersweg 
Binnenhavenweg.  
Het terrein beschikt over vrijliggende fietspaden langs de hoofdweg. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm 
 

Geen maximum parkeernorm. 
Arbeidsextensieve bedrijvigheid: 0,8 p.p. / 100 m

2
 bvo 

Arbeidsintensieve bedrijvigheid: 2,6 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Kantoren zonder baliefunctie: 1,8 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Alle bedrijfsactiviteiten in de milieuhindercategorie 3 tot en met 5. 

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor (goederen) 
Water 
Voetgangers 

Het terrein is niet bereikbaar per spoor. 
Het terrein is deels bereikbaar via het water. 
Er liggen geen voetpaden op het terrein.  

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 0,4 
Wenselijk 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement Afwezig 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee, geen uitbreiding 
Locatieverzorgend 
Nee 
Ja 
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2. Flevokust 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 

 

Industrieterrein 
0 ha. 
110 ha. 
 
Specifieke locatie voor het 
vestigen overige bedrijvigheid, die 
door de overslagfaciliteit vooral 
geschikt is voor 
havengerelateerde en logistieke 
bedrijvigheid uit de hogere 
milieuhindercategorieën.   
 

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
 
Uitgesloten functies 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Havengerelateerde en logistieke bedrijvigheid uit de zwaardere milieucategorieën, 
zoals de aan- en afvoer van grondstoffen en producten. Kantoren mogelijk via 
ontheffing (havengerelateerdheid)    
Separate kantoren, wonen en niet-locatieverzorgende voorzieningen. 
30%  
Gezoneerd:  categorie 3 – 5 (industriedeel) en 2 – 4 (logistiek deel) 

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, alle voertuigen dienen op eigen terrein geparkeerd te worden. 

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Niet van toepassing. 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
Lokale bus 
Weg 
Water 
Fiets 

Bovenregionale bereikbaarheid per openbaar vervoer is wenselijk. 
Locatie dient goed per bus bereikbaar te zijn. 
Goed. Terrein komt nabij afrit 11 van de A6 te liggen 
Goed. Terrein krijgt een havenfaciliteit (overslag). 
Ontwerp dienen vrijliggende fietspaden opgenomen te worden. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm Arbeidsextensieve bedrijvigheid: 0,8 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Arbeidsintensieve bedrijvigheid: 2,8 p.p. / 100 m
2
 bvo.  

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Havengerelateerde en logistieke bedrijvigheid. (details zie bijlage F). 

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor (goederen) 
Voetgangers 

Bereikbaarheid per spoor is wenselijk. 
Aanleg voetpaden wordt aanbevolen, mede door vele verkeersverplaatsingen op 
logistieke terreinen.  

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 25%  van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 0,4 
In overweging nemen. 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement Wenselijk 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Locatieverzorgend 
Nee 
Ja 
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C. Kantorenlocaties 

 

1. De Meent / De Schans / De Veste 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 

 

Kantorenlocatie 
29.101 m

2
 bvo 

1.600 m
2
 bvo 

 
Specifieke locatie voor de vestiging van 
kantoren.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
Uitgesloten functies 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Kantorenlocatie geschikt  voor bedrijvigheid in vele sectoren.   
Wonen, niet-locatieverzorgende voorzieningen en overige bedrijvigheid. 
100% 
Categorie 1 – 2  

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, alle voertuigen dien op eigen terrein geparkeerd te worden. Daar waar dit 
problemen geeft, dient het aanleggen van extra parkeervakken in overweging 
genomen te worden.  

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden 
Totale omvang kantoren op locatie 

Minimaal 1.500 m
2
 bvo. Geen maximum. 

Rond de 30.000 m
2
 bvo. 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

Spoor 
HOV 
Lokale bus 
 
Weg 
Fiets 

Goed. Locatie ligt nabij Centraal Station. 
Goed. Locatie ligt nabij Centraal Station en is daarmee bovenregionaal ontsloten. 
Goed. Locatie ligt nabij Centraal Station. Tevens zijn er een aantal bushaltes in de 
nabijheid gesitueerd. 
Goed. Gelegen aan diverse wegen uit het hoofdwegennet. 
Goed. Vrijliggende fietspaden aanwezig. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm 
 

Kantoren zonder baliefunctie: 1,5 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Kantoren met baliefunctie: 2,5 p.p. / 100 m
2
 bvo.  

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Kantoorfunctie in vooral de maatschappelijke en kleine zakelijke dienstverlening 

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Voetgangers Goed. Voetpaden aanwezig. 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 40% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 1,2 
Is onderdeel van een stedenbouwkundig ontwerp. 

 Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

 Parkmanagement Afwezig. 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Locatieverzorgend. 
Ja 
Nee 
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2. Hanzepark / Botter 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 

 

Kantorenlocatie 
40.000 m

2
 bvo 

14.000 m
2
 bvo 

 
Specifieke locatie voor de vestiging van 
kantooractiviteiten.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
 
Uitgesloten functies 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

(Niet-)zakelijke dienstverlening; waarbij vooral gericht is op sociaal- en 
maatschappelijke dienstverlening. O.a. de Provincie en verschillende justitiële 
instellingen hebben zich op deze locatie gevestigd.  
Overige bedrijvigheid, commerciële voorzieningen en wonen.  
100% 
Categorie 1 – 2 

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein te geschieden (Hanzepark). 
Tevens is er ruimte voor collectief privé-terrein (RGD-cluster) en een mengvorm 
openbaar-privé (Botter – provinciehuis).  

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Hanzepark: conform stedenbouwkundig plan   

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
Spoor 
Lokale bus 
Weg 
Fiets 

Goed. Nabij Centraal Station en daarmee op HOV niveau ontsloten. 
Goed. Nabij Centraal Station en daarmee per spoor goed ontsloten. 
Goed. Nabij Centraal Station en daarmee per bus goed ontsloten. 
Goed. Gelegen nabij verschillende uitvalswegen. 
Goed. Vrijliggende fietspaden aanwezig. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm Kantoren zonder baliefunctie: 1,25 p.p. / 100 m
2
 bvo. 

Kantoren met baliefunctie: 1,5 p.p. / 100 m
2
 bvo. 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Voornamelijk niet-zakelijke dienstverlening 

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Voetgangers Goed. Voetpaden aanwezig. 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 35% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 1,4-1,8. 
Is onderdeel van stedenbouwkundig ontwerp. 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement Afwezig 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Locatieverzorgend 
Ja 
Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

3. Kantorenlocatie Airport Garden City / Larserknoop 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 

 

Kantorenlocatie 
0 m

2
 bvo. 

60.000 m
2
 bvo 

 
Specifieke locatie voor de 
vestiging van kantoren  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
Uitgesloten functies 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Kantoorgebruikers in de sectoren die aangeduid kunnen worden als luchthaven- en 
snelweggerelateerd.  
Wonen en niet-locatieverzorgende voorzieningen. 
100% 
Categorie 1 – 2 

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Ja, alle voertuigen dienen op eigen terrein geparkeerd te worden. 

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Geen eisen 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
 
Lokale bus 
Weg 
 
Fiets 

Airport Garden City is niet op HOV niveau ontsloten. Dit is op termijn wel wenselijk 
met de uitbreiding van het vliegveld.  
Matig bereikbaar. 
Goed. Terrein ligt op korte afstand van A6 en direct aan hoofdverkeersweg 
Larserweg. 
Op het terrein zijn geen fietspaden aanwezig.  

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm Kantoren zonder baliefunctie: 1,8 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Snelweg- en luchthavengerelateerde kantoorgebruikers  

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor 
Water 
Voetgangers 

Airport Garden City is niet per spoor ontsloten.  
Het terrein is niet via water bereikbaar. 
Er liggen geen voetpaden op het terrein. 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 35% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 1 
Aanwezig 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement Afwezig 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Locatieverzorgend 
Ja, mits luchthaven- en snelweggerelateerd. 
Nee 
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D. Voorzieningen 

 

1. Palazzo 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 
 

Voorzieningen locatie 
34.327 m

2
 wvo 

0 m
2
 wvo 

 
Specifieke locatie voor de vestiging 
van grootschalige, volumineuze 
detailhandel.  

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
Uitgesloten functies 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Landelijk opererende detailhandelformules met representatieve uitstraling die 
gerelateerd zijn aan de woning, recreatie en vrije tijd.  
Separate kantoren, wonen en overige bedrijvigheid. 
Niet van toepassing 
Categorie 1-2 

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Bezoekers en personeel parkeren op gedeeld collectief parkeerterrein.  

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Niet van toepassing 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
Lokale bus 
Weg 
Fiets 

Matig. Niet goed op HOV niveau ontsloten 
Goed bereikbaar per lokale bus. 
Goed. Terrein is direct gelegen aan hoofdverkeersweg Larserdreef. 
Goed. Diverse fietspaden lopen naar het terrein toe. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm Perifere detailhandelslocatie (PDV): 3 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Bouwmarkt / Tuincentrum: 2,5 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Consumentgerichte bedrijfsactiviteiten (PDV) gericht op de woning, recreatie en/of 
vrije tijd.  

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor 
Water 
Voetgangers 

Palazzo is niet per spoor bereikbaar 
Palazzo is niet via water bereikbaar 
Voetpaden zijn aanwezig 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn 
Streefwaarde is 0,25 
Wenselijk 

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland) 

Parkmanagement Niet aanwezig 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Ja 
Nee 
Nee 
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2. Batavia Stad 

 

Algemeen  

 

Terreintype 
Uitgegeven omvang 
Nog uit te geven 
 
Omschrijving locatietype 
 

Voorzieningen locatie 
18.753 m

2
 wvo 

 6.250 m
2
 wvo 

 
Specifieke locatie voor detailhandel. 
Thematisch centrum volgens het outlet 
concept. 

Goedkeuringscriteria – werkfuncties 

Doelgroepen 
 
 
Uitgesloten functies 
Maximale kantoorhoudendheid 
Milieuhindercategorie 

Fabriekswinkels. Fabrikanten worden in staat gesteld om producten direct aan de 
consument te verkopen die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, die tot een oudere 
collectie behoren.  
Seperate kantoren, wonen en overige bedrijvigheid.  
Niet van toepassing 
Categorie 1 - 2 

Goedkeuringscriteria – parkeren 

Op eigen terrein Parkeren gebeurt collectief op eigen terrein. Dit is betaald parkeren. 

Richtlijnen – werkfuncties 

Grootte individuele kantoorpanden Niet van toepassing 

Richtlijnen – bereikbaarheid 

HOV 
Lokale bus 
Weg 
Fiets 

Batavia Stad is niet op HOV niveau ontsloten 
Goed. Batavia Stad kent een eigen halte. 
Goed. Batavia Stad is direct aangesloten op het hoofdwegennet. 
Goed. Er lopen diverse fietspaden direct naar Batavia Stad toe. 

Richtlijnen – parkeren 

Parkeernorm 3,6 p.p. / 100 m
2
 bvo 

Aanbevelingen – werkfuncties 

Bedrijfsactiviteiten Fabrikanten van producten die kunnen voldoen aan de eisen die het outlet concept 
stelt om producten op deze locatie te mogen aanbieden.  

Aanbevelingen – bereikbaarheid 

Spoor 
Water 
Voetgangers 

Batavia Stad is niet per spoor bereikbaar 
Batavia Stad is via water (Bataviahaven) bereikbaar 
Batavia Stad is voetgangersgebied 

Aanbevelingen – ruimtegebruik 

Minimum bebouwingspercentage 
Minimale FSI 
Beeldkwaliteitsplan 

Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn. 
Streefwaarde is 0,25 
Wenselijk 

Functiemenging 

Wonen 
Voorzieningen 
Kantoren 
Overige bedrijvigheid 

Nee 
Ja 
Nee 
Nee 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=Batavia+stad+Lelystad&hl=nl&tbo=d&biw=1920&bih=1028&tbm=isch&tbnid=pR4zCkpkw2IeEM:&imgrefurl=http://lelystad.mijnplaats.net/toerisme&docid=3s3XKv64jpN4zM&imgurl=http://lelystad.mijnplaats.net/cms_images/Batavia_Stad.jpg&w=527&h=175&ei=lLy8UOyYNsWm4gS9zIGgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1484&vpy=515&dur=3735&hovh=129&hovw=390&tx=277&ty=59&sig=118011089368270943569&page=1&tbnh=63&tbnw=190&start=0&ndsp=50&ved=1t:429,r:29,s:0,i:177




DE GREEN DEAL en CHW 

 

De green deal is inhoudelijk met het ministerie van I&M besproken. De laatste tekstuele wijzigingen 

zijn doorgevoerd en opgestuurd naar het ministerie. De minister heeft al aangegeven akkoord te gaan. 

Het wachten is nu op de formele handtekening waarbij aangetekend dient te worden dat ook de 

minister van EZ moet ondertekenen. In de week van 13 mei – als de verantwoordelijke ambtenaren 

van de ministeries – weer aanwezig zijn, wordt opnieuw contact met de ministeries opgenomen om 

zsm de ondertekende green deal te mogen ontvangen. 

 

Daarnaast zal het ministerie verzocht worden om een ontvangstbevestiging te geven op de 

aangepaste aanvraag in het kader van de CHW 7
e
 tranche. 



 
 
  
Definitief concept 

Versie; 09 

Datum;  7 mei 2013 

1| CONCEPT Green Deal Flevokust CONCEPT  
  

Green Deal  
ontwikkeling en aanleg van het Project Flevokust 

  
 Ondergetekenden:  
  
A. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en innovatie, H. Kamp en de 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W. Mansveld, ieder handelend in haar 
hoedanigheid van bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der 
Nederlanden, hierna te noemen: Rijksoverheid  

  
B. De wethouder van het College Lelystad, J. Fackeldey, handelende in zijn hoedanigheid 

van bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Gemeente Lelystad, hierna te 
noemen: Gemeente 

 

C. De gedeputeerde Milieu van de Provincie Flevoland, J. Lodders, handelende in zijn 
hoedanigheid van bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Provincie Flevoland, 
hierna te noemen: Provincie 
 

Ondergetekenden A. tot en met C. hierna tezamen te noemen: Partijen  
  

 
 DEFINTIES 
 
In deze Green Deal wordt verstaan onder:  

  
Project: Flevokust is een multimodaal bedrijventerrein, dat ontsloten wordt via de weg en 

het water. Daarnaast is het ook via lucht (luchthaven Lelystad) bereikbaar. Op Flevokust 
wordt onder andere een multifunctionele haven met een overslag- en transportcentrum 
gerealiseerd. Gefaseerd wordt een binnenhaven inclusief buitendijks bedrijventerrein (met 
een totaal oppervlak van 115 ha) aangelegd.  

 

Vehikel: de door de Gemeente Lelystad,  Havenbedrijf Amsterdam N.V. en Provincie op te 
richten juridische entiteit (te weten een besloten vennootschap), met als doel de 
ontwikkeling van Het Project te realiseren en te exploiteren. 

 

Projectaanpak: het Project zal gefaseerd worden gerealiseerd waarbij een nieuwe aan te 
leggen dijk zal worden gerealiseerd, rondom de eerste fase (zie bijgevoegde kaart voor 
fasering en voorgenomen activiteiten). De aanleg van de dijk geschiedt in opdracht van het 
Vehikel. Na aanleg van de dijk zal het Vehikel een insteekhaven en containerterminal 
(laten) realiseren. Het plangebied ten zuiden van de insteekhaven, inclusief het zuidelijke 
deel van de insteekhaven zelf, zal door een recyclingbedrijf worden verworven en ingericht 
voor de ontwikkeling van onder andere een reinigingsinrichting voor minerale afvalstoffen, 
zoals AEC-bodemassen. Het is beoogd dat het recyclingbedrijf tevens het binnendijkse deel 
van het terrein verwerft en beide terreindelen ophoogt met vrij toepasbare secundaire 
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bouwstoffen. Daarna zal dit deel van het plangebied eveneens worden ontwikkeld tot 
buitendijks bedrijventerrein, voorzien van één of meerdere insteekhavens. 

 

BBK: Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem 
(Besluit bodemkwaliteit). 

 

CHW: Crisis en Herstelwet. 

 

AEC-bodemas: de bodemas die resteert na verbranding in een inrichting die uitsluitend of in 
hoofdzaak is bestemd voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en 
bedrijfsafvalstoffen. 

 

Green Deal AEC’s: de Green Deal Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas, 
gesloten op 7 maart 2012 tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, dhr. J.J. 
Atsma en de Afvalenergiecentrales (AEC’s), met als doel te komen tot verdere en 
structurele kwaliteitsverbetering van AEC-bodemas. 

 

Algemene overwegingen:  
 

1. Het doel dat Partijen met deze Green Deal beogen te bereiken is het volgende:  

1. Het eerste doel is te komen tot het verder ontwikkelen en aanleggen van het 
Project Flevokust,  

2. Het tweede doel is te komen tot een innovatieve, duurzame en betaalbare 
ontwikkeling van de haven, door toepassing van bouwstoffen als ophoogmateriaal. 
Hiervoor wordt: 

a. vooruit lopend op deze Green Deal met de AEC’s reeds voor de daarin 
afgesproken data geproduceerde AEC-bodemassen gereinigd en nuttig 
toegepast; 

b. een grootschalige recyclinginstallatie en daaraan gekoppelde toepassing 
van secundaire bouwstoffen gerealiseerd. 

 
2. Vooruitlopend op de realisatie van de reinigingsinrichting voor AEC-bodemassen op 
Flevokust worden door het Vehikel afspraken gemaakt  met de uitvoerder om elders te 
starten met een proefinstallatie voor het reinigen van AEC-bodemassen. Deze installatie heeft 
tot doel de technieken voor het reinigen van AEC-bodemassen te optimaliseren en verder te 
ontwikkelen voor grootschalige toepassing zoals bedoeld voor de inrichting op Flevokust. 
Hierdoor zal in beginsel uiterlijk 31 december 2014 een start worden gemaakt met de 
invulling van de ambities uit de Green Deal AEC’s. Om vooruit te lopen op de afspraken uit de 
Green Deal AEC’s zal uiterlijk 31 december 2017 op Flevokust de grootschalige 
reinigingsinrichting gerealiseerd zijn. 
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3. Door de onder punt 2 omschreven aanpak, wordt invulling gegeven aan de versnelde 
toepassing (zo mogelijk al vanaf 2014) van gereinigde bouwstoffen op Flevokust en 
daarmee aan de behoefte invulling te geven aan de doelen uit de Green Deal AEC’s. 
Verder wordt hiermee het innovatieve karakter van het project onderbouwd. 
  

4. Het ophoogmateriaal zal bestaan uit verschillende vrij toepasbare, secundaire  
bouwstoffen, baggerspecie en grond (maximaal klasse industrie).  De ophoging is nuttig, 
omdat het laag gelegen terrein door de ophoging op kadehoogte wordt gebracht. De 
intentie is de ophoging uit te voeren als ware het een werk onder het BBK. 
 

5. In het plangebied van het Project zal zo spoedig mogelijk een inrichting worden gemaakt 
voor het reinigen van onder andere AEC-bodemassen. Tegelijkertijd zal een start worden 
gemaakt met de verdere aanleg van Het Project (zie Projectaanpak). Deze start bestaat 
uit het ophogen van een deel van het terrein met gecertificeerde vrij toepasbare 
bouwstoffen. 

 

6. Op termijn –afhankelijk van marktontwikkelingen en uiterlijk na de totale realisatie van de 
ophoging, waarvoor het jaar 2025 is geprognosticeerd– zullen de AEC-bodemassen die 
worden gereinigd, worden afgezet naar andere werken, of worden toegepast in 
betonproductie, asfaltproductie of in betonwarenproductie. De reinigingsinstallatie biedt 
daarmee een definitieve oplossing voor de verantwoorde nuttige toepassing van 
secundaire bouwstoffen. Het tempo van deze ontwikkeling is afhankelijk van de markt 
voor bouwstoffen, het aanbod tijdens de realisatiefase van Flevokust en de vraag naar nat 
bedrijventerrein op Flevokust. 

 
7. Het Kabinet beoogt een Green Deal met de samenleving die bijdraagt aan verduurzaming 

van de maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en 
maatschappij. 

 

8.  Het gaat bij deze Green Deal om een concreet duurzaam en innovatief initiatief waar 
diverse doelstellingen aan elkaar worden gekoppeld (ontwikkeling van het project 
Flevokust, vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen, komen tot verwerking 
van AEC-bodemassen), waarbij barrières verdwijnen, innovaties worden ontwikkeld, 
gefinancierd en toegepast en duurzame kansen worden benut. In de praktijk lopen 
Partijen tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan dit initiatief dat leidt tot 
verduurzaming. Partijen willen in de Green Deal afspraken maken die deze 
belemmeringen wegnemen, zodat dit initiatief van de grond kan komen. 

  
  



 
 
  
Definitief concept 

Versie; 09 

Datum;  7 mei 2013 

4| CONCEPT Green Deal Flevokust CONCEPT  
  

Nadere overwegingen:  
  

1. Met de Afval Energie Centrales is een Green Deal overeengekomen, waarbij de 
geproduceerde AEC-bodemassen zullen worden opgewerkt (gereinigd) tot de kwaliteit 
van een vrij toepasbare secundaire bouwstof. In de Green Deal AEC’s een verplichting 
is overeengekomen met de AEC’s als volgt omschreven; “De AEC’s verplichten zich de 
kwaliteit van het toe te passen product zodanig te verbeteren dat op uiterlijk 1 januari 
2017 minimaal 50 procent van de AEC-bodemas nuttig wordt toegepast buiten de 
huidige IBC-toepassingen en stellen zich voorts ten doel om in 2020 geen AEC-
bodemas meer toe te passen als IBC-bouwstof”. 

 

2. Bij de beoogde reiniging van AEC-bodemassen op Flevokust wordt rekening gehouden 
met de Green Deal met de AEC’s. Boven deze verplichting van de AEC’s en aanvullend 
daarop, garandeert de voorgenomen activiteit het reinigen en nuttig toepassen van 
AEC-bodemassen die zijn geproduceerd voor de data van 2017 en 2020. Immers alle 
bodemassen die worden ingenomen op de locatie Flevokust worden (op termijn) 
gereinigd en toegepast. 

 

3. Het beleidsvoornemen van de Rijksoverheid is om bij de voorgenomen herziening van 
het Besluit bodemkwaliteit in 2018 nadere afspraken te maken over het laten 
vervallen van de categorie IBC-bouwstoffen in 2020, tenzij uit onderzoek blijkt dat dit 
technologisch niet haalbaar is of alleen tegen onaanvaardbare maatschappelijke 
kosten. 

   
  
De Green Deal tussen Partijen bestaat uit de volgende afspraken:  
   

1. De Gemeente zal de uitvoering van het project op zo’n manier vormgeven, dat de 
uitvoerder van het project tegelijk met het toepassen van schone, secundaire 
bouwstoffen, begint met het zo spoedig mogelijk, vanaf 2014 op beperkte schaal 
en vanaf  op grotere schaal opwerken van AEC-bodemassen. Daartoe zal de 
Gemeente aparte afspraken maken met de uitvoerder die een verplichtend 
karakter krijgen doordat deze als voorwaarde voor toestemming vanuit de Crisis- 
en herstelwet (Chw) worden opgenomen. Daartoe behoort ook een afdoende 
toezicht- en handhavingsarrangement met de verschillende stakeholders van het 
Project en afdekking voor de  financiële risico’s die zich met deze afspraken voor 
kunnen doen. Het arrangement bevat een overzicht van welke partij op welk 
onderdeel toezicht houdt. 
 

2. De Rijksoverheid spant zich in om binnen de vigeur van de Chw voor het project 
Flevokust ontheffing te verlenen van de uitsluiting van de ophoging van dit 
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industrieterrein van het begrip Werk zoals opgenomen in artikel 1 BBK. Een en 
ander wordt nader uitgewerkt in de 7e tranche AMvB Chw. 

 

3. Partijen spannen zich in zo spoedig mogelijk alle benodigde vergunningen te 
verlenen die noodzakelijk zijn voor de realisering van de verwerkingsinstallatie 
voor AEC-bodemas.  

 

4. Partijen spannen zich in zo spoedig mogelijk de benodigde vergunningen te 
verlenen / procedures te doorlopen die noodzakelijk zijn voor de toepassing van 
(gereinigde) bouwstoffen en/of (gereinigde) hergebruiks grond (max. klasse 
industrie).  

 

5. Partijen spannen zich in zo spoedig mogelijk de procedure af te ronden voor het 
bestemmingsplan van het Project, welke de activiteiten van recycling en upcycling 
mogelijk maakt (betoncentrale, asfaltcentrale, (thermische) reinigingsinstallatie, 
op- en overslag van (afval)stoffen). 

 

6. Voor de inspanningen rondom alle vergunningen en procedures geldt, dat deze 
plaats vinden via en in samenwerking met de werkgroep vergunningen van het 
Project. 

 

 

Afstemming en monitoring:  
  
1. Indien dit nodig of wenselijk wordt geacht kan op initiatief van één van de Partijen op ad 

hoc basis een tijdelijk Platform worden geïnitieerd, ter aanvulling op de reguliere 
contacten.  

  
2. Afstemming heeft tot doel toe te zien op de voortgang van deze Green Deal. Partijen 

toetsen in overleg aan de doelstellingen, zoals genoemd in artikel 0. Partijen dragen 
voorts gezamenlijk zorg voor de communicatie daarover naar betrokkenen. 

 
  

Slotbepalingen:  
  
1. Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot 

-1 juli 2015 of zoveel eerder indien de kabinetsperiode voor deze datum eindigt. Alle in 
deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen. Vóór 
het verlopen van deze termijn zullen partijen, op basis van een tussentijdse 
voortgangsrapportage nadere afspraken maken over de eventuele verlenging van deze 
termijn. 
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2. Deze Green Deal wordt openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant waardoor 

andere Partijen daarvan kennis kunnen nemen, zodat navolging van deze Green Deal 
wordt bevorderd. 

  
3. Partijen zullen elkaar onverwijld inlichten indien bij de uitvoering blijkt dat er zich 

omstandigheden voordoen die het realiseren van het Green Deal initiatief in de weg 
kunnen staan. Alsdan zullen Partijen nader overleggen over de verdere invulling van het 
Green Deal initiatief.  

  
4. Elke Partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken deze Green Deal tussentijds te 

wijzigen of aan te vullen. De wijziging of aanvulling behoeft de schriftelijke goedkeuring 

van alle partijen. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als 

bijlage aan de Green Deal gehecht. De (zakelijke inhoud van de) wijziging of aanvulling 

wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

 
  
Getekend te xxxxxxx op xxxxxx 2013  
  
W. Mansveld             J. Fackeldey  
  
  
 
  
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu  Wethouder Gemeente Lelystad  
 

  
  
  
  
     
    
   

  
 
 
 
 
J. Lodders      H. Kamp 
 
   
   
Gedeputeerde Provincie Flevoland  Minister van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie 

http://www.lelystad.nl/
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Leeswijzer verwerking amendement gemeenteraad d.d. 29 januari 2013  

 

1. Zie ter kennisname punt 10 van het raadsvoorstel. 

 

2.  Op 14 mei heeft het college het besluit tot deelname van de gemeente Lelystad aan de 

havenontwikkeling van Flevokust genomen en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.  

 

3. a.Zie ter kennisname punt 10 van het raadsvoorstel. 

 

b.Zie besluitpunt 1 van het raadsvoorstel. 

 

c.Zie ter kennisname punt 12 van het raadsvoorstel. 

Inmiddels zijn de onderhandelingen met het ministerie van I&M afgerond en is 

overeenstemming bereikt met het ministerie over opname van het initiatief in de 7
e
 tranche 

van CHW. De formele aanvraag is in kopie bijgesloten. 

 

d.Zie besluitpunt 5f. Met Van Bentum Recycling is een koopovereenkomst gesloten voor de 

afname van 72 hectare binnendijks en 10 hectare buitendijks. Uiteraard zijn er ontbindende 

voorwaarden zoals het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de bedrijfsactiviteiten. 

 

e.Zie besluitpunt 4. Het college van GS van de provincie heeft op 7 mei ingestemd met 

financiële deelname in Flevokust. In juli wordt hierover een besluit van Provinciale Staten 

verwacht. 

  

4.  a.Het maken van de second opinion is in opdracht van de raad en onder begeleiding van de 

commissie van rekening door twee adviesbureaus uitgevoerd. AT Osborne heeft zich vooral 

gericht op de juridische aspecten en Buck Consultants op de marktgerelateerde aspecten. In 

de second opinion zijn de door de raad in het amendement genoemde aspecten beoordeeld: 

1. Het risico dat de gemeente juridisch aansprakelijk wordt gesteld voor eventueel 
resterende verplichtingen in geval van liquidatie van de CV/BV; 

2. Het risico dat de gemeente als groene en blauwe stad te lijden zal hebben onder de 
nieuwe bedrijvigheid wat betreft de milieuaspecten; 

3. De inschatting van de realiteitswaarde van het businessplan; 
4. De kwaliteit en betrouwbaarheid van het gepleegde marktonderzoek; 
5. De onderbouwing van het te verwachten werkgelegenheidseffect. 
 

b.De kosten zijn gedekt uit de planvoorbereidingskosten voor het project Flevokust.  

 

c.Op 28 maart is de second opinion door de bureaus aan de raad opgeleverd. Op 9 april is de 

second opinion in een besloten raadsvergadering besproken en op 23 april in een openbare 

bijeenkomst.  

 
5. Zie besluitpunt 9 van het raadsvoorstel. 
 

6. Zie besluitpunt 18 van het raadsvoorstel. In het raadsvoorstel ligt geen geheimhouding op het 

communicatieplan  

 

7. De second opinion is besproken in de BOB-sessies van 9 april (besloten) en 23 april 

(openbaar). De conclusie van de bijeenkomst van 23 april was dat het onderwerp voldoende 

was besproken. 

 

 

 



Leeswijzer verwerking aanbevelingen second opinion Flevokust  

 

Aanbevelingen Buck Consultants 

AANBEVELING VERWERKING DOCUMENT, BLZ 

61. inzage in het aankomend (besluitvormings)proces, 
met concrete planning van te nemen processtappen, 
met heldere go/no go momenten 

Voor Flevokust wordt een concrete planning gehanteerd. 
Bij het college- en raadsvoorstel wordt een zogenaamd 
investeringsschema gevoegd waaruit blijkt welke 
processtappen op  een gegeven moment genomen 
worden, wat de bijbehorende investering is en welk 
risico er eventueel aan verbonden is. Hiermee wordt aan 
de raad een helder overzicht met go en no go 
momenten gegeven.  

Bijlage: investeringsschema 

6.2. Indien wordt geopteerd om de terugvaloptie als 
zelfstandige ontwikkelvariant te kunnen beoordelen, 
dient deze ook als zelfstandige variant te worden 
uitgewerkt, met aandacht voor de haalbaarheid (bijv. 
met betrekking tot de samenwerking met de Haven 
Amsterdam en het voldoen aan subsidievoorwaarden 
vanuit Beter Benutten), financieel resultaat en risico’s. 

Naar het oordeel van het college is er geen sprake van 
een zelfstandige ontwikkelvariant. De terugvaloptie 
fungeert in feite als risicobeheersingsinstrument. Ze is 
immers bedoeld om aannemelijk te maken dat zelfs als 
het (volledige) plan niet of niet geheel uitvoerbaar blijkt 
er een in potentie sluitende businesscase realiseerbaar 
is, die dan overigens in zichzelf wel een veel hoger 
risicoprofiel kent dan de voorgestelde ontwikkeling. 
Deze optie zal wel in financieel opzicht volledig moeten 
worden uitgewerkt.  

Besluitpunt 8 van het raadsvoorstel 
en businesscase pagina’s …. tot en 
met … 

6.3 Sturing houden als gemeente, in het bijzonder de 
raad, totdat meer duidelijkheid is verkregen over de 
definitieve invulling van het plan. 

Met het eerder genoemde investeringsschema kan de 
raad aan de voorkant de go en no go momenten 
benoemen. Op het moment dat de BV is opgericht en 
actief is, zijn de sturingsmogelijkheden van de raad 
beperkt. Door nu voor een BV te kiezen kan de 
gemeente als aandeelhouder beter grip houden op- en 
sturing geven aan het beleid van de BV zonder enig 
risico om een beheerverbod te overtreden. In de BV 
vorm doet dat niet meer ter zake. De keus voor een BV 
is mede in overleg met AT Osborne tot stand gekomen. 

Ter kennisname punt 10 van het 
raadsvoorstel en statuten oprichting 
BV. 

7A.4 Snel duidelijkheid zien te krijgen over de te volgen 
procedure om te komen tot een exploitant voor de 
beoogde containerterminal. 

In februari is een marktconsultatie gedaan om interesse 
te polsen voor het realiseren en exploiteren van de 
containerterminal. De markt heeft het goed opgepakt. 
Inmiddels is begonnen met de vervolgprocedure om te 
komen tot een aanbesteding en gunning. De planning 
voor Flevokust gaat er van uit dat in juni gegund kan 

Besluitpunt 1b van het raadsvoorstel. 



worden. Er wordt echter niet eerder gegund dan dat de 
raad (en de raad van commissarissen van de haven 
Amsterdam) een definitief besluit over de go genomen 
hebben. 
 

6.4 Een duidelijker (separaat) plan laten opstellen ten 
behoeve van de definitieve besluitvorming, met een 
heldere beschrijving van de beoogde activiteiten (ook na 
de eerste realisatiefase) door de belangrijkste betrokken 
partijen, zoals de CV/BV, BRC en de 
containerterminalexploitant en de daarbij achterliggende 
afspraken met overige stakeholders (met name Rijk, 
Provincie en Waterschap).  

In het realisatiemodel is kort en krachtig aan deze 
behoefte voldaan. 
 

Zie besluitpunt 1 van het 
raadsvoorstel met bijbehorende  
realisatiemodel. 

6.5 Betere inzage in randvoorwaarden en risico`s, en de 
wijze waarop deze in de planontwikkeling worden 
ondervangen (inbouwen van zekerheden).  

In het raadsvoorstel zijn de randvoorwaarden benoemd 
en risico’s zijn opgenomen in de risicoparagraaf van de 
grondexploitatie en de in de risicoanalyses.  

Zie besluitpunt 1 van het 
raadsvoorstel wat betreft 
randvoorwaarden. Zie besluitpunt 5 
voor de risicoparagraaf van de 
grondexploitatie en zie de 
risicoanalyse bij raadsvoorstel ter 
kennisname punt 16. 

7A.2 Naast het resultaat dient de geactualiseerde 
grondexploitatie inzage te geven in de financiële risico’s 
en onzekerheden (inclusief gevolgen) die hiermee 
gepaard gaan. We adviseren hierbij duidelijk 
onderscheid te maken in randvoorwaarden en 
draagbare financiële risico`s.  

Dit is standaard onderdeel van een grondexploitatie en 
wordt de geactualiseerde grondexploitaties (april 2013) 
verwerkt.  
 

Zie besluitpunt 5 van het 
raadsvoorstel en onderliggende 
grondexploitatie. 

7A.3 We adviseren om, door middel van een 
concurrentieanalyse, nog eens goed te kijken naar de 
gehanteerde uitgifteprijzen.  

Grondprijzen zijn belangrijk maar niet zaligmakend voor 
de aantrekkelijkheid van Flevokust. Uiteraard houdt de 
gemeente wel aandacht voor grondprijzen die elders 
gehanteerd worden.  Belangrijk is de aantrekkelijke 
ligging voor de realisatie van een containerterminal 
binnen het containernetwerk (witte vlek), het Circle Lines 
concept, de aanwezigheid van de vier modaliteiten 
(spoor, weg, lucht, water), de mogelijkheid om te 
voorzien in een groeiende behoefte binnen de 
Metropoolregio aan locaties voor bedrijven tot en met 
categorie 5 etc…. Hierbij verwijzen we naar het – ook 
door de Raad – vastgestelde PLABEKA rapport, waaruit 
blijkt dat er voor wat betreft dit type bedrijventerreinen in 

 



de metropoolregio een (dreigend) tekort is. Daarom is dit 
terrein bij wijze van uitzondering wel in de totale 
voorraadberekening bedrijventerreinen opgenomen. 

7A.5 Komen tot afspraken over de condities waaronder 
een definitief contract met de exploitant kan worden 
gesloten alvorens definitieve besluitvorming plaats te 
laten vinden door de raad over plan Flevokust.  

Zie ook het antwoord op 7A.4. In de aanbesteding 
worden de condities opgenomen. De terminal is 
randvoorwaardelijk voor de ontwikkeling van Flevokust. 

Zie besluitpunt 1b van het 
raadsvoorstel en het 
investeringsschema.  

7A.7 Komen tot sluitende afspraken met het Rijk over 
invulling van de Green Deal, de benodigde ontheffingen 
vanuit de Crisis- en herstelwet, uitstel van Beter 
Benutten en gezamenlijke planning van het 
ontwikkeltraject.  

Op deze onderdelen zijn sinds december 2013 grote 
sprongen vooruit gemaakt. De Green Deal tussen het 
ministerie van I&M, de provincie en de gemeente is in 
akkoord bij alle. De aanvraag voor de crisis en 
herstelwet in hierop aangepast en ingediend en maakt 
nu deel uit van de zogenaamde 7

e
 tranche. Voor Beter 

Benutten is een jaar uitstel gegeven.  

Zie ter kennisname punt 12 van het 
raadsvoorstel en bijbehorende 
bijlagen, wat betreft Green Deal en 
CHW. Zie besluitpunt 13 van het 
raadsvoorstel wat betreft Beter 
Benutten. 
 

7A.9 Komen tot overeenstemming met BRC over de 
planontwikkeling met hierin heldere afspraken over o.a 
het af te nemen grondoppervlak (inclusief fasering en 
prijs), de uit te voeren bedrijfsactiviteiten, de mate van 
toepassing van secundaire bouwstoffen binnen het 
plangebied en de wijze waarop omgegaan wordt met 
potentiële milieutechnische risico`s. Bouw hierbij 
voldoende zekerheden in (bijvoorbeeld via het beoogde 
milieufonds) voor het stimuleren van een milieubewuste 
ontwikkeling. Borg daarnaast het beoogde lange termijn 
ontwikkelperspectief door een gezamenlijke 
ontwikkelvisie met voldoende sturingsmiddelen vanuit 
de CV/BV (bijvoorbeeld recht van koop na ophoging). 

Genoemde aanbevelingen van Buck Consultants zijn 
onderdeel van de onderhandelingen die met BRC 
gevoerd zijn over de grondverkoop. Inmiddels is er 
overeenstemming met BRC. De toepassing van 
geschoonde vrij toepasbare bouwstoffen is geregeld in 
de Green Deal. Voor nadere kennisvergaring over het 
schonen van AEC-bodemassen tot vrij toepasbare 
bouwstoffen is deskundigheid van deTU Delft 
ingeschakeld. De eventuele risico’s van verwaaiing en 
uitloging van AEC-bodemassen zijn beheersbaar mits 
de juiste maatregelen worden getroffen. Een protocol 
voor beheersing en monitoring van het productieproces 
van opschonen wordt met betrokken overheden, BRC 
en belangenvertegenwoordigers uitegewerkt. 

Zie besluitpunt 5f van het 
raadsvoorstel en bijbehorende 
koopovereenkomst met BRC. Zie ter 
kennisname punt 12 voor de Green 
Deal. Zie de visie van Professor 
Haas van de TU Delft en zie 
besluitpunt 1f van het raadsvoorstel 
wat betreft beheersing en monitoring. 

7A.11 Komen tot overeenstemming met het Waterschap 
Zuiderzeeland over de verplaatsing, en voorwaarden 
voor realisatie van de nieuwe, waterkerende dijk.  

Over het ontwerp van de dijk wordt al langere tijd met 
het waterschap overlegt. Ambtelijk bestaat er een hoge 
mate van overeenstemming over het dijkontwerp. Voor 
de definitieve raadsbehandeling wordt door het 
waterschap een besluit genomen over de technische 
uitvoering van de dijk. Zodra dat besluit er is, worden de 
afspraken nader vastgelegd in een overeenkomst. 

Zie besluitpunt 1c van het 
raadsvoorstel. 

7C.2 Bij de te verwachten directe werkgelegenheid 
adviseren wij in eerste instantie uit te gaan van een 
feitelijk inventarisatie bij de beoogde containerterminal 
exploitant en Bentum Recycling Centrale als eerste 

Deze aanbeveling zal in het raadsvoorstel voor het 
definitieve besluit overgenomen worden. 
 

Zie bijlage 2 van de businesscase 
deel 1. 



grote afnemer. Voor de te verwachte werkgelegenheid 
in een later stadium van de planontwikkeling dienen 
bandbreedtes te worden gehanteerd, gezien de 
onzekerheid van de te vestigen bedrijven (hoeveelheid 
en aard van de activiteiten). 

7D.3 Voorkom negatieve milieueffecten in het 
plangebied door in samenspraak met BRC, het Rijk 
(Green Deal) en de Provincie (bevoegd gezag 
milieurisico`s) vooraf heldere afspraken te maken over 
de herkomst van het te verwerken materiaal 
(voorwaarde van verwerking van verontreinigde 
bouwstoffen uit Nederland – geen import), de manier 
van reinigen, de toepassing van secundaire 
grondstoffen binnen het plangebied en maatregeling ter 
indamming van het optreden van eventuele 
milieutechnische risico`s. 

Zie ook aanbeveling 7A9. 
 

Zie ook aanbeveling 7A9 van deze 
leeswijzer. 

7A.1 Ga bij definitieve besluitvorming uit van een 
geactualiseerde grondexploitatie die geënt is op een 
vastgestelde ontwikkelvariant. De nog te maken 
afspraken met BRC, terminalexploitant en het 
Waterschap dienen hierin te worden verwerkt.  

Bij de definitieve besluitvorming zit uiteraard een 
geactualiseerde grondexploitatie waarin de gemaakte 
afspraken zijn verwerkt. Met BRC is overeenstemming. 
De afgesproken marktconforme prijzen en de 
afnamemomenten zijn in de bij dit raadsvoorstel 
gesloten grondexploitatie en businesscase voor 115 
hectare verwerkt. De Haven Amsterdam neemt de grond 
af voor de terminal. Ook daarvoor worden 
marktconforme grondprijzen betaald. Dit laatste moet 
nog in een overeenkomst uitgewerkt worden. 
 

Zie besluitpunt 5f en bijbehorende 
grondexploitatie van het 
raadsvoorstel. Zie ter kennisname 
punt 15 van het raadsvoorstel. 

Vastleggen van de afspraken met op een zichtbare en 
transparante (door de raad te controleren) wijze, met 
de:  
7A.6 - Exploitant containerterminal  
7A.8 - Rijk (Beter Benutten, Green Deal en Crisis- en 
herstelwet)   
7A.10 - Bentum Recycling Centrale  
7A.12 - Waterschap Zuiderzeeland  

Alle afspraken worden vastgelegd. Echter niet alle 
afspraken kunnen in de openbaarheid gebracht worden 
vanwege de vertrouwelijke informatie die het kan 
bevatten. Dit geldt voor de exploitant containerterminal 
en de afspraken met de  beoogde grote afnemer. 
Vertrouwelijk zal de raad wel geïnformeerd worden. 
 

Zie aanbeveling 7A.1 en 7A.7 van 
deze leeswijzer. 

7C.1 We adviseren de gemeente niet louter te kijken 
naar additionele directe werkgelegenheidseffecten. In 
onze opinie is met name de versterking van het 
economische vestigingsklimaat (ook voor het reeds 

In de beleidsstukken en studies die te grondslag liggen 
aan de ontwikkeling van Flevokust is niet alleen 
aandacht aan de directe werkgelegenheid besteed maar 
ook aan de indirecte. Daarnaast zorgt de komst van 

 



gevestigde bedrijfsleven) voor de gemeente van 
doorslaggevend belang.  

Flevokust voor een versterking van het lokale en 
regionale (Metropoolregio) vestigingsklimaat. De 
realisatie van Flevokust is onderdeel van de afspraken 
die binnen de Metropoolregio zijn gemaakt. 

7D.1 Stuur via gerichte afspraken aan op een 
milieubewuste havenontwikkeling. Hierbij kan gedacht 
worden aan een:  
o Een scherp omschreven vestigingsbeleid gericht op 
vestiging van daadwerkelijk watergebonden bedrijven, 
met een goede beschrijving van watergebonden 
bedrijvigheid in het bestemmingsplan, zodat er geen 
problemen ontstaan bij (door)verkoop. In het 
bestemmingsplan zouden de vestigingsvoorwaarde 
rondom de mate van watergebonden activiteiten die zijn 
toegestaan kunnen worden verbijzonderd naar de 
kadekavels, het buitendijks terrein en (in mindere mate) 
binnendijks terrein. Ook kan gedacht worden aan 
toezeggingen van kandidaat vestigers over te vervoeren 
volumes over water. Geadviseerd wordt dit juridisch te 
laten toetsen. 

o Het stimuleren van schone schepen door bijvoorbeeld 
korting op havengelden;  

o Etc. 

Het ontwerp bestemmingsplan voor de ontwikkeling van 
115 hectare watergebonden bedrijvigheid is in de maak. 
De aanbevelingen die gedaan worden, worden 
meegenomen in het ontwerp. Het bestemmingsplan zal 
later dit jaar ter goedkeuring aan de raad worden 
voorgelegd. Inmiddels zit ook in de nieuwe structuurvisie 
locatiebeleid 2013-2015 voorwaarden waaronder 
bedrijven zich op Flevokust kunnen vestigen. In de visie 
zit een stroomschema die moet bepalen of een bedrijf 
zich wel of niet op Flevokust kan vestigen. Een cruciale 
vraag daarbij is of het bedrijf wel of niet 
havengebonden/havengerelateerd is. In de 
aanbesteding van de containerterminal zullen 
voorwaarden worden opgenomen voor het aantal te 
verwerken containers. 
 
De overige aanbevelingen van Buck worden 
meegewogen in de tender van de terminal. 

Zie voor de structuurvisie 
locatiebeleid ter kennisname punt 17 
van het raadsvoorstel. 

7D.2 Stel een uitgebreid communicatieplan op, met een 
helder en eerlijk verhaal. Leg goed uit wat er gebeurt, 
en dan met name door BRC bij de upcycling van 
bouwstoffen. 

Begin maart is de website www.lelystad.nl/flevokust 
gelanceerd. Hier kunnen belangstellenden actuele 
informatie over het project vinden. De website wordt 
continu bijgehouden. Op 3 april is een informatieavond 
voor belangstellenden en staten- en raadsleden 
geweest. Hierbij is vooral informatie verstrekt over het 
upcyclen van secundaire bouwstoffen tot vrij toepasbare 
bouwstoffen.  

Zie naast de website ook ter 
kennisname punt 18 van het 
raadsvoorstel met bijbehorende 
communicatieplan- en strategie. 

 

  

http://www.lelystad.nl/flevokust


Leeswijzer verwerking aanbevelingen second opinion Flevokust  

 

Aanbevelingen AT Osborne 

AANBEVELING VERWERKING DOCUMENT, BLZ 

Haven Amsterdam c.q. de gemeente Amsterdam 
voldoende zekerheden stelt voor de nakoming 
van haar verplichtingen in de CV/BV; 

Inmiddels is in overleg met Haven Amsterdam, de 
provincie en ATOsborne geconcludeerd dat een BV de 
beste rechtsvorm voor Flevokust is die garandeert dat 
de aandeelhouders 100% gelijkwaardig in de BV 
deelnemen.  

Zie ter kennisname punt 10 van 
bijbehorende raadsvoorstel. 

De oprichtingsaktes van de CV/BV worden aangepast, 
zodanig dat: 
 
Deze een duidelijke procedure bevatten, zodat 
uitgesloten is dat aan de gemeente Lelystad 
externe beheerhandelingen kunnen worden 
toegerekend met bijbehorende aansprakelijkheden; 

 
De gemeente Lelystad in haar hoedanigheid van 
aandeelhouder van Flevokust BV geen beslissende 
invloed kan uitoefenen op het beleid van de CV/BV, 
zodat interne overtreding van het beheersverbod met 
bijbehorende aansprakelijkheden kan worden 
voorkomen. 

 
De verplichting tot inbreng van de Percelen komt te 
vervallen en dat nadere afspraken worden gemaakt en 
vastgelegd over een verplichting tot verkoop van de 
Percelen aan de CV/BV. 
 

 
De opzet mogelijkheden biedt voor een terugtreding van 
de gemeente Lelystad, indien daartoe op enig moment 
aanleiding voor mocht bestaan en zonder dat daaraan 
ingrijpende financiële consequenties worden verbonden; 

 
 
 
 

 
 
 
Bij het maken en tussentijds actualiseren is deze 
aanbeveling reeds erkend. De aktes worden hierop 
aangepast. 
 
 
Bij het maken en tussentijds actualiseren is deze 
aanbeveling reeds erkend. De aktes worden hierop 
aangepast. 
 
 
 
 
In de contractvorming met de CV/BV wordt rekening 
gehouden met verkoop/aankoop van de gronden en niet 
met inbreng. De nadere afspraken worden in de 
oprichtingsaktes verwerkt zodra een geactualiseerde 
taxatie van de gronden beschikbaar is.   
 
In de aktes van zowel de CV als wel de BV zijn 
ontbindingsvoorwaarden opgenomen. De aanbevelingen 
van AT Osborne zullen in de te actualiseren 
oprichtingsaktes meegenomen worden. 
 
 
 
 

 
 
 
Door de keuze voor een BV speelt dit 
risico niet meer. Zie ter kennisname 
punt 10 van het bijbehorende 
raadsvoorstel. 
 
Zie boven. 
 
 
 
 
 
 
Deze aanbeveling is overgenomen 
en wordt verwerkt in de akten van de 
BV. De taxaties van  de grond zijn 
geactualiseerd in april 2013. Zie het 
bij ter kennisname punt 10 van het 
raadsvoorstel behorende akte. 
 
 
Zie ter kennisname punt 10 van het 
raadsvoorstel en bijbehorende akte. 
Zie ook hoofdstuk 5 van de 
businesscase, deel 2. 
 
 



Voldoende aandacht wordt besteed aan 
staatssteunrechtelijke aspecten, onder meer door het 
hanteren van marktconforme grondprijzen in transacties 
met private partijen en Flevokust CV; 
 
 
 
 

 
 
Wordt voorkomen dat het recyclingbedrijf in een 
bevoorrechte positie wordt gebracht, door de 
(koop)overeenkomst met dit bedrijf uitsluitend 
betrekking te laten hebben op de verkoop van 
grond onder marktconforme voorwaarden;  

 
Zeker te stellen dat het recyclingbedrijf een verklaring 
kan afgeven conform het in bijlage 2 gevoegde model, 
vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

 

De gemeente beseft dat voldoende aandacht aan 
staatssteunrechtelijke aspecten besteed moet worden. 
Ook in het college- en raadsvoorstel is daar volop 
aandacht voor geweest. Het is echter een complexe 
materie. De gemeente maakt daarom ook gebruik van 
externe deskundigheid op dit gebied en zal dat ook 
blijven doen. De taxatie van de gronden die enkele jaren 
geleden gedaan is, zal geactualiseerd worden naar het 
huidige moment en de naar de beoogde ontwikkeling.  
 
Ook bij de beoogde grote afnemer is voldoende bekend 
dat er geen sprake mag zijn van een bevoorrechte 
positie van de afnemer in relatie tot 
staatssteunrechtelijke aspecten. 
 
 
Deze aanbeveling wordt onverkort overgenomen. 
 

Zie boven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verkoop aan BRC is een reguliere 
grondverkoop op basis van 
marktconforme prijzen. Zie 
besluitpunt 5f van het raadsvoorstel 
en de bijbehorende 
koopovereenkomst met BRC. 
 
BRC heeft de verklaring MVO zoals 
opgesteld door ATOsborne 
ondertekend. Zie besluitpunt 5 van 
het raadsvoorstel en bijbehorende 
koopovereenkomst. 

   

   

 



Bestuursorgaan Besluit Activiteit Procedure  
     
Rijk     
Minister Verkeer & 
Waterstaat (I&M) 

Vergunning artikel 6.2, 
lid 1 en lid 2 Waterwet 

Lozen van stoffen in een 
waterlichaam 

Artikel 6.15 e.v. 
Waterwet 

 

 Vergunning artikel 6.5 
Waterwet 

 Artikel 6.15 e.v. 
Waterwet 

 

Minister Verkeer & 
Waterstaat (I&M) 

Ontgrondingsvergunning 
artikel 3, lid 1 
Ontgrondingenwet 
(concessie) 

Ontgronding Voorbereiding via 
afdeling 3.4 Algemene 
wet bestuursrecht 

 

Minister Economie, 
Landbouw & 
Innovatie (EL&I) 

Kapverbod artikel 13 
Boswet 

Verbod (doen) vellen van 
bossen en andere 
houtopstanden ter 
bewaring van natuur- en 
landschapsschoon 

  

Minister Economie, 
Landbouw & 
Innovatie (EL&I) 

Vrijstelling/ontheffing 
artikel 75 Flora- en 
faunawet 

 Algemene wet 
bestuursrecht, 
aanhaken bij 
omgevingsvergunning 
Wabo 

 

     
Provincie Flevoland     
GS Vergunning artikel 6.4 

Waterwet 
Onttrekken grondwater 
en/of infiltreren water in 
bodem 

Artikel 6.15 e.v. 
Waterwet 

 

GS Melding artikel 27, lid 1 
jo. artikel 7 Wet 
bodembescherming 

Melding verontreiniging bij 
bodemhandelingen 

  

GS Melding artikel 28 Wet 
bodembescherming 

Melding voornemen 
sanering of verplaatsing 
bodemverontreiniging 

  

GS Projectprocedure    



regionale waterkering 
artikel 5.24 Provinciale 
verordening voor de 
fysieke leefomgeving 

GS Melding artikel 9.3 
Provinciale verordening 
voor de fysieke 
leefomgeving 

Melding van maken en 
behouden van werken, 
aanbrengen en 
neerleggen/houden van 
stoffen of voorwerpen, 
verrichten van handelingen 
in/op/aan openbare 
weg/vaarweg 

  

GS Melding artikel 9.5 
Provinciale verordening 
voor de fysieke 
leefomgeving 

Melding van aanleggen 
uitweg of aanlegplaats of 
plaatsen bord of 
herdenkingsteken op/aan 
openbare weg/vaarweg 

  

GS Melding artikel 10.3 
Provinciale verordening 
voor de fysieke 
leefomgeving 

Ontgronding vrijgesteld 
van vergunningplicht o.g.v. 
artikel 10.2 

  

GS Vergunning artikel 10.5 
Provinciale verordening 
voor de fysieke 
leefomgeving 

Ontgronding, niet 
vrijgesteld 

  

GS Vergunning artikel 19d, 
lid 1 
Natuurbeschermingswet 

Verrichten handelingen 
die – gelet op de 
instandhoudingsdoelstelling 
- de kwaliteit van 
natuurlijke habitats en 
habitats van soorten 
kunnen verslechteren of 
verstoren 

Artikel 42 
Natuurbeschermingswet 
 
Evt. aanhaken bij 
omgevingsvergunning 
Wabo 

 



     
Waterschap 

Zuiderzeeland 

    

College van dijkgraaf 
en heemraden 

Vergunning artikel 4.3 
Keur waterschap 
Zuiderzeeland 

Verrichten handelingen in, 
op, boven, over of onder 
waterstaatswerken, 
beschermingszone en/of 
beschermd buitendijks 
gebied, voorzover activiteit 
genoemd in tabel bij artikel 
4.3 

  

College van dijkgraaf 
en heemraden 

Melding artikel 4.6 Keur 
waterschap 
Zuiderzeeland 

Water lozen in, onttrekken 
aan, afvoeren naar, 
aanvoeren uit 
oppervlaktewaterlichamen 

  

College van dijkgraaf 
en heemraden 

Vergunning artikel 4.7 
Keur waterschap 
Zuiderzeeland 

Onttrekken grondwater 
en/of infiltreren water in 
bodem 

  

     
Gemeente Lelystad     
B&W Verkeersbesluit artikel 

15 Wegenverkeerswet 
1994 

Maatregelen op of aan de 
weg tot wijziging van de 
inrichting van de weg of tot 
het aanbrengen of 
verwijderen van 
voorzieningen ter regeling 
van het verkeer 

Algemene wet 
bestuursrecht 

 

B&W Vergunning artikel 
2.1.5.2. APV Lelystad 

Aanleggen, beschadigen, 
veranderen van een weg  

  

B&W Vergunning artikel 2.12 
APV Lelystad 

Maken van uitweg   



B&W Kapvergunning artikel 
4.11 APV Lelystad 

(Doen) vellen van 
houtopstanden  

Omgevingsvergunning 
Wabo 

 

Gemeenteraad Bestemmingsplan artikel 
3.1 Wet ruimtelijke 
ordening 

Planologisch mogelijk 
maken project Flevokust 

Wet ruimtelijke 
ordening 

Plan-MER + 
onderzoeken 

B&W (o.g.v. artikel 
2.4 Wabo, tenzij 
uitzondering in lid 2 
t/m 5) 

Omgevingsvergunning 
artikel 2.1 Wabo 

Nodig voor diverse 
onderdelen 

Wabo, Algemene wet 
bestuursrecht 

 

 Besluit 
milieueffectrapportage 

- MER-plicht voor 
activiteiten genoemd 
in onderdeel C. 

- MER-
beoordelingsplicht 
voor activiteiten 
genoemd in 
onderdeel D. 

  

 



Opdrachtformulering Beheersing Productieproces Upcyclen van 

AEC-bodemassen naar Vrij Toepasbare Bouwstoffen 

Aanleiding: 

Op 3 april heeft Prof.Dr.ir. Michel Haas een visie geschreven op het upcyclen van AEC-bodemassen. 
Daarbij heeft hij geconcludeerd dat, als de aanleg van industrieterrein Flevokust doorgaat met 
gebruikmaking van tot bruikbare grondstof verwerkt afval, de gemeente Lelystad daarmee vooruit 
loopt (in positieve zin) op de ‘green deal’ die de rijksoverheid met de Afval Energie Centrales 
(AEC’s) heeft gesloten. Gemeente en provincie moeten daarbij tevoren wel goed de eisen formuleren 
in de te verstrekken milieuvergunning. Ook voortdurende monitoring en controle moeten goed 
geregeld zijn. Onder die voorwaarden zijn de milieurisico’s beheersbaar. 

Een aantal bewoners en belangengroepen maken zich zorgen over de mogelijke milieueffecten van 

bovenstaande proces tot upcycling. Ook de betrokken overheden en Haven Amsterdam willen 

eventuele risico’s uitsluiten en voorkomen. Concreet gaat het daarbij om volgende punten: 

 

1. Ongereinigde AEC-bodemassen die tijdens transport of overslag in het Markermeer of de 

haven terechtkomen. 

2. Uitloging van de werkvoorraad en daardoor vervuiling van het grondwater; 

3. Verwaaiing van de werkvoorraad en daardoor verspreiding van verontreinigde stof (van AEC-

bodemassen) over de omgeving; 

4. Het niet goed verwerken van het verontreinigde slib (9% van de werkvoorraad) dat vrijkomt na 

upcycling; 

5. Eventuele kweldruk door de werkvoorraad van circa 1 miljoen ton. 

6. Het blijven liggen van de werkvoorraad op het moment dat de ondernemer onverhoopt failliet 

gaat. 

 

De opdracht: 

 

De betrokken overheden (gemeente Lelystad, provincie Flevoland, Omgevingsdienst en Haven 

Amsterdam) willen met interne deskundigen, externe deskundigen (zoals bijvoorbeeld prof.dr.ir. Haas) 

en belangengroepen (bijvoorbeeld de biologisch-dynamische tuinders) de beheersing van de 

eventuele risico’s bespreken. Het devies is daarbij voorkomen en indien zich onverhoopt een 

calamiteit voordoet, direct beheersen. Daarbij zijn volgende opgaven van belang: 

 

1. Wat zijn de eventuele risico’s? 

2. Hoe reëel is de kans dat die eventuele risico’s zich voordoen? 

3. Welke (technische) maatregelen kun je nemen om de eventuele risico’s te voorkomen? 

4. Welke maatregelen om eventuele risico’s te voorkomen kun je in de milieuvergunning 

regelen?  

5. Hoe kun je de eventuele risico’s die niet in de milieuvergunning te regelen zijn, anderszins 

(handhaafbaar) regelen? 

6. Welke zaken moeten er nu al geregeld worden in andere trajecten (bestemmingsplan, MER) 

om straks vergunningverlening van opslag en reinigingsinstallatie zorgvuldig te kunnen 

vergunnen?  

7. Op welke wijze kun je monitoren op nakoming van de bepalingen in de milieuvergunning en 

op eventuele uitloging en verwaaiing, zodanig dat je bij een calamiteit tijdig kan ingrijpen? 

8. Kunnen we in overleg met betrokken overheden en belangengroepen een protocol opstellen 

over hoe te handelen bij calamiteiten? 

9. Welke kosten zijn gemoeid met maatregelen die niet in de (milieu)vergunning opgenomen 

kunnen worden en wie is voor die kosten verantwoordelijk? 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal


 

 

Bijlage 1  

 

 

REALISATIEMODEL FLEVOKUST 

 

Inleiding:  

 

Dit model beschrijft enkel de wijze waarop de komende jaren Flevokust gerealiseerd wordt. Het 

oogmerk van het model is om kort te beschrijven welke uitvoerende stappen de komende jaren gezet 

moeten worden om tot realisatie van Flevokust te komen en wat het basisprincipe is achter de 

ontwikkeling. 

 

Het basisprincipe 

 

Het primaire doel van de ontwikkeling van Flevokust is het komen tot een containeroverslaghaven en 

bijbehorende bedrijventerreinen teneinde de economische positie van Lelystad als knooppunt van 

modaliteiten te versterken. Daartoe wordt een aan diep water gelegen (insteek)haven aangelegd die 

tevens goed bereikbaar is vanwege haar ligging nabij de A6. Afgelopen jaren is gebleken dat die 

overslaghaven solitair niet rendabel te ontwikkelen is. Door de combinatie met recyclingactiviteiten en 

het mogen toepassen van gereinigde AEC-bodemassen ontstaat een rendabele businesscase. 

 

Uitgangspunten voor Flevokust: 

 

 Een havengebonden- en havengerelateerd bedrijventerrein van 115 hectare te realiseren tussen 

2013 en 2025. Bestaande uit een buitendijks deel van 43 hectare met containerterminal en 

havengebonden kavels en een (in aanvang) binnendijks deel van 72 hectare havengerelateerde 

bedrijvigheid. Op termijn zal het binnendijkse ook buitendijks worden. 

 Bedrijven in de categorie 3.2 tot en met 5 kunnen zich op Flevokust vestigen. De Structuurvisie 

Locatiebeleid 2013-2025 is daarbij het uitgangspunt. 

 De Green Deal is gesloten. Via de CHW 7
e
 tranche wordt hiervoor ontheffing van de wet Besluit 

Bodemkwaliteit gegeven. 

 Met het waterschap is overeenstemming over verlegging van de “ kleine” dijk. 

 Met een grote afnemer (recyclebedrijf) is overeenstemming over de afname van 10 hectare 

buitendijks en 72 hectare binnendijks. 

 

Het model: 

 

 
 

Eerste deel 43 ha 

buitendijks 

Tweede deel 72 ha 

(in aanvang) 

binnendijks 



 

 

Eerste deel ontwikkeling. De investeringen om de 115 hectare te realiseren liggen vooral in de 

periode 2013 tot 2015. In 2015 bereikt de financieringsbehoefte - zijnde € 19,16 miljoen aan vreemd 

vermogen - van de BV haar piek. Daar staat tegenover dat dankzij de overeenkomst met de afnemer 

BRC ook 82 hectare grond verkocht wordt. En de subsidies EFRO en Beter Benutten (gezamenlijk € 

10 miljoen) komen in 2014 en 2015 beschikbaar. Daardoor loopt  de financieringsbehoefte weer snel 

terug tot 0 in 2018.  

 

 
 

In 2013 wordt gestart met de aanleg van de “kleine” dijk rondom de 43 hectare buitendijks 

bedrijventerrein. In 2014 (na onherroepelijk zijn van bestemmingsplan Flevokust) wordt gestart met 

het ophogen van het buitendijkse terrein en worden kades aangelegd. De containerterminal wordt in 

gereedheid gebracht. De afnemer hoogt zelf haar 10 hectare op met gecertificeerde vrij toepasbare 

bouwstoffen. Is voorgaande uitgevoerd dan kan de “oude” dijk doorgestoken worden en is de haven 

gereed voor gebruik. De eerste container- en bulktransporten kunnen plaatsvinden. Voorgaande dient 

eind 2015 afgerond te zijn. 

In 2013 is begonnen met de acquisitie van havengebonden bedrijven.  

 

Tweede deel ontwikkeling. Na 2015 kunnen de bedrijven zich vestigen op het buitendijkse deel. De 

planning is dat er circa 3,5 hectare per jaar wordt uitgegeven. Het buitendijkse zal dan na ongeveer 5 

jaar uitgegeven zijn. Daarnaast wil de  afnemer in 2016 en 2017 een werkvoorraad van ongewassen 

bodemassen neerleggen en de wasinstallatie bouwen voor het schoonmaken van die bodemassen tot 

gecertificeerde vrij toepasbare bouwstoffen. De vrij toepasbare bouwstoffen (o.a. schone 

bodemassen) worden gebruikt om het binnendijkse bedrijventerrein op te hogen.  

 

Zodra het bestemmingsplan voor geheel Flevokust onherroepelijk is (2014), kan de afnemer van het 

binnendijkse deel al beginnen met ophogen van dat deel met gecertificeerde vrij toepasbare 

bouwstoffen. De  afnemer wil al in 2014 starten met het schoonmaken van bodemassen maar dan in 

haar vestiging te Rotterdam. De gecertificeerde vrij toepasbare bodemassen kunnen dan feitelijk al 

naar Lelystad getransporteerd worden en gebruikt worden als ophoogmateriaal. 

 

Zodra de wasinstallatie in Lelystad operationeel is, worden ook de op Flevokust schoongemaakte 

bodemassen ingezet voor ophoging. Qua capaciteit van de wasinstallatie kan de afnemer circa 8 

hectare binnendijks bedrijventerrein per jaar maken. De afnemer wenst zo snel mogelijk ook tot aanleg 

van de dijk van het tweede deel van de ontwikkeling over te gaan omdat zij hiermee “snel”  nieuw 

buitendijks havengebonden bedrijventerrein kan produceren en verkopen. Haalt de afnemer haar 

planning dan zal in ongeveer 2025 Flevokust afgerond zijn.  

In onderstaande plaatje is het model schematisch inzichtelijk gemaakt.  
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1. ACHTERGRONDEN 



 

 

 

 

 

 

 

Dit communicatieplan richt zich primair op de besluitvormende fase tot medio  

2013 en op hoofdlijnen gaat het in op de fasen erna.  

 

De inhoud is tot stand gekomen in samenspraak met de communicatieadviseurs  

en kernteamleden van gemeente Lelystad en Haven Amsterdam. 

 

Opdrachtgevers van dit plan en de uitvoering ervan zijn (College)  

gemeente Lelystad en (directie) Haven Amsterdam. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Status communicatieplan 



 

 

 

 

 

 

Haven Amsterdam en gemeente Lelystad ontwikkelen ten noorden van  

Lelystad een haven annex bedrijventerrein. Provincie Flevoland is bestuurlijk 

en ambtelijk nauw betrokken en steunt de ontwikkeling financieel. 

 

Het project bevindt zich op dit moment in de besluitvormende fase.  

In de eerste helft van 2013 gaat het om besluiten rond: 

• oprichting CV/BV (maart) 

• achtergestelde lening van Provincie Flevoland (februari 2013) 

• Rijkssubsidies (februari 2013)  

• definitieve besluitvorming ontwikkeling van Flevokust (mei 2013) 

 

Hiernaast lopen er ruimtelijke procedures.  

De tender start januari. In maart  ontvangen geïnteresseerden het Tenderdoc.  

Keuze voor een exploitant in mei 2013 
 

 

 

 

 

 

 

Project & -fase 



2. PROJECT- EN 

COMMUNICATIE DOELEN 



Projectdoelen 

Economische doelen 1/2 
Versterken vestigingsklimaat Lelystad en Flevoland en van de positie binnen  

Metropoolregio Amsterdam 

 ofwel: gebruik maken van de ruimte en mogelijkheden in Lelystad 

 

Versterken en vergroten werkgelegenheid Lelystad 

 ofwel: reageren en anticiperen op afname van werkgelegenheid bij  

 overheids)instellingen en -organisaties en toewerken c.q. accent verleggen 

 naar sterk industrieel-logistiek profiel om de stad mee te afficheren 

 

Nieuwe type werkgelegenheid creëren  

 ofwel: het type bedrijventerrein trekt bedrijven aan die hoog gekwalificeerd  

 technisch personeel nodig hebben 

 

Zeldzame vestigingsmogelijkheid bieden aan bedrijven die behoefte hebben aan  

‘nat’ bedrijventerrein resp. aan bedrijven uit milieucategorieën 4 en 5.  

 ofwel: het in MRA-verband verwachte tekort van 130 ha. voor dit type  

 bedrijven helpen oplossen. 



Projectdoelen 

Economische doelen 2/2 
Circle Lines Concept uitvoeren met deze extra schakel (binnenvaarthaven) 

 ofwel: Flevokust is een duurzame logistieke oplossing voor het achterland 

 én we krijgen de juiste  bedrijven op het juiste (natte)bedrijventerrein 

 

Integratie Metropoolregio Amsterdam 

 ofwel: regionale samenwerking en gebruikmaken van vervoersmodaliteiten 

 

 

Duurzaamheidsdoelen 
Bijdragen aan duurzaamheidsambities op lokaal, provinciaal en nationaal niveau 

  

ofwel op het gebied van:   

• besparing grondstoffen 

• zuiveren en hergebruik secundaire grondstoffen 

• minder CO2 uitstoot 

• innovaties op duurzaamheidsgebied 

 

 



Communicatiedoelen 

 

•  Kennis en begrip onder primaire en secundaire doelgroepen voor de  

   ontwikkeling van Flevokust 

 

•  Zorgvuldig verlopen besluitvormingstraject 

 

•  Landelijke bekendheid en interesse creëren onder kansrijke bedrijven  

   (N.B. na afronding van de tender en een definitief G0-besluit) 

 



3. COMMUNICATIESTRATEGIE 



Kernwaarden 

 

1. Transparant en betrouwbaar 

 In het proces en over de inhoud 

 
 

2. Ondernemend en toekomstgericht 

Pakken van kansen die zich voordoen 

Handelen met visie op de toekomst van Gemeente Lelystad en Haven Amsterdam 

  

 

3. Duurzaam 

We benutten nieuwe technieken (upcycling) voor de realisatie van Flevokust 

Bedrijven kansen bieden van meer vervoer over water 

 

 



 

 

 

 

Betrouwbaarheid 

Innovatieve overheidsprojecten zijn kwetsbaar doordat er op allerlei  

terrein discussies kunnen ontstaan gebaseerd op al dan niet juiste kennis en feiten.  

Belangrijk is dat de overheid correcte en juiste informatie verschaft. 

  

Strategische lijn 

– Zorgvuldigheid betrachten in de communicatie over inhoud en proces  

 tijdig en correct 

 eenduidig (in- en extern) 

– Objectieve en toetsbare informatie geven door/met 

 onafhankelijke toetsing van informatie over secundaire bouwstoffen etc 

 screening BRC en harde vestigings- en toepassingsvoorwaarden 

 onafhankelijke ambassadeurs inzetten  

 interviews, presentaties, testimonials 

 

 

 

 

 

Strategie 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Regie op communicatie 

Het project kent verschillende direct betrokken partijen. Een goede regie op de  

communicatie beperkt ruis en draagt bij aan het opbouwen van de juiste kennis bij  

primaire en secundaire doelgroepen. Communicatie  

ondersteunt de projectontwikkeling en het besluitvormingstraject. Voor het  

strategisch inzetten van de communicatie is het noodzakelijk dat communicatie  

dicht op het project zit en op de hoogte is van actuele zaken zodat snel kan  

worden geschakeld en waar nodig actie kan worden ondernomen. 

 

Strategische lijn 

– Afspraken met direct betrokken partijen over: 

 wie communiceert, wanneer, waarover en hoe? 

 commitment over paraplu- en themaboodschappen 

– Korte lijn communicatie - kernteam 

 Communicatieadviseur in kernteam 

– Timing 

• Intern voor extern – direct betrokkenen voor indirect betrokkenen  

 

 

 

Strategie 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Flevokust: een verhaal met hart 

De ontwikkeling van een havenlocatie is nogal ‘hard’ en lijkt weinig ‘aaibaar’.  

En juist dat juist is een belangrijke factor bij het verkrijgen van sympathie voor  

het project.  

 

Strategische lijn 

Wij communiceren daarom een wenkend perspectief dat dicht bij mensen   

staat: een verleidelijke, logische en waarachtige boodschap.  

Een boodschap vanuit het hart.  

 

Wij gebruiken de Golden Circles-methode van S. Sinek om de boodschap(pen)  

te formuleren. 

 

 

 

 

 

 

  

Strategie 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Educatie: kennis vergroten 

De kennis over het project en met name de precaire punten zoals secundaire  

bouwstoffen is beperkt. De juiste kennis op het juiste moment kan weerstand  

voorkomen en/of doen verminderen en beeldvorming verbeteren. Met de juiste kennis  

gaan discussies meer over feiten dan over onderuikgevoelens. 

 

Strategische lijn 

– Feitelijke en concrete informatie verspreiden 

 begrijpelijke taal, voor een brede doelgroep  

 beeldend en zoveel mogelijk bewijslast/voorbeelden van elders 

–  Informatie over met name de volgende punten 

 economische bijdrage van Flevokust  

 duurzaamheidsaspecten Flevokust 

 toepassingen en mogelijke effecten van secundaire bouwstoffen 

 het innovatieve facet van de ontwikkeling 

 milieucategoriebedrijven(terreinen), Flevokust is. 3-5 

 

 

 

 

 

Strategie 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

In gesprek over de technische (nog) onzekerheden 

Het project kent nog veel technische onzekerheden. Vooral onzekerheden zijn  

voedingsbodem voor weerstand jegens een project. 

Belangrijk is om te weten waarover men twijfelt, onzeker over is en/of waar mogelijke  

weerstand zit, zodat hierop -indien mogelijk-  ingespeeld kan worden. 

 

Strategische lijn 

- Omgevingsmanagement (procescommunicatie is hierin ondersteunend) 

 open over de (nog) onzekerheden,  

 gaan hierover in gesprek met belangrijke actoren* 

 waar mogelijk bedenken wij oplossingen en/of maken procesafspraken  

 tijdig inzicht waar mogelijke ‘pijn’ zit 

 

 * Ambtenaren, belangenorganisaties en agrariërs in de omgeving. 

 

 

 

 

 

Strategie 5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. HET VERHAAL 

FLEVOKUST 



 

 

 

 

 

‘Het verhaal Flevokust’ speelt zich af op drie schaalniveaus met elk verschillende  

(soms overlappende) motieven.  

  

- Motieven Lelystad/Flevoland 

- Werkgelegenheid en bedrijvigheid vergroten en versterken 

- Natuurlijke ligging aan het water benutten 

- Industrieelogistiek profiel versterken 

- Duurzaamheidsoverwegingen 

- Motieven Haven Amsterdam   

- Ruimtelijke motieven (uitbreiding haventerrein elders) 

- Logistieke propositie Nederland en MRA verbeteren door  

  Circle Lines Concept uit te voeren  

- Metropoolregio versterken 

- Motieven Rijksoverheid   

- NL als logistiek centrum versterken (minder congestie) 

- Innovatie stimuleren (innovatieve technieken rond Up Cycling) 

- Duurzaamheid (minder CO2 uitstoot, slimme overslag) 

- Stimuleren duurzame binnenvaart  (RWS) 

- Bewaken waterkwaliteit IJsselmeer (RWS) 

- Zorg dragen voor veilige dijken (WS) 

 

 

 

 

Schaalniveaus 



 

 

 

 

 

Voor Flevokust gebruiken wij één overkoepelende (paraplu)boodschap  

die op alle schaalniveaus van toepassing is.  

 

Daarnaast maken we gebruik van 

aanvullende sub-boodschappen  

voor de verschillende schaalniveaus 

c.q. afzenders en gebruiken wij  

boodschappen op thema. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraplu-boodschap 



 

 

 
 

 

 

 

Hoe?  
We kiezen voor duurzame en innovatieve technieken om onze logistieke kracht te vergroten. Door een  

verschuiving van vervoer over water en spoor in plaats van over de weg. Door logistieke terreinen  

duurzaam en kostenefficiënt aan te leggen, bijvoorbeeld met gebruik van ge-upcyclede secundaire  

bouwstoffen. Door bedrijven aan  te trekken die duurzaamheid van de bedrijfsvoering hoog in het  

vaandel hebben staan. 

 

 

 

 

 

Wat? 
We creëren een bedrijventerrein voor havengerelateerde bedrijvigheid, en bedrijvigheid  gericht op  

verduurzaming. Dit bedrijventerrein komt ten noorden van Lelystad te liggen, aan diep vaarwater, in de  

directe nabijheid van luchthaven, vaarwegen, autowegen  en spoorwegen. Er komt een op- en  

overslaghaven, waar o.a. containers aankomen  per binnenschip, die per truck of trein naar het directe  

achterland getransporteerd worden. Verder is er de broodnodige vestigingsruimte voor havengebonden  

bedrijven  en industrie in de hogere milieu categorieën (3 t/m 5).   

Voorbeelden hiervan zijn: Starbucks, Dutch Cacao, Waterland terminal, Sonneborn en 3D Metal. 

 

Centrale boodschap 
Waarom? 
De logistieke kennis en kracht van Nederland is groot. De gemeente Lelystad en Haven 

Amsterdam willen gezamenlijk die positie versterken om nu en in de toekomst de Economie en 

werkgelegenheid te vergroten. Wij zien het als onze opdracht om de kansen die de ruimte aan het 

water, de natuurlijke ligging in de grootste delta van Europa en het netwerk van binnenwateren ons 

bieden, maximaal en duurzaam te benutten, en zo bij te dragen aan welvaart en welzijn 



 

Waarom?  

Wij willen zorgen voor een vitale stad. Door de afname van werkgelegenheid in de  

dienstverlenende sector grijpen wij de kansen en kwaliteiten die onze stad ons biedt om  

de bedrijvigheid te verbreden c.q. nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en werk- 

gelegenheid te creëren.  

 

We versterken/accentueren hiermee het industrieel-logistieke profiel van Lelystad  

zodat wij nog aantrekkelijker worden voor bedrijven en technisch geschoold personeel. 

Als voorloper op het gebied van duurzaamheid kiezen wij voor duurzame ontwikkeling 

en verduurzaming en bieden bedrijven op dit gebied de ruimte.  

  
 

Sub-Lelystad 



 

 

 

 

 

Waarom?  

De wereldhandel groeit. Daar willen de gemeente Lelystad en Haven Amsterdam  

gezamenlijk  maximaal op inspelen door de logistieke economische rol van de  

metropoolregio Amsterdam (MRA) en daarmee van Nederland te versterken.  

 

Haven Amsterdam is de vierde haven van Europa, een slimme duurzame haven.  

Haven Amsterdam wil een duurzame haven zijn, met verschuiving van vervoer van  

goederen over water en spoor in plaats van over de weg. We streven naar een duurzame  

en evenwichtige groei en spreiding van Havenactiviteiten binnen de  

Metropoolregio Amsterdam, waarbij het juiste bedrijf op de juiste plek zit.  

 

We willen zoveel mogelijk goederenvervoer over water laten plaatsvinden, wat invulling  

geeft aan het door ons ontwikkelde duurzame logistieke concept 'Circle Lines'. Een concept  

voor een fijnmazig transportsysteem voor vervoer over water, vergelijkbaar met een  

metrosysteem. Dat biedt intermodale betrouwbare achterlandverbindingen.  

 

Met een netwerk van overslagpunten kan de doorvoer van goederen efficiënter goedkoper en 

duurzamer, omdat er minder trucks nodig zullen zijn voor transport over de weg. 

  

 

 

 

 

 

Sub-Haven Amsterdam 



 

 

 

 

• Flevokust  

– is een nat bedrijventerrein met overslagterminal.  

– biedt in Nederland schaars beschikbare ruimte voor  

 havengebonden- en gerelateerde bedrijven in de milieucategorieën 3, 4 en 5.  

– maakt bundeling van lading en vervoer in lijndiensten (Circle Lines Concept)   

 van  en naar Noord-Nederland en Duitsland over water mogelijk 

– streeft ernaar zoveel mogelijk innovatieve logistiek- industriële bedrijven te  

 trekken die van duurzaamheid en verduurzaming hoog in het vaandel hebben  

 staan.. 

– is een duurzame gebiedsontwikkeling gericht op de principes People Planet Profit 

 People = Co2 en fijnstof reductie  Planet = hergebruik grondstoffen   

 Profit = welvaart en welzijn (kostenreductie en co2/fijnstof) 

 

• Voorbeelden van milieucategorie 4 en 5-bedrijvwen die zich hier kunnen vestigen 

 Starbucks, Dutch Cacao, Waterland terminal, Sonneborn en 3D Metal. 

  

*Duurzaam ontwikkeld: nog meer dan alleen de sec.bouwstoffen? ** Zijn hiervoor extra maatregelen voor?  

 

 

 

Boodschap karakter Flevokust 



5. DOELGROEPEN   



 

 

 

 

Direct betrokken bij de ontwikkeling 

• Bestuurlijk overleg Gemeente Lelystad/Provincie Flevoland 

• Directeurenoverleg Gemeente Lelystad/Haven Amsterdam 

• Bestuurlijk overleg Lelystad, Haven Amsterdam, Amsterdam 

• Projectgroep 

• Werkgroepen 

• Direct betrokken medewerkers  

 

• Gemeente(raad) Amsterdam / Haven Amsterdam 

• Gemeente(raad) Lelystad 

 

• Ministerie I&M 

• Provincie Flevoland 

• Waterschap Zuiderzeeland 

• Rijkswaterstaat 

• Staatsbosbeheer  

• BRC     Zie verder bijlage met verdere omschrijving actoren 

 

 

 

Doelgroepen 



 

 

 

 

Direct belanghebbenden bij ontwikkeling (de omgeving) 

• Biologische boeren  

• Agrarisch ondernemers Bijlweg  

• Elektrabel-centrale 

• Nutsbedrijven 

• CIDC (Centraal Veterinair Instituut RUW) 

• Flevo Marina 

• Natuur- en Milieugroepen   

• Modelvliegclub Lenticularis 

• Orgaworld 

• 3D Metal Forming 

• Erven Jan Wolkers 

 

• Algemeen publiek  

• Beroepsvaart  

• Media    Zie verder bijlage met verdere omschrijving actoren 

 

 

 

 

Doelgroepen 



Doelgroepen Tender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Internen 

• Havenbedrijfsleven 

• Potentiële klanten tender   

• Overige stakeholders SOM (wethouder etc) 

• Pers 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. AANPAK COMMUNICATIE 



Organisatie/ 

werkwijze Project 

  

Aanpak communicatie 



 

 

 

 

DOEL    

Direct bij het project betrokken bestuurders en medewerkers 

- hebben een eenduidig beeld van het project 

- hebben actuele kennis van het project  

- voelen zich betrokken en gehoord  

- commiteren zich aan (trots, vertrouwen, willen zich inzetten) 

- treden eenduidig naar buiten over het project 

- kennen de afspraken over externe communicatie (boodschap, wie, wat, wanneer en hoe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIES & MIDDELEN 

- Interne communicatie voor externe communicatie 

- Algemene informatiekaart met beeld en f&c 

- Communicatieprotocol met centrale boodschap en richtlijnen pers en social media 

- Digitale nieuwsflits met actuele informatie voordat het extern wordt  

- Expertmeetings voor werkgroepleden (risicobeheersing, secundaire bouwstoffen, ..) 

- Lunchbijeenkomst (t.b.v. brede interne doelgroep bv bij oprichting CV/BV. def. plan) 

- Infokaarten op thema (bouwstoffen, hoe komt het eruit te zien, re/up cycling milieu etc) 

- Dropbox t.b.v. documenten voor projectteam en werkgroepleden  

- Bestuurlijk overleg arrangeren met WS en RWS  

 

 

 

 

 

Interne communicatie 



 

 

 
DOEL    

Belanghebbenden bij de ontwikkelingen 

- bekendheid vergroten 

- hebben een correct beeld van het project 

- hebben begrip voor de ontwikkeling van het project 

- hebben vertrouwen in de projectorganisatie 

- zijn en voelen zich gehoord   

- hebben vertrouwen dat hun belangen niet geschaad worden 

- weten waar zij moeten zijn bij vragen en opmerkingen 

- zoeken primair de projectorganisatie op ipv de media om problemen aan te kaarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIES & MIDDELEN 

- Eenduidige externe communicatie door regie op interne communicatie 

- Website gemeente Lelystad en Haven Amsterdam up to date met uniforme boodschap 

- Circle Lines film (eventueel vertalen) op website gemeente plaatsen 

- Algemene informatiekaart met centrale boodschap, plattegrond en visualisatie 

- Vragen & Antwoordenlijst 

- Informatiekaart op thema 

- Informatie uit onafhankelijke bron (oa. werkgelegenheid = TNO, 2e bouwstoffen = TU) 

- Artikel(en) over Flevokust aanbieden aan lokale/regionale/landelijke bladen 

- Contact onderhouden met de omgeving o.a. bilateraal en informatiebijeenkomsten  

  doelgroep gericht (agrariërs, recreatie, milieu, ondernemers) 

- Regie op persaanpak (zie mediabenadering) 

-- Social Media (correctie informatie verspreiden en monitoring binnen strakke afspraken)  

 

 

 

Omgevingscommunicatie 



 

 

 

 

DOEL    

Bestuurlijk besluitvormingsproces en omgevingsmanagement ondersteunen waardoor 

- raadsleden/PS hebben een correct beeld van het project 

- raadsleden/PS op de hoogte zijn van actuele en onafhankelijke informatie 

 

- stakeholders zich gehoord voelen door de projectorganisatie 

- stakeholders primair de projectorganisatie ipv de media of de politiek opzoeken om  

   problemen op te lossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIES & MIDDELEN  

- Eenduidige externe communicatie door regie op interne communicatie 

- Informatiekaart met centrale boodschap, plattegrond, F&C 

- Website gemeente Lelystad en Haven Amsterdam up to date met uniforme boodschap 

- Circle Lines film (eventueel vertalen) op website gemeente plaatsen 

- Artikel(en) over Flevokust aanbieden aan lokale/regionale/landelijke bladen 

- Informatiebijeenkomsten doelgroep gericht (agrariërs, recreatie, milieu, ondernemers) 

- Bilaterale contacten onderhouden met partijen die hun belangen geschaad zien  

  door het project 

 

 

 

 

 

Procescommunicatie 



 

 

  

 

 

DOEL 

- media geven correct weer over Flevokust  

- hebben actueel beeld van toepassingsmogelijkheden secundaire bouwstoffen 

- plegen hoor en wederhoor toe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIES & MIDDELEN  

- Woordvoeringslijnen (A4 bondig en helder, gedeeld met de direct betrokken partijen) 

- Persprotocol (zie interne communicatie) 

- Informele persbijeenkomst voor vakjournalisten (havenontwikkeling, Cobouw, 

  innovatie etc) 

- Infokaarten/factsheet op thema incl. plattegrond en visualisatie  

- Vragen en antwoordenlijst 

- Persberichten en gezamenlijke perslijst 

- Informatie plaatsen op sites van NVB Havens. MRA. AAAAera, IC Binnenvaart etc 

- Inhoudelijke artikelen (secundaire bouwstoffen en upcycling) aanbieden,  

  eventueel ism TU of WUR 

- Interviews aanbieden aan media (m.n. vakbladen) 

- Monitoring media en fora 

- Relaties op- en/of uitbouwen met (vak)pers inzake Circle Lines Concept, ontwikkelingen  

 in Lelystad en zaken waarin men geïnteresseerd is 

- Zie verder Voorlichting-Educatie 

 

 

 

 

Mediabenadering 



 

 

 

 

 

DOEL    

Media  

Hebben actuele kennis van secundaire bouwstoffen 

 

Media en algemeen publiek hebben 

Een correct beeld van  

 - secundaire bouwstoffen, hun mogelijkheden en effecten   

 - regel- en milieuwetgeving 

 - Green Deal Afvalverwerkende industrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIES & MIDDELEN  

- Informele persbijeenkomst (vak)journalistiek inz. actuele stand van zaken  

  secundaire bouwstoffen in relatie tot Flevokust  

 

- Informatiekaart rond secundaire bouwstoffen (bron: TU) 

- Informatiekaart Green Deal Afvalverwerkende industrie  

- Website 

 

 

 

 

 

 

Voorlichting/educatie 



 

 

 

 

DOEL (gedurende de tender-periode) 

Havenbedrijfsleven, potentiële klanten tender, overige stakeholders SOM (wethouder etc) en 

pers 

- hebben een eenduidig beeld van de ontwikkeling 

- zien de potentie van Flevokust voor Haven Amsterdam en de MRA (bestuurders) 

- zien kansen voor hun bedrijf (potentials tender) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIES & MIDDELEN  

- Factsheet containerterminal  

- Mail en/of brief havenbedrijfsleven   

- Vragenlijst  

- Brochure Circle lines    

- Advertentie FD 

- Update brochure  

- Vesturen tender naar bedrijven (indien er een go is voor de container terminal) 

- Business cases naar HA & go/no go 

- Terugkoppeling resultaat busines cases c.q. met gekozen partij en verdere ontwikkeling 

- Bij een go wordt een marketingplan gemaakt met oa. een event in najaar 2013, in aanloop  

  hiernaartoe en in het kader van acquisitie worden relaties benaderd 

 

 

 

 

 

Marketing communicatie 



8. MIDDELEN MATRIX 



MIDDELENMATRIX 
t.m. besluitvorming 

Intern Betrokkenen Belanghebbenden Algemeen publiek Media 

Communicatie-protocol x 

Woordvoerings-lijnen (actueel) x 

Website Lelystad en HA x x x x x 

Film Circle Lines Concept x  x x x x 

Algemene infokaart en/of Factsheet 
incl. plattegrond en visualisatie 

x x x x x 

Infokaart op thema x x x x x 

Vragen & Antwoordenlijsten x x x x 

Nieuwsflits x 

Dropbox x 

Expertmeeting (risico’s, 
sec.bouwstoffen ed) 

x 

Brochure Circle Lines C.   x 

Doelgroep gesprekken –en 
bijeenkomsten 

x 

Informele persbijeenkomst x 

Artikelen/interviews o.a. TU/TNO x x 



9. PLANNING  

OP HOOFDLIJNEN 



 Middelen en acties korte termijn in 2013   

Digi nieuwsflits (actueel) 1 – 2 wekelijks, vanaf 2e week  feb 

Communicatieprotocol 4e week feb vastgesteld 

Format voor woordvoeringlijnen  3e week feb gereed 

Website Lelystad en HA Medio feb akkoord en gereed 

Film Circle Lines Concept Medio feb gereed op site 

Algemene flyer/factsheet  en V&A-lijst 4e  week feb vastgesteld en gereed 

Brochure Circle Lines C.  gereed 

Infokaart op thema indien inhoudelijk mogelijk, anders vragen en antwoordenlijst gebruiken 

Doelgroepgesprekken Feb en maart  DB-agrariers, NMFF, LTO, handtekeningengroep, ondernemers,  

Expertmeeting  intern 3 april   

Informele persbijeenkomst ) 3 april  

Publieksbijeenkomst 3 april  

Social media inzet Doorlopend 

Vragen publiek beantwoorden Doorlopend 

 N.B. Start communicatie over project November 2012 
Gesprekken met o.a. diverse doelgroepen doelgroepen, persbericht en brieven 
naar direct betrokkenen. 

  



UITSTEL BETER BENUTTEN 

 

Met het ministerie van I&M is in een eerder stadium overeenstemming bereikt over het verkrijgen van 

subsidie in het kader van Beter Benutten. Uiterste datum waarop de haven operationeel moet zijn was 

daarbij 31 december 2014. Mede door I&M zelf veroorzaakt, bleek die datum begin dit jaar niet langer 

haalbaar. Met I&M is gesproken over een jaar uitstel. Onlangs heeft I&M ambtelijk uitgesproken dat 

uitstel slechts een administratieve aanpassing vergt en dus geen probleem is. Schriftelijke bevestiging 

van het uitstel volgt en zal binnen zijn voordat de raad op 2 juli een besluit neemt. 

 

9 mei 2013 
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Visie toepassing secundaire 
bouwstoffen Flevokust  

Van: prof.dr.ir. Michiel Haas 

Datum: woensdag 27 maart 2013 

Betreft: wetenschappelijke visie inzake toepassing van secundaire bouwstoffen en de mogelijke risico’s van 
tijdelijke opslag en verwerking van AEC bodemassen 

Inleiding  
Flevokust is een samenwerkingsverband van de gemeente Lelystad en het Havenbedrijf Amsterdam om 
een nieuwe haven bij Lelystad te ontwikkelen voor de binnenvaart met bijbehorend bedrijventerrein.  
Belangrijk daarbij is de keuze voor duurzame en innovatieve technieken. Door het bedrijventerrein duur-
zaam en kostenefficiënt aan te leggen, draagt het nog eens extra bij aan nationale milieudoelstellingen. Het 
ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft mede daarom subsidie beschikbaar gesteld voor de aanleg van 
Flevokust. 
Het stimuleren van innovatieve processen en gebruik van ge-up-cycelde secundaire bouwstoffen bij de aan-
leg en uitgifte van bedrijfsterrein is één van de uitgangspunten. Bij het aantrekken van bedrijven wordt gelet 
op bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.  
 

 
 

Uitvraag aan TU Delft  
Gemeente  Lelystad en Haven Amsterdam (HA) willen bij de beoordeling van de mogelijke vestiging van 
Van Bentum Recycling Centrale op Flevokust en de opslag  + het verwerking van zg. AEC bodemassen tot 
open toepasbare bouwstoffen aldaar, graag de mening van een onafhankelijk instituut die op wetenschap-
pelijke basis de stand van zaken weergeeft ten aanzien van: 
 de toe te passen technieken; 
 in relatie daarmee de kans op het welslagen van de ‘green deals’ die het ministerie I&M met de afval-

verwerkende industrie heeft afgesproken (50 % terug winbaar in 2017; 100% in 2020); 
 welke betekenis/belang het verwerken van secundaire bouwstoffen heeft in relatie tot de toenemende 

grondstoffen schaarste; 
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 de milieurisico’s die met de opslag + verwerking van deze ‘secundaire bouwstoffen’ al dan niet zijn ge-
moeid c.q. welke maatregelen nodig/vereist zijn om deze risico’s uit te sluiten. 

Gevraagd wordt om een wetenschappelijk verantwoord visiedocument over de terugwinbaarheid van stoffen 
(wat zijn de hedendaagse technieken; welke resultaten geven deze; en wat zijn de verwachtingen over 5 tot 
10 jaar ). Welke maatregelen moet de (in lokale ) overheid tussentijds nemen/opleggen om milieurisico’s uit 
te sluiten om maximale terugwinbaarheid mogelijk te maken. 
 

1. Belang van secundaire grondstoffen 
De bouw gebruikt een enorme hoeveelheid grondstoffen: 40% van alle wereldwijd gebruikte grondstoffen 
zijn bouw gerelateerd. Voor Nederland geldt een vergelijkbaar cijfer, terwijl de bouw slechts ca. 6% van het 
Nederlands Bruto Nationaal Product uitmaakt. Toen in 1989 met het uitkomen van het Nationaal Milieube-
leidsPlan Plus en de bijlage Duurzaam Bouwen, de bouw doelgroep van milieubeleid werd, had het milieu-
beleid drie pijlers: integraal ketenbeheer, energie extensivering en kwaliteitsbevordering. 
 
1.1 Energie probleem lossen we op 
Het onderdeel energie besparing kreeg de afgelopen jaren de meeste aandacht. Bekijk je een gebouw over 
zijn gehele levensduur, dan is de door energieverbruik gerelateerde milieubelasting ook verreweg het groot-
ste aandeel in de totale milieubelasting. Ongeveer 80% van de totale milieubelasting is energie gerelateerd, 
terwijl ca. 20% materiaal gerelateerd is. Dus terecht wordt er veel aandacht gegeven aan energie besparing. 
Maar inmiddels bouwen we hele energiezuinige gebouwen, tot zelfs energieneutrale gebouwen: gebouwen 
die minstens evenveel energie opwekken als de gebruikers verbruiken. En dan zijn materialen ineens het 
belangrijkste milieubelastende item. 
De zon brengt ons jaarlijks 10.000 keer meer energie dan wij op aarde verbruiken. Dat betekent dat wij op 
geen enkele wijze gebrek aan energie zouden moeten hebben. We hebben feitelijk dan ook geen energie-
probleem, maar een conversie probleem. We beschikken momenteel nog niet over voldoende apparaten 
om deze grote hoeveelheid zonne-energie om te zetten in voor ons bruikbare energie. 
 
1.2 Materialen worden steeds belangrijker 
Zoals reeds gezegd, als we alle gebouwen energieneutraal maken en ook voor het verkeer en transport 
zonne-energie kunnen gebruiken, dan wordt materiaal het volgende probleem.  
Alleen, het materiaal probleem doet zich eerder voor dan verwacht. We hebben nu al materialen schaarste 
om het energieprobleem op te lossen door uitsluitend duurzame energie toe te passen.  
Waar het aan schort zijn de REE, rare earth elements, een groep elementen die voor veel toepassingen in 
de hightech industrie nodig zijn, doordat ze als toevoeging bijzondere legeringen mogelijk maken. Daarbij 
valt te denken aan elementen voor batterijen, accu’s, versnellingsbakken voor de winturbines, mobieltjes, 
computers, tv’s, enz.  
 
De winplaatsen van deze REE zijn voor 97% in China of in handen van Chinese bedrijven. En China heeft 
stevige exportbeperkingen aangekondigd. In tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden zijn deze rare 
earth elements niet zo zeldzaam als verwacht. Ze werden in het verleden veelal gewonnen als bijproduct 
van zink en kopermijnen. Maar door het moeizame en milieuvervuilende productieproces worden deze REE 
elders nauwelijks meer gewonnen. Veelal zijn de mijnen waar het wel gewonnen werd inmiddels gesloten. 
Kortom, we hebben in het westen een probleem op dit gebied. We zullen de REE weer zelf moeten gaan 
winnen en dat gaat ook gebeuren en lukken, maar in de tussentijd van 5-10 jaar zal er duidelijk een tekort 
aan deze elementen zijn, wat weer invloed heeft op het tempo waarop wij op duurzame energie kunnen 
overgaan.  
 
1.3 Op weg naar echte grondstoffen schaarste 
Naast de REE hebben we ook langzaam grondstoffen schaarste bij een aantal bouwmetalen. Van koper is 
inmiddels zo weinig beschikbaar dat we koperwinning doen uit erts waar nog maar 8 kg koper per ton erts in 
zit. Dat is schrikbarend weinig en geeft daardoor ook een extra belasting van het milieu. Maar koper is er 
genoeg zegt de industrie. We hebben tot nu toe slechts 12% van de gehele voorraad gewonnen. De vraag 
is echter als we nu al zo weinig koper per ton erts winnen, hoe willen we de rest nog winnen? 
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Door een groeiende wereldbevolking en een toenemende welvaart hebben we steeds meer grondstoffen 
nodig. Toen de bouw in China en India aantrok, stegen de prijzen van staal enorm. Zoals uit de grafiek te 
zien is, bereikte eind 2008 de staalprijzen een voorlopig hoogtepunt. Ook hier was sprake van een bepaalde 
mate van schaarste, die in de prijs tot uitdrukking kwam. Dit zal met meer metalen gaan gebeuren, omdat 
een groot aantal metalen langzaam maar zeker uitgeput raakt. 
 

 
 
 
 
 
Een grafische weergave van de staal-
prijzen in de afgelopen 6 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze hogere grondstofprijzen zijn weer een stimulans om nieuwe technieken voor grondstofwinning te ont-
wikkelen en voor het zoeken naar nieuwe plekken waar grondstoffen gewonnen kunnen worden. Tot dan 
toe niet economisch winbare reserves worden nu wel economisch winbaar. Hierdoor nemen de reserves 
weer toe of blijven ze op peil. Als dit geleidelijk gaat, zullen er niet zo snel tekorten ontstaan. We spreken 
dan ook meestal over economisch winbare hoeveelheden, die echter kunnen toenemen met een hogere 
grondstofprijs. Er is echter ooit een keer een grens, waarbij de voorraden echt opraken. Dit zal overigens 
niet zo snel gebeuren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Congo wordt 
een belangrijk deel 
van de oorlog in dit 
deel van Afrika 
gefinancierd met 
de verkoop van 
REE en andere 
grondstoffen als 
diamanten. 
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Een ander probleem doet zich voor inzake het feit dat grondstoffen niet gelijk verdeeld zijn over de aarde. 
Dat betekent afhankelijkheid van bepaalde landen of regio’s. Denk hierbij aan de Westerse afhankelijkheid 
van olie uit het Midden-Oosten of gas uit Rusland. Die afhankelijkheid proberen we meestal te vermijden. 
Sommige grondstoffen komen uit oorlogsgebieden, waar met de winning de oorlog gefinancierd wordt. Daar 
is maatschappelijk weer weerstand tegen (denk aan bloeddiamanten), zodat er internationaal afspraken 
gemaakt worden om dit soort grondstoffen niet te betrekken zonder zekerheid dat het ‘zuiver’ gewonnen 
wordt. Een aantal van de 17 metalen die in een mobieltje verwerkt zitten, komen uit het Afrikaanse oorlogs-
gebied Congo, waar, bijna geheel buiten ons bewustzijn, de bloedigste oorlog sinds de tweede wereldoorlog 
woedt. Er wordt dan ook wel gesproken over ‘bloed mobieltjes’ in analogie met bloeddiamanten.  
 
Andere problemen die zich voordoen zijn het feit dat de grondstoffen voorkomen in kwetsbare gebieden, 
zoals natuurgebieden of in gebieden met politieke beperkingen (Noord of Zuid pool) waardoor er geen een-
voudige oplossing is om de grondstoffen te winnen.  
Tenslotte kan de technologie nog tekort schieten om grondstoffen te winnen die onder water zitten, in het 
water, veelal op grote dieptes, of onder extreme weersomstandigheden gewonnen moeten worden. Ontwik-
kelen van nieuwe technologie kost tijd en geld. 
 
Om grondstoffen te kunnen winnen worden we geconfronteerd met een aantal beperkingen van verschillen-
de aard: 
 Schaarste, onvoldoende beschikbaar in economisch winbare hoeveelheden 
 Hoge kosten, wel beschikbaar maar alleen winbaar ten koste van een hoge energie inzet 
 Ongelijke verdeling over de aarde, waardoor afhankelijkheid van bepaalde regio’s kan ontstaan 
 Maatschappelijke beperkingen, bijvoorbeeld onaanvaardbaarheid vanwege komst uit oorlogsgebieden 
 Ecologische beperkingen, het onaanvaardbare van winning in natuurgebieden 
 Politieke beperkingen, winning van grondstoffen op Noord of Zuid pool 
 Technologische beperkingen, we beschikken nog niet over de techniek om alles economisch te winnen. 
 
1.4 Oplossingen om grondstoffen schaarste tegen te gaan 
Een belangrijk punt bij het vinden van oplossingen ligt in het hergebruiken en sluiten van kringlopen. In ons 
vakgebied betekent dat veelal renoveren en herbestemmen van gebouwen, zo min mogelijk slopen en 
nieuw bouwen. Daar waar wel sloop overwogen wordt, kan renovatie van het casco een optie zijn, omdat 
deze het grootste deel van de materialen bevat. 
Voorts hergebruiken van elementen, tenslotte recyclen en wel zo veel mogelijk in het eigen productieproces.  
Dus betonpuin granulaat weer in het beton verwerken en niet onder de weg verstoppen. Metselpuin weer 
hergebruiken bij het productieproces van metselwerk. Technisch zijn hier nauwelijks nog belemmeringen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De TU Delft is er in geslaagd om 
rendabel goud en zilver uit de 
AEC bodemassen te halen, naast 
andere metalen. 
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Een hoge mate van recycling is ook van belang. Inmiddels heeft onze vakgroep op de TU Delft een procedé 
ontwikkeld om onder andere rendabel goud en zilver te recyclen uit huisvuilslakken. In Engeland wordt ge-
experimenteerd met het terugwinnen van platina uit het stof van de wegen. Dit is nog niet rendabel, maar 
het is wel een veelbelovende techniek. Recyclen tot in het extreme.  
Deze technieken worden ook wel urban mining genoemd, de grondstoffen worden teruggewonnen uit alles 
wat we in steden vinden als huisvuil, stof langs wegen, maar ook de vele ongebruikte mobieltjes die ieder-
een nog thuis heeft liggen, de te slopen gebouwen, enz.. 
Daarmee zullen we niet kunnen voorkomen dat we bij sommige grondstoffen echte problemen zullen krij-
gen, daar zullen we alternatieven voor moeten ontwikkelen, zodat de producten wel gemaakt kunnen wor-
den, maar van andere grondstoffen. 
 
1.5 Belang van secundaire grondstoffen 
We zijn met erg veel mensen in een betrekkelijk klein land. We produceren dan ook een grote hoeveelheid 
afval en we hebben veel grondstoffen nodig voor onze bouw en economie. We kunnen ons niet permitteren 
om al dat afval maar op grote hopen te leggen. Daarom is storten van afval steeds minder mogelijk en moe-
ten we nuttige toepassingen zoeken voor deze afvalbergen. Het blijkt dat dat mogelijk is en daarom spreken 
we tegenwoordig eigenlijk niet meer van afval, maar van potentiële grondstoffen. Aan de andere kant zijn we 
een land met nauwelijks natuurlijke grondstoffen. Het lijkt dat hier een win-win situatie kan ontstaan.  
Geef ons afval een nuttige toepassing als secundaire grondstof en we hebben minder primaire grondstoffen 
nodig. Nederland is niet voor niets op dit gebied een wereldwijde koploper.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ladder van Lansink over de meest favo-
riete methode van voorkomen van afval tot 
uiteindelijk als laatste oplossing storten van 
afval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit alles heeft ook betrekking op AEC bodemassen. Het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 
bepaalt dat het verboden is residuen van huishoudelijke afvalstoffen, waaronder AEC bodemas, te storten. 
AEC bodemassen mogen alleen worden toegepast ingevolge Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en dan indien als 
niet vorm gegeven bouwstof (NVG) in een werk onder IBC condities (isolatie-, beheers- en controlemaat-
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regelen). Storten is dus verboden, opwerken tot bruikbare grondstof of ook wel up-cyclen genoemd is een 
mooie oplossing. Er zijn daarna goede toepassingsmogelijkheden in beton en metselwerk als vormgegeven 
(VG) bouwstoffen of als wegfunderingen als niet vormgegeven (NVG) bouwstoffen. Deze toepassingsmoge-
lijkheid zal puingranulaat als wegfundering kunnen gaan verdringen. Op zich is dat een mooie ontwikkeling 
omdat er daarmee minder vraag naar (beton)puingranulaat komt en dit kan betekenen dat bijvoorbeeld be-
ton beter hergebruikt kan worden op element niveau. Dat wil zeggen als hele vloeren, wanden, kolommen, 
enz. in plaats van dat het nu eerst tot granulaat vermalen zou moeten worden. Hergebruik in een hogere 
toepassing is voor het milieu beter. Dus deze ontwikkeling is een win-win-win situatie. Afval krijgt een nuttige 
toepassing, we hebben minde primaire grondstoffen nodig, die deels schaars gaan worden en beton kan op 
een hoger niveau (element niveau) hergebruikt worden.  
 

 
 
Als er minder vraag 
komt naar betonpuin-
granulaat omdat ge-up-
cycelde AEC bodemas 
onder de weg gebruikt 
wordt, komt de nood-
zaak om beton op een 
hoger niveau, op bouw-
deel niveau te recyclen 
in plaats van het eerst te 
vermalen en dan te ge-
bruiken als secundaire 
bouwstof. 
 

2. Toe te passen technieken voor AEC bodemassen 
Er zijn in Nederland in totaal 12 afvalenergiecentrales (AEC’s). Jaarlijks wordt momenteel in Nederland on-
geveer 1,2 - 1,3 miljoen ton AEC bodemassen gegenereerd, die tot op heden veelal wordt afgezet als IBC 
bouwstof (Isolatie-, Beheers- en Controlemaatregelen) in de wegenbouw of gebruikt wordt ten behoeve van 
stortplaatsafdekking. AEC bodemas vertoont zodanige constructieve eigenschappen dat het een waardevol-
le bouwstof is in met name de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW).  
AEC bodemas ontstaat als restfractie na verbranding van huishoudelijk afval en bedrijfsafvalstoffen. De ver-
branding vindt plaats in een rooster- of wervelbedoven, waarbij de temperatuur in de verbrandingskamer 
minimaal 850°C tot wel 1.200oC bedraagt. Na het verbrandingsproces wordt de resterende bodemas door-
gaans in een waterbassin geblust, waarna deze in een tussendepot kan worden gebracht voordat een ver-
dere bewerking plaatsvindt. Nadat de onbehandelde bodemas uit de verbrandingslijnen is afgevoerd, vindt 
opwerking en nabehandeling plaats waarbij het materiaal wordt gebroken en gezeefd waarbij tevens ferro- 
en non-ferro metalen alsmede onverbrande delen verwijderd worden. De AEC bodemas kan in het kader 
van kwaliteitsverbetering eventueel een nadere bewerking ondergaan zoals bijvoorbeeld wassen en/of ver-
sneld verouderen door toevoeging van kooldioxide, zuurstof, beluchting of anderszins. Na deze behandeling 
resteert AEC bodemas. 
 
Om deze bodemassen verder te reinigen en voor hergebruik en upcycling geschikt te maken zijn in grote 
lijnen drie technieken beschikbaar die heden ten dage gebruik worden. 
 
2.1 Traditionele proces 
Dit proces wordt nog in ca. 20% van de hoeveelheid AEC bodemas toegepast en hiermee worden voor ca. 
50% de metalen verwijderd uit de bodemassen. 
Bij dit traditionele proces worden, na het zeven en het verwijderen van ferro metalen met behulp van mag-
neten, Eddy Current Scheiders gebruikt voor het verwijderen van non-ferro metalen. Hierbij gaat het om de 
fractie deeltjes > 12 mm. Het Eddy Current-principe is erop gebaseerd dat ieder geleidend deeltje dat zich in 



  
 prof.dr.ir. Michiel Haas 
 The Delft University of Technology 
 Faculty: CiTG, Section: Materials & Environment 
 Chair: Materials & Sustainability 
 

 Pagina 7 / 17 23.026.130403 - Visie document V3.1 

een wisselend magneetveld bevindt, zelf magnetisch wordt. Zo’n magneetveld wordt in de installatie opge-
werkt waardoor materialen als koper of aluminium, die van zichzelf niet magnetisch zijn, zich korte tijd ge-
dragen als magnetisch, waarna zij gescheiden kunnen worden van de bodemassen. De restfractie van deel-
tjes ≤ 12 mm wordt of gestort op daarvoor gecertificeerde stortplaatsen, of wordt eerst verouderd met de rest 
van het minerale product om uitloging te laten plaatsvinden en wordt daarna onder IBC condities gebruikt in 
bijvoorbeeld de wegenbouw. Opslag en veroudering vindt in principe alleen bij de betreffende AEC plaats. 
 

 
 
AEC‐bodemas fractie > 12 mm, na verwijdering ferro‐ en non‐ferro metalen 
 
2.2 Droge fractionering via ADR 
Met het ADR proces wordt verreweg het grootste deel van de in Nederland verwerkte AEC bodemassen 
behandeld, ca. 900.000 ton op jaarbasis. Het ontwerp komt van de TU Delft en het Rotterdamse bedrijf In-
ashco, die samen de Advanced Dry Recovery (ADR) ontwikkelden. 
De ADR is een verbeterde zeeftechniek die de fractie tot ca.  2 à 3 mm kan afscheiden uit de < 12 mm frac-
tie van AEC bodemas. Via conventionele droge zeeftechnieken en de ADR techniek kunnen verschillende 
fracties worden gecreëerd die alle separaat worden ontijzerd en ontdaan van non-ferro metalen. Het rende-
ment van de verwijdering van ferro- en non-ferro metalen wordt daardoor verdubbeld ten opzichte van de 
conventionele technieken.  

 
 
ADR Installatie Inashco  
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Het fractioneren met het ADR proces levert in principe geen milieu hygiënische kwaliteitsverbetering op; de 
bodemas wordt gescheiden in een fijne (sterk vervuilde) fractie en een aantal grovere (relatief schonere) 
fracties. Deze grovere fracties voldoen niet aan de uitloogeisen voor een secundaire (niet vorm gegeven – 
NVG) bouwstof: in de verkregen analyse bleek de uitloging van de componenten Cu, Cl en SO4 te hoog. 
Afhankelijk van de basis AEC bodemassen kan verwacht worden dat ook andere probleemcomponenten 
(Sb, Mo en Br) afhankelijk van de uitloging van het uitgangsmateriaal de norm kunnen overschrijden. Dit 
proces wordt sinds mei 2010 commercieel ingezet bij de verwerking van bodemas van Heros (bodemas van 
o.a. AVR Rozenburg, Omrin Harlingen en SITA- BAVIRO Roosendaal). De huidige procesvoering van He-
ros is dat zij de verschillende fracties weer samenvoegt na de ferro- en non-ferro verwijdering, ten behoeve 
van de conventionele afzet in de GWW sector. 
 
2.3 Natte fractionering 
Bij de natte methode wordt de bodemas gescheiden in fracties na toevoeging van water. Deze methode is in 
eerste instantie onderzocht door AEB in samenwerking met TU-Delft en wordt nu verder ontwikkeld door 
HVC samen met Boskalis Dolman. Door de watertoevoeging bij het natte proces vindt naast het fractioneren 
een wasproces plaats waardoor hier wel sprake is van kwaliteitsverbetering bij het fractioneren. Nadeel van 
dit proces is de resterende slibfractie die (op basis van de huidige stand der techniek) niet nuttig toegepast 
kan worden. De omvang van de slibfractie bij de laatste praktijkproef bedroeg 9% op droge basis. 
Deze methode wordt momenteel als test in Alkmaar voor ca. 100.000 ton/jaar toegepast. Het resultaat is dat 
ca.90% van de oorspronkelijke AEC bodemassen gebruikt kan worden als secundaire bouwstof (NVG 
bouwstof en niet onderhevig aan IBC condities). Nadeel is dat de overgebleven slibfractie slechts onder ge-
certificeerde condities gestort kan worden en dat zal zeker niet bij Flevokust zijn.  
Er zijn nog enkele kanttekeningen te plaatsen bij het vrij toepassen van deze opgewerkte bodemassen. Zo 
is de fractie Antimooni (Sb) en Sulfaatii (SO4) veelal lastig binnen de huidige normen te krijgen. Naar oplos-
singen wordt gezocht voor dit probleem en de Green Deal geeft daar nog ruimte voor. 
 

 
 
Systematische weergave droge fractionering en natte fractionering 
Note: RCM – recycled construction material, SS- stainless steel, Gran.-granulate (aggregate), Non-Fe – non-ferrous metals, Fe- ferrous 
metals, Al – aluminium. 
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3. Green Deal voor AEC bodemassen 
Op 7 maart 2012 is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging Afvalbedrijven de 
Green Deal bodemas getekend. In deze Green Deal bodemassen hebben partijen afgesproken om de kwa-
liteit van bodemas te verbeteren tot schone (vrij toepasbare) bouwstof. De rijksoverheid heeft het voorne-
men om de categorie IBC-bouwstoffen in 2020 te schrappen. 
De Green Deal bestaat uit in totaal 50 overwegingen, afspraken en afstemmingen. De belangrijkste twee 
afspraken zijn hieronder weergegeven en zullen kort worden besproken: 
 

 
 
Fragment uit de Green Deal tussen Ministerie I&M en de AEC’s. 
 
Met betrekking tot de haalbaarheid van bovenstaande twee belangrijkste afspraken uit de Green Deal het 
volgende. 
 
3.1 Nuttige toepassing AEC bodemas 50% in 2017 en 100% in 2020 
Een nuttige toepassing van AEC bodemas van 50% in 2017 lijkt een haalbare zaak. Reeds nu hebben van 
de 12 AEC’s een aantal AEC’s een reinigingsinstallatie gebouwd of in bouw die min of meer kan voldoen 
aan het criterium van 50% nuttige toepassing buiten IBC condities, zodat vanaf 2017 slechts maximaal de 
overige 50% wordt toegepast onder IBC condities in bijvoorbeeld de wegenbouw.  
De sector zelf denkt daar anders over. In opdracht van de Nederlandse afvalbedrijven heeft KEMA op 15 
december 2011 een rapport gepubliceerd over de haalbaarheid van dit onderdeel van de Green Deal. De 
conclusies luiden: 
 Het doel om per einde 2016 meer dan 50% van de AEC-bodemas toe te passen in de NVG of de VG 

categorie kan worden beschouwd als zeer ambitieus. Om dit te kunnen bereiken dienen pilots en inves-
teringen op zo kort mogelijke termijn te worden opgezet en dienen AEC’s optimaal kennis te delen.  

 Het afzetten van bodemas buiten de IBC categorie kan op drie manieren:  
1) fracties als VG bouwstof afzetten in de betonindustrie,  
2) opwerken tot vrij toepasbare kwaliteit NVG bouwstof (inclusief de toepassing van immobilisaten, die 

op emissies getoetst worden als NVG bouwstof, maar wel gebonden toegepast zijn). Van de Neder-
landse AEC’s lijkt meer dan 50% (met een productie van AEC-bodemas van ongeveer 0,75 miljoen 
ton) zich te focussen op de afzet van AEC-bodemas fracties in betonproducten. Daarvan zullen zij de 
fractie 3-11 mm (dat is ongeveer 30% ofwel 225– 250 kton) trachten toe te passen in betonfracties.  

3) De overige 70% zal op een andere wijze moeten worden ingezet. De afzetmogelijkheden van deze 
resterende bodemas zijn echter onzeker.  
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 De andere AEC’s (met name AVR-Van Gansewinkel en AEB) gaan er vanuit dat de markt voor beton-
granulaten zich slechts langzaam zal ontwikkelen en dat een focus op bulk ongebonden toepassing in 
de NVG of IBC categorie noodzakelijk blijft.  

 
Gezien bovenstaande doelstelling die de sector zelf ‘als zeer ambitieus’ kwalificeert, kan het project Fle-
vokust een bijdrage leveren door deze 50% fractie die vanaf 2017 ge-up-cyceld moet worden voor een nut-
tige toepassing, tijdelijk op te slaan en daarna op locatie Flevokust te verwerken tot een secundaire bouw-
stof die niet onder IBC condities hoeft te worden toegepast.  
 
Als het lukt om dit product van 50% nuttige toepassing te realiseren, dan heeft dit nog wel een variabele 
samenstelling en bevat nog verontreinigingen. Gecertificeerd AEC-bodemas is aan een voortdurend kwali-
teitsbewakingsproces onderhevig om bij voortduring te voldoen aan de milieu- en kwaliteitseisen zoals die 
zijn opgenomen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2307 “AVI-bodemas voor ongebonden toepassin-
gen”. 
Gecertificeerd AEC-bodemas is geschikt voor toepassing op of in de bodem in grond- en wegenbouwkundi-
ge werken conform het Besluit bodemkwaliteit. Het kan ook geschikt zijn voor toepassing als toeslagstof in 
cement/beton (als bindmiddel) of kan de steenachtige fractie aanvullen. 
 
Om in 2020 naar 100% hergebruik te gaan zijn duurdere technieken nodig, bijvoorbeeld sinteren waardoor 
de uitlogende fracties verdwijnen. Plasma technologie is hiervoor een optie, maar er zijn nog geen praktijk-
ervaringen mee opgedaan. Wassen, via de natte fractionering is eveneens een optie, maar dat is redelijk 
kostbaar en je houdt nog een slibfractie over, die wel weer gesinterd kan worden. Momenteel is dit proces 
technisch mogelijk, maar commercieel nog niet haalbaar. Mogelijk is dat wel in 2020 het geval, omdat de 
ontwikkelingen doorgaan en de industrie de Green Deal heeft om dit te gaan doen. Er zullen echter ook 
goede toepassingen moeten komen voor de opgewerkte AEC bodemassen. 
 
3.2 AEC’s verplichten zich 75% non-ferro metalen af te scheiden uit fracties > 6 mm 
Met de momenteel beschikbare technieken is het mogelijk, met name met proces 3 (de natte fractionering), 
om 75% non-ferro metalen af te scheiden uit fracties > 6 mm. Echter, zoals reeds hierboven gemeld, is deze 
techniek nog niet zonder meer rendabel toe te passen. Mogelijk is dat wel in 2020 het geval, omdat de ont-
wikkelingen doorgaan en de industrie de Green Deal heeft om dit te gaan doen.   
 
3.3 Te verwachten prijsstellingen 
Om een beeld te krijgen van de potentiële mogelijkheden, is het nuttig een idee te hebben van de mogelijk 
te verwachten prijsstellingen van de verschillende producten. De hier genoemde prijzen zijn grove indicaties 
om een beeld te krijgen van de orde van grootte en kunnen mogelijk in latere jaren er anders uitzien. 
 Een ton AEC bodemas storten heeft een prijs van ca. minus € 9,00, dus een negatieve waarde. 
 Een ton opgewerkt bodemas voor toepassing zonder IBC condities onder wegen of voor ophoging heeft 

een prijs van ca. plus € 1,00-3,00, dus een positieve waarde. 
 Een ton restant bodemassen na 50% nuttige gebruik heeft een te verwachten waarde van ca. minus € 

30,00, een sterk negatieve waarde. 
 Een ton nat slib als restant van proces drie opwerking ‘Natte fractionering’ zal vermoedelijk een nog gro-

tere negatieve waarde hebben.  
Deze toekomstige te verwachten prijzen zijn slechts indicaties, maar wel van belang om een beeld te krijgen 
wanneer een nieuwe techniek rendabel kan worden toegepast. 
Algemeen kan worden gesteld dat secundaire bouwstoffen een lagere kostprijs hebben dan primaire bouw-
stoffen, waardoor ze niet alleen een milieuvoordeel opleveren, maar ook een economisch voordeel. 
 

4. Milieu- en gezondheidsrisico’s van secundaire grondstoffen 
We zullen hier een onderscheid maken tussen drie soorten secundaire grondstoffen: 
1. Vrij toepasbare secundaire grondstoffen; 
2. Gereinigde ge-up-cycelde AEC bodemassen; 
3. Nog niet gereinigde AEC bodemassen. 
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Volgens informatie van BRC zullen verschillende vrij toepasbare secundaire bouwstoffen worden opgesla-
gen, zoals puingranulaat, gloeizand, slakken, maar tevens hergebruiksgrond en gereinigde grond. Daar-
naast zullen als vrij toepasbare bouwstof gereinigde AEC bodemassen worden toegepast. Ongereinigde 
AEC bodemassen zullen alleen worden opgeslagen voor reiniging. Er is geen sprake van opslag of toepas-
sing van vliegassen of andere verbrandingsresiduen. Toepassing van uit het buitenland afkomstige secun-
daire bouwstoffen wordt niet uitgesloten. Deze zullen uiteraard wel aan de Nederlandse kwaliteitseisen moe-
ten voldoen. 
 
4.1 Milieurisico’s van secundaire grondstoffen/bouwstoffen 
In hoofdstuk 1.5 is het belang van secundaire grondstoffen duidelijk gemaakt. Maar brengt het gebruik daar-
van ook milieurisico’s met zich mee?  
Hier kort een definitie van secundaire grondstoffen: Grondstoffen die zijn vrijgekomen als, afgescheiden zijn 
van of bereid zijn uit reststoffen. Reststoffen zijn materialen afkomstig uit bouw- of industriële processen, die 
door bewerking geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik of nuttige toepassing. Evenals primaire 
grondstoffen kunnen secundaire grondstoffen ofwel verder bewerkt worden tot bouwproduct ofwel kunnen 
ze direct als bouwstof (in de GWW-sector) worden ingezet, bijvoorbeeld in ophogingen. Onder secundaire 
grondstoffen beschouwen we: puingranulaat, gereinigde grond, betongranulaat, maar ook gereinigde AEC 
bodemassen. 
Door het Besluit bodemkwaliteit heeft de regelgeving omtrent het mogen toepassen van secundaire grond-
stoffen duidelijkheid geschapen. Bouwstoffen mogen worden toegepast in nuttige werken, zoals gebouwen, 
wegen en bruggen. Is het werk niet 'nuttig', dan is er sprake van het zich ontdoen van afvalstoffen. Het Be-
sluit bodemkwaliteit geldt wanneer grond of bouwmaterialen worden gebruikt of opgeslagen op of in de bo-
dem. Bij de aanleg van een oprit of bij het ophogen van een tuin komt de Bbk om de hoek kijken. Het werk 
dient aan de regels te voldoen die in het besluit zijn vastgelegd. Oppervlaktewater en/of de bodem mogen 
niet verontreinigd worden (de zorgplicht). Daarmee zijn de milieurisico’s in principe afgedekt.  
 
4.2 Milieurisico’s van gereinigde AEC bodemassen 
Gereinigde AEC bodemassen zijn in principe vergelijkbaar met secundaire grondstoffen, ze mogen onder 
dezelfde voorwaarden worden toegepast. Dat betekent dat de milieurisico’s geheel vergelijkbaar zijn en zie 
daarvoor hoofdstuk 4.1..  
 
4.3 Milieurisico’s van ongereinigde AEC bodemassen 
Bij ongereinigde AEC bodemassen hebben we te maken met risico’s in de sfeer van milieu en gezondheid. 
Hieronder zullen we deze risico’s benoemen en bezien welke maatregelen noodzakelijk zijn en genomen 
moeten worden om de risico’s te minimaliseren.  
AEC bodemas is het restproduct van een afvalenergiecentrale (AEC) of zoals ze vroeger genoemd werden: 
afvalverbrandingsinstallatie (AVI). AEC bodemas is een IBC-bouwstof in het kader van het Besluit bodem-
kwaliteit. Dat betekent dat de immissie-eisen onder normale omstandigheden worden overschreden.  
De uitloging van met name antimoon, koper, molybdeen, chloride en sulfaat maakt de AVI-bodemas tot een 
IBC-bouwstof. 
Mits goed geïsoleerd kan AEC bodemas met betrekking tot emissie echter prima als funderingsmateriaal 
onder wegen worden toegepast. De grondwaterkwaliteit moet dan wel worden gemonitord en geëvalueerd. 
Ongereinigde AEC bodemas loogt namelijk alleen uit als het in aanraking komt met water. Maar er kan na-
tuurlijk altijd wat misgaan. Bijvoorbeeld als de folie lek raakt waarin de AEC bodemas als het ware is ver-
pakt. De wegen waar AEC bodemas is toegepast, moeten dus regelmatig worden gecontroleerd.  
 
IBC staat voor isoleren, beheersen en controleren. Dat houdt in dat het materiaal als vervanger voor zand 
gebruikt mag worden als het niet in aanraking komt met grond- of hemelwater. Daarom wordt het minimaal 
0,5 meter boven grondwaterniveau verwerkt en worden bovenkant en zijkanten waterdicht afgewerkt. Ook 
na toepassing moet er regelmatig gecontroleerd worden. Om die reden wordt bodemas alleen bij projecten 
gebruikt waarbij minimaal 5.000 kubieke meter (ongeveer 9.000 ton) nodig is. 
 
Uit een tussentijdse evaluatie van Deltares, dat door Rijkswaterstaat is opgedragen om alle monitoring van 
Rijkswegen waar AEC bodemassen zijn gebruikt uit te voeren, blijkt dat:  
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 bij 21% van de peilbuizen de drooglegging van de AEC bodemas niet voldoet aan de wettelijke eis; 
 bij 12% van de peilbuizen de onderzijde van de AEC bodemas zelfs in het grondwater ligt;  
 bij een aantal projecten zijn de vroeger regelmatig toegepaste bentoniet afdichtingen onvoldoende dicht 

gebleken. 
 
Maar doet zich bij die AEC bodemas werken het risico voor dat de kwaliteit van het grondwater wordt aan-
getast? Op één project na, is dat zéér waarschijnlijk niet het geval. Bij dat ene project is de afdichting naar 
de bodem gedaan met bentoniet en dit is niet helemaal dicht gebleken na verloop van tijd. Tegenwoordig is 
bentoniet niet meer toegestaan als afdichtingsmateriaal. Bij andere projecten waar bentoniet is toegepast is 
eveneens lekkage opgetreden, maar die heeft niet geleid tot verontreiniging van het grondwater. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij IBC bouwstoffen moe-
ten de bouwstoffen wor-
den ingepakt zodat ze 
niet in aanraking kunnen 
komen met water. 
 
 
 
 

 
Uit bovenstaande evaluatie en diverse laboratorium onderzoeken is een aantal nieuwe publicaties gemaakt 
als voorwaarde voor het toepassen van AEC bodemassen:  
 de CROW-publicatie 144 Toetsingskader IBC-maatregelen; 
 de BRL 2307 AIV-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken; 
 de CUR aanbeveling 116 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton. 
 

Risico Maatregel 

Optreden van ongewenste uitloging in aanlegfase Afdekken van de AEC-bodemas binnen 6 weken na aanvang van het werk 

Disfunctioneren van isolerende constructie Controleren en zonodig vervangen van onderdelen van de IBC-constructie 

Verkitting In zettingsgevoelige gebieden niet toepassen of uitsluitend toepassen met zeer veel zorg 

Zettingen Uitvoeren grondmechanisch onderzoek en goed voorbelasten, zie BRL 2373 

Scheuren in IBC-voorzieningen 
Verdichten in lagen van max. 0,4 m, versporend aanbrengen, zie checklist in CROW-publicatie 144. Bij droog 
weer afdekken van de bodemas 

Stofvorming bij toepassing 
Vochtig houden. In het Veiligheids- en Gezondheidsplan dient onder andere aandacht besteed te worden aan 
de stofbelasting 

Verpapping Niet verwerken bij (erg) natte omstandigheden 
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Pas AEC-bodemas alleen toe op plaatsen waar dit 
kan. 

Het geheel wordt door verkitting waarschijnlijk één grote monoliet waardoor de ophoging zettingsverschillen 
niet kan opvangen. Hierdoor zal er schade optreden aan de afdichtingsconstructie. 

Houdt rekening bij het ontwerp met een minimale 
afdekking bovenop van 1,50 m vanwege het 
plaatsen van wegmeubilair zoals geleiderail. Deze 
afdichtingsconstructie is risico vol. 

Neem dit daarom op in het risico dossier en neem maatregelen om dit te beheersen. Toets daartoe zowel de 
procedures als het product van de opdrachtnemer. Het product betreft hier alle afzonderlijke onderdelen van de 
afdichtingsconstructie als de aanleg ervan. Denk bij het laatste op o.a. het voorkomen van plooien bij het 
ballasten van de folie. 

 
De  BRL 2307 AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken legt 
de te volgen productiecontrole vast. 
 
Al deze normen en aanbevelingen zijn gemaakt om zo goed mogelijk te garanderen dat de milieurisico’s 
met deze bouwstoffen minimaal zijn.  
 
4.4 Milieurisico’s van ongereinigde AEC bodemassen bij Flevokust 
Bij Van Bentum Recycling Centrale (BRC) zullen de AEC bodemassen worden opgeslagen van AEC’s die 
zelf (nog) niet over de techniek beschikken om 50% zelf te upcyclen tot secundaire grondstof. Het proces 
van upcycling zal ook hier plaatsvinden. Welk proces wordt toegepast door BRC is nog niet geheel duidelijk, 
maar mogelijk zal het derde procede, het natte proces worden toegepast. 
 
De milieurisico’s van deze component zijn in principe gelijk aan de reeds gebruikte AEC bodemassen onder 
de wegen. De risico’s op uitloging en verwaaiing zijn aanwezig en daarom zullen er maatregelen moeten 
worden genomen om deze risico’s te voorkomen.  
 
Voor opslag gelden andere te nemen maatregelen dan voor toepassing als IBC grondstof. Bij de vergun-
ningsverlening zal het bevoegd gezag eisen moeten stellen aan de wijze waarop mag worden opgeslagen. 
Deze eisen zullen tenminste moeten gaan over: 
 voorkomen dat uitloging kan plaatsvinden; 
 voorkoming dat verwaaiing kan plaatsvinden; 
 eisen aan de effectiviteit en controleerbaarheid van genomen maatregelen. 
Specifieke risico’s bij het project Flevokust is de grotere windbelasting door de ligging. Het lijkt me zinvol 
indien het bevoegd gezag hier nadrukkelijk rekening mee houdt. 
 
Het bevoegd gezag zal vermoedelijk eisen stellen ten aanzien van het voorkomen van milieuhin-
der/milieuschade. Het betreft hier voorschriften ter voorkoming van verwaaiing, stof naar de lucht en uitlo-
ging naar de bodem. De milieuvergunning dient derhalve de voorschriften te bevatten hiervoor. Met betrek-
king tot stof en verwaaiing bestaat de NER (Nederlandse Emissie Richtlijnen) die doelvoorschriften bevat en 
geen middelvoorschriften. Maatregelen zullen in dat geval beperkt worden tot nat houden en sproeien bij 
bewerking, maar dat is aan de exploitant en de handhaving, om hierop toe te zien. Met betrekking tot uitlo-
ging zullen er middelvoorschriften worden gesteld, doorgaans in de vorm van een asfaltvloer en afvangen 
van oppervlaktewater en reiniging hiervan d.m.v. een waterzuivering. 
 
4.5 Gezondheidsrisico’s van ongereinigde AEC bodemassen  
De MSDS sheet voor AEC bodemassen spreekt van een materiaal zonder gevaren aanduiding. MSDS 
staat voor Material Safety Data Sheet. Dit wordt ook wel een veiligheidsinformatieblad (VIB) genoemd. 
Classificatie volgens EU 1272/2008 luidt: 
‘Geen gevarenaanduiding. Dit product bevat respirabel kristallijn silica als een onzuiverheid. De concentratie 
respirabel kwarts is minder dan 1% en daarom wordt het product als niet-gevaarlijk beschouwd. De Industri-
al Mineral Producers (IMA) stelt dat silicose het kritisch effect is van inhalatie van respirabel kristallijn silica 
en dat longkanker een secundair effect is. Dit product is volgens de criteria van de Industrial Mineral Produ-
cers (IMA) geclassificeerd. 
Het product bevat Pb als onzuiverheid. Loodverbindingen zijn schadelijk voor de voortplanting. De concen-
tratie is minder dan 0,3% en het product wordt daarom niet geclassificeerd als schadelijk voor de voortplan-
ting.’ 
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Dat betekent dat er volgens de normen geen gezondheidsgevaren bestaan voor opslag van AEC bodemas-
sen. Hetgeen niet wil zeggen dat er geen irritaties op kunnen treden voor de direct betrokken werknemers 
ter plaatse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maatregelen te nemen 
volgens de MSDS sheet 
voor AEC bodemassen in 
bepaalde situaties. 
Deze maatregelen gelden 
voor de werknemers van 
het betreffende bedrijf en 
zijn in principe niet van 
toepassing voor de omrin-
gende bevolking. 
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4.6 Gezondheidsrisico’s van AEC bodemassen bij Flevokust 
Bij Van Bentum Recycling Centrale (BRC) zullen de AEC bodemassen worden opgeslagen van AEC’s die 
zelf (nog) niet over de techniek beschikken om 50% zelf te upcyclen tot secundaire grondstof. Het proces 
van upcycling zal hier ook plaatsvinden. 
 
De gezondheidsrisico’s van deze component zijn in principe gelijk aan die van de gebruikte AEC bodemas-
sen onder wegen. De risico’s op uitloging en verwaaiing zijn aanwezig en daarom zullen er maatregelen 
moeten worden genomen om deze risico’s te voorkomen.  
 
De te nemen maatregelen zijn dezelfde als onder paragraaf 4.4 Milieurisico’s zijn genoemd. Aan opslag 
worden wel eisen gesteld volgens de MSDS sheet AEC bodemassen: 
 

 
 

5. Gebruikte termen en afkortingen 
Op het gebied van secundaire grondstoffen en AEC bodemassen worden zoveel speciale termen en afkor-
tingen gebruikt, die weliswaar steeds bij een eerste gebruik worden toegelicht, dat het zinvol lijkt om hier een 
bijlage op te nemen met gebruikte termen en afkortingen. 
 
AEC bodemassen 
AEC bodemassen ontstaat als restfractie na verbranding van huishoudelijk afval en bedrijfsafvalstoffen. Na-
dat de onbehandelde bodemas uit de verbrandingslijnen is afgevoerd, vindt opwerking en nabehandeling 
plaats waarbij het materiaal wordt gebroken en gezeefd waarbij tevens ferro- en non-ferro, alsmede onver-
brande delen verwijderd worden. Na deze behandeling resteert AEC-bodemas. Dit product heeft een varia-
bele samenstelling en bevat verontreinigingen. 
 
Bbk 
Besluit bodemkwaliteit, sinds 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Het doel van het Bbk is 
duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens 
en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van 
wegen. 
 
Gebonden grondstof 
Een gebonden grondstof is een grondstof waarin bijvoorbeeld reststoffen zijn geimmobiliseerd. 
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Gecertificeerd AEC bodemas 
Gecertificeerd AEC-bodemas is aan een voortdurend kwaliteitsbewakingsproces onderhevig om steeds te 
kunnen voldoen aan de milieu- en kwaliteitseisen zoals die zijn opgenomen in de Nationale Beoordelings-
richtlijn BRL 2307 “AVI-bodemas voor ongebonden toepassingen”. 
Gecertificeerd AEC-bodemas is geschikt voor toepassing op of in de bodem in grond- en wegenbouwkundi-
ge werken conform het Besluit Bodemkwaliteit. Het kan ook geschikt zijn voor toepassing als toeslagstof in 
cement/beton (als bindmiddel) of kan de steenachtige fractie aanvullen. 
 
IBC bouwstof / condities 
Een IBC bouwstof is een bouwstof die alleen mag worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle-
maatregelen. Deze bouwstoffen kunnen namelijk het milieu verontreinigen door bijvoorbeeld uitloging van 
zware metalen en andere milieuschadelijke stoffen.  
In het kader van het Bbk moet de onderkant van een IBC bouwstof blijvend tenminste 0,50 meter boven het 
ontwerppeil van het grondwater liggen, de zogenaamde droogleggingseis. Voorts moeten bovenkant en 
zijkanten waterdicht afgedekt worden.  
Het Bbk verplicht ook om een monitoringsysteem aan te leggen rond een werk met IBC-bouwstoffen ten 
behoeve van de controle van de kwaliteit van het grondwater. Dit monitoringsysteem moet bestaan uit peil-
buizen. De volgende regels gelden daarvoor: 
 Peilbuizen: per 50.000 m3 één bovenstrooms en twee benedenstrooms, 
 Tweejaarlijks meten (de parameters en waarden zijn nog niet bekend). 
Voorbeelden van IBC-bouwstoffen zijn assen en granulaten, waaronder AEC bodemassen en AEC granula-
ten.  
 
Monitoring 
Bewaking van een proces door middel van registratie van relevante parameters (bijvoorbeeld hoogste 
grondwaterstand en uitloging). 

NVG bouwstof 
Niet vorm gegeven bouwstof als zand, grind, cement, maar ook ge-up-cycelde AEC bodemassen. 

Primaire grondstof 
Grondstoffen die als zodanig in de natuur worden gewonnen of uit delfstoffen worden bereid. Een gedeelte 
van de primaire grondstoffen is steenachtig/granulair (met korrelstructuur), zoals de oppervlaktedelfstoffen 
en ertsen. Veelal is (enige) mechanische bewerking nodig (bijvoorbeeld breken of zeven) voordat de materi-
alen kunnen worden toegepast als bouwstof in werken. 
 
Secundaire grondstof 
Grondstoffen die zijn vrijgekomen als, afgescheiden zijn van of bereid zijn uit reststoffen. Reststoffen zijn 
materialen afkomstig uit bouw- of industriële processen, die door bewerking geschikt kunnen worden ge-
maakt voor hergebruik of nuttige toepassing. Evenals primaire grondstoffen kunnen secundaire grondstoffen 
ofwel verder bewerkt worden tot bouwproduct ofwel kunnen ze direct als bouwstof (in de GWW-sector) wor-
den ingezet, bijvoorbeeld in ophogingen. 
 
Uitlogen 
Vrijkomen van stoffen uit materiaal onder invloed van water. 
 
VG bouwstof 
Vorm gegeven bouwstof als beton of metselstenen. 
 
Vrij toepasbare bouwstof 
Een bouwstof die zonder restricties toegepast kan worden. In tegenstelling tot een IBC bouwstof kan een vrij 
toepasbare bouwstof overal worden gebruikt. 
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i Inademen van hoge dosissen antimoon leidt tot oogirritatie, hart- en longproblemen,  maagzweren, diarree. 
Chronische blootstelling resulteert in oogirritatie, haarverlies,  longirritatie, hartproblemen en vruchtbaar-
heidsproblemen. Antimoon en antimoonverbindingen zijn beoordeeld op de kans dat zij kanker veroorzaken 
bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld.  
Het antimoontrioxide is ‘verdacht kankerverwekkend voor de mens’ (categorie 2). Voor het antimoon zelf en 
de overige antimoonverbindingen zijn de gegevens niet voldoende om de kankerverwekkende eigenschap-
pen te kunnen evalueren (categorie 3).  
De hoeveelheid antimoon in AEC bodemassen is vrij gering en in principe zal het tijdens de opslag niet an-
ders vrij kunnen komen dan via uitloging en verwaaiing. De milieuvergunning geeft op deze punten aan wel-
ke voorzieningen getroffen moeten worden ter voorkoming hiervan.  
 
ii Mensen hebben een gemiddelde dagelijkse inname van sulfaat, via water, lucht en voedsel, van  ongeveer 
500 mg per dag. Hierin zijn drinkwater en voedsel de belangrijkste opnameroutes.  Sulfaat wordt slecht op-
genomen door het menselijke maag-darmstelsel en passeert slechts  langzaam de celmembranen  Het be-
langrijkste acute gezondheidseffect van een hoge inname van sulfaat is een laxerende  werking. 
De hoeveelheid sulfaat in AEC bodemassen is vrij gering en in principe zal het tijdens de opslag niet anders 
vrij kunnen komen dan via uitloging en verwaaiing. De milieuvergunning geeft op deze punten aan welke 
voorzieningen getroffen moeten worden ter voorkoming hiervan. 



Achterliggende geheime stukken liggen voor raadsleden en 

fractieassistenten ter inzage bij bureau agenda. 
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