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Samenvatting
Deze Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid (GVV) biedt inzicht in de wijze waarop de
Gemeente Lelystad invulling geeft aan de bestaande en toekomstige werklocaties en het
beleid waarmee dit gepaard gaat. Aan de hand van deze visie wordt de te varen koers
bepaald, binnen door de Provincie Flevoland in het locatiebeleid aangegeven kaders. De
nadruk in de GVV ligt op bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Voor de situatie van de
locaties voor detailhandel is voornamelijk gebruik gemaakt van het onlangs door Goudappel
Coffeng opgestelde Distributieplanologisch Onderzoek (DPO). Ten aanzien van
voorzieningenlocaties gaat de aandacht in het bijzonder uit naar perifere en grootschalige
detailhandelvestigingslocaties (PDV, GDV) en het Bataviacluster. Aan overige voorzieningen
als scholen, ziekenhuizen (e.d.) wordt in deze GVV wel aandacht besteed, maar die worden
vooral impliciet meegenomen en benaderd conform de provinciale lijn.
Onderdeel van de GVV maken uit:
• Profiel van de gemeente
• De huidige situatie van werklocaties
• De toekomstige ontwikkelingen van werklocaties
• Ruimteramingen en programmering werklocaties
• Beleid
Profiel Lelystad
Ondanks de nog relatief korte bestaansgeschiedenis van Lelystad heeft de stad zich in hoog
tempo ontwikkeld tot haar huidige status. De beroepsbevolking in Lelystad telde in 2005 bijna
36.000 personen en de arbeidsplaatsenratio lag op 73%. De gemeente presteert op gebied
van deze en diverse andere economische groeiontwikkelingen boven de landelijke
gemiddelden. De afname van het aantal arbeidsplaatsen tussen 2004 en 2005 dient echter
wel scherp in de gaten gehouden te worden. De druk op de ruimte in de Randstad en de
bereikbaarheid door de lucht (uitbreidingsplannen Lelystad Airport), het spoor (voltooiing
Hanzelijn), over de weg (A6 en aanleggen N23/A23) en het water (hoofdvaarroute Randstad
– Noorden Des Lands) bieden een gedegen basis voor aanhoudende economische groei in
de toekomst. Lelystad heeft een sterke positie voor de industriële, handelsgerichte en
dienstverlenende sectoren. Lelystad profileert zich als industrieel-logistiek complex.
Huidige situatie van werklocaties
Lelystad beschikt over een groot aantal bedrijventerreinen verdeeld over diverse
terreintypen. De over het algemeen goede bereikbaarheid en het kwaliteitsniveau van de
infrastructuur zijn kenmerkend voor de terreinen in Lelystad. Met uitzondering van de
binnenstedelijke bedrijventerreinen is er geen enkel terrein dat al geheel is uitgegeven. Begin
2006 was er in totaal ruim 300 ha uitgegeven. Oostervaart en Noordersluis zijn de meest
omvangrijke bedrijventerreinen waarvan reeds meer dan 100 ha per bedrijventerrein is
uitgegeven. Daarnaast zijn er de kleinschalige (en volledig uitgegeven) binnenstedelijke
bedrijventerreinen Gildenhof, Middendreef, Griend, Kempenaar en Jol. De thematische
terreinen Lelystad Airport en het Bio-Science Park komen op dit moment nog niet volledig tot
ontplooiing, maar toekomstige ontwikkelingen rond Lelystad Airport zullen een impuls geven
aan deze terreinen.
De kantorenlocaties concentreren zich in het Stadshart en voornamelijk nabij het Centraal
Station. Hier bevinden zich de Stationsbalkons Noord en Zuid, het RGD cluster, Hanzepark en
Zilverparkkade. Op kleine afstand van het Stadshart zijn Lelycentre en Meent/Veste/Schans
gelegen. De totale kantorenvoorraad per 1 januari 2006 bedroeg 194.360 m2 bvo en het
leegstandspercentage ligt op circa 15%.
Het detailhandelsaanbod in Lelystad vertoont een gedifferentieerd beeld. De ruim 110.000
m2 winkelvloeroppervlak (wvo) is verdeeld over ongeveer 350 winkels. Het Stadshart is de
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locatie in de binnenstad waar de detailhandel zich concentreert. Daarnaast beschikt de
stad over het wijkwinkelcentrum Lelycentre en de buurtwinkelcentra Botter, Jol, Kempenaar,
Lelystad Haven, Voorweg, Tjalk en Voorhof. De locaties Palazzo en Batavia Stad zijn enigszins
gelegen buiten het centrum. Palazzo betreft een PDV locatie en beschikt over het grootste
wvo van Lelystad. De Factory Outlet Village Batavia Stad is een (boven)regionale
publiekstrekker, nabij de haven gelegen.
Strategische visie Lelystad
De ambitie van Lelystad bestaat op hoofdlijnen uit twee delen: het handhaven en versterken
van de kernkwaliteiten (rust, ruimte, groen en water) enerzijds en het benutten van de
potenties van de stad en ruimte bieden voor verdere ontwikkeling anderzijds. Lelystad kiest
daarbij voor een koers die recht doet aan de wensen van de inwoners, maatschappelijke
organisaties en van het bedrijfsleven.
Om van Lelystad een vitale en volledige stad te maken is het noodzakelijk om ‘meer’ en
‘beter’ werk aan Lelystad te binden. Om dit te bereiken zal ingespeeld moeten worden op
de marktkansen. Om deze kansen optimaal te benutten streeft Lelystad naar een
gedifferentieerd aanbod van vestigingslocaties waardoor (vrijwel) ieder bedrijf zich, binnen
randvoorwaarden, op elk moment in Lelystad kan vestigen. Omdat Lelystad zich kenmerkt
door haar ruime opzet en de grote hoeveelheid beschikbare ruimte voor ontwikkeling,
bestaan de marktkansen met name voor bedrijvigheid die relatief veel ruimte in beslag
neemt. Lelystad zet daarom in op het versterken en uitbreiden van het zogenoemde
industrieel-logistieke complex. Sectoren die hiervan deel uitmaken zijn industrie, transport en
logistiek, (groot)handel en zakelijke dienstverlening.
De richtinggevende punten in deze GVV om de ambities van Lelystad te verwezenlijken zijn:
•
Marktgerichte benadering
•
Kansen rond infrastructuur en nieuwe groeipolen benutten
•
Beheersing van mobiliteit door goede bereikbaarheid
•
Concentratie en verdichting voor een efficiënte verstedelijking en duurzame mobiliteit
•
Efficiënt gebruik van de infrastructuur en vervoersmiddelen
•
Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, waarbij parkeerbeleid een
belangrijk ondersteunend instrument is
•
Gedifferentieerd aanbod van kantorenlocaties en beperkte verruiming van de
kantoorhoudendheid op bedrijventerreinen
•
Functiemenging passend bij Lelystad
•
Voldoende vestigingsmogelijkheden voor starters en groeiers
•
Ruimte voor groei, ontwikkeling op maat
Toekomstige ontwikkelingen werklocaties
De totale uitgiftecapaciteit voor de bedrijventerreinen is bijna 265 ha. Het merendeel van de
plancapaciteit in deze periode bestaat uit uitbreidingen van de bestaande terreinen
Oostervaart-Oost, Noordersluis, Larserpoort en Flevopoort. Ten noorden van de N23, gelegen
aan het IJsselmeer, wordt in de toekomst een grootschalig industrieel-logistiek
bedrijventerrein aangelegd ten behoeve van havengebonden bedrijven, zware industrie
met name in de energieproductie. Voor dit terrein, genaamd Flevokust, wordt verwacht om
tussen 2009 en 2011 ongeveer 55 ha te ontwikkelen (15 ha buitendijks en 40 ha binnendijks).
Het totale terrein is bruto circa 200 ha in omvang. Ook heeft met name Larserpoort nog een
flinke uitbreidingscapaciteit. Uitgangspunt is dat Flevokust geen concurrent wordt voor
Larserpoort en Oostervaart(-Oost). De marktvraag zal ‘leading’ zijn bij het toekomstige
uitgiftetempo.
De plannen voor de ontwikkeling van kantorenlocaties concentreren zich in of nabij het
Stadshart. In het Stadshart staat tot 2010 een ontwikkeling van ruim 10.000 m2 bvo gepland.
Ook voor het nabijgelegen Hanzepark / RGD cluster bestaan plannen voor een uitbreiding
met meer dan 10.000 m2 bvo. Vanaf 2011 bestaat de planopgave voornamelijk uit twee
6

omvangrijke ontwikkelingen. In het Hanzepark bestaat de mogelijkheid om 35.000 m2 bvo te
ontwikkelen, terwijl er aan de Larserdreef – Warande ruimte is voor ruim 40.000 m2 bvo.
Binnen de detailhandel bestaat voornamelijk behoefte aan uitbreiding binnen de
kledingbranche. Er is uitbreidingsruimte voor ongeveer 6.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak
(vvo).
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1.

Doel, afbakening en methodiek

1.1

Aanleiding en achtergrond

Door de Provincie Flevoland is in oktober 2004 de Beleidsregel Locatiebeleid vastgesteld. Het
provinciale locatiebeleid anticipeerde hiermee op nieuwe nationale beleidsontwikkeling
inzake het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen. In de beleidsregel wordt
aangegeven dat het wenselijk is dat de zes gemeenten in de Provincie elk een
Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid (GVV) opstellen. De GVV is een visie waarin het
beoogde locatietype van huidige en toekomstige werklocaties wordt weergegeven aan de
hand van criteria voor vestigingsmogelijkheden van bedrijven, kantoren en voorzieningen.
Het GVV biedt daarbij de mogelijkheid om het oude locatiebeleid te versoepelen en
eigentijdser te maken. De GVV’s zullen door de provincie worden gebruikt bij de toetsing van
gemeentelijke ruimtelijke plannen. In onderstaand kader wordt aangegeven wat de
Provincie beoogt met de GVV’s.

Uit beleidskader Locatiebeleid Flevoland
In de Gemeentelijke Visie op het Vestigingsbeleid (GVV) dient een gemeentelijk ruimtelijk plan te
worden opgenomen, voor het verstedelijkt gebied van de gemeente. Deze dient te zijn voorzien
van een goede ruimtelijke onderbouwing. Hierbij moet aandacht worden besteed aan:
• Voor de huidige en toekomstige werklocaties wordt in het plan beschreven tot welke provinciale
locatietype(n) deze worden gerekend;
• Per locatie wordt binnen het provinciale locatietype aangegeven welke typen bedrijven er
gevestigd kunnen worden. In het Omgevingsplan worden de volgende typen onderscheiden:
industrie, gemengde bedrijvigheid, distributie, hoogwaardige bedrijvigheid en kantoren. Indien het
gaat om thematische terreinen dient dit ook aangegeven te worden;
• De voorgestelde locatietype(n) en de hierbinnen bestaande en geplande omvang van de
bedrijvigheid passen binnen het Omgevingsplan en de uitwerking hiervan in de meest actuele
Strategische Visie op Werklocaties Flevoland die een doorkijk geeft naar de komende 10 jaar en
gemiddeld om de 3 à 4 jaar wordt herzien;
• Als een gemeente voor een locatie geheel of gedeeltelijk wil overgaan tot een ander type
bedrijvigheid dan in een eerder vastgesteld plan is mogelijk gemaakt, dan dient in het ruimtelijk
plan ingegaan te worden op de noodzaak, de gevolgen voor het aanbod voor het
oorspronkelijke type bedrijvigheid en eventuele compensatie hiervan;
• Het provinciale locatietype en de hierbinnen bestaande en/ of geplande omvang van de
bedrijvigheid, zoals bedoeld in de Provinciale Strategische Visie op Werklocaties, is afgestemd op
de situatie in andere gemeenten.

Verhouding GVV met RO-instrumentarium
De enig juridisch bindende planfiguur is het bestemmingsplan. Het GVV is dan ook geen
bindend plan; niet voor burgers en bedrijven en niet voor de gemeente. In alle gevallen
geldt dus dat het vigerend bestemmingsplan vóór het GVV gaat.
Het GVV geeft wel richting. Het GVV geeft richting in die gevallen dat het voorgestane
gebruik of bestemming niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan. Het
GVV geeft dus richting zoals dat op het moment van de vaststelling door het college van
B&W is bepaald. Het GVV is dus een kader om artikel 19 Wro verzoeken te beoordelen. Het is
tevens een zwaarwichtig kader aangezien het tevens een ‘contract’ is met de ‘Verklaringvan-geen-bezwaar-verlener’, de provincie. Past een voornemen binnen het GVV, dan
verleent de Provincie een verklaring van geen bezwaar. Wanneer een voornemen niet
binnen een bestemmingsplan past en ook niet binnen het GVV past, dan is het zeer
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onwaarschijnlijk, zo niet uitgesloten dat de Provincie een verklaring van geen bezwaar
afgeeft.
Verhouding GVV met andere regels
In deze GVV wordt het vestigingsbeleid van Lelystad geactualiseerd. Daarbij gaat het onder
meer om de mogelijkheid om in Warande kantoorvilla’s te realiseren, het omzetten van de
tijdelijke regeling voor het toelaten van kantoorhoudendheid op delen van de Flevopoort en
Larserpoort naar een permanente en een vereenvoudiging van de regelgeving. Het GVV
maakt het zodoende mogelijk beter in te spelen op de vraag vanuit de markt; het GVV is
derhalve een ruimere jas dan een bedrijventerrein-/kantorenprogramma of bijvoorbeeld de
jaarlijkse Koersnotitie.
In de toekomst zal het mogelijk worden om een industrieel bedrijf te vestigen op het
industrieterrein Flevokust. Wij streven er dan naar om niet alleen één van de gestripte plants
te accommoderen, maar liefst ook het bijbehorende hoofdkantoor. Derhalve is in dit GVV
die mogelijkheid (zij het met enkele voorwaarden) opgenomen. Echter, wanneer vanuit
andere regelgeving, bijvoorbeeld vanuit veiligheidsoptiek of door specifieke
omstandigheden op het terrein, de vestiging van dit kantoor onmogelijk is, dan worden de
wenselijkheden die zijn neergelegd in dit GVV gestuit. Ook in die gevallen geldt: het GVV is
geen bindend plan.

1.2

Doelstelling

In de GVV dient een overzicht te worden gegeven van de huidige omvang en status van de
werklocaties. Daarnaast dient de GVV een ruimteprognose te bevatten voor de
kantorenlocaties en bedrijventerreinen tot en met 2020 met een doorkijk naar 2030. Een
confrontatie van de ruimteprognose met de ontwikkelingsplannen van de gemeente geeft
een inzicht in de afstemming tussen vraag en aanbod. Tevens worden er beleidsmatige
kaders gesteld aan de inrichting en het gebruik van de huidige en toekomstige werklocaties.
In de Visie werklocaties van de Provincie Flevoland worden de volgende aandachtspunten
genoemd die in een GVV aan de orde dienen te te komen:
• Aandacht voor omliggende gemeenten
• Rekening houden met zowel kwantiteit als kwaliteit van nieuwe vestigingslocaties
• Het bevorderen van mengen van wonen en werken en voorkomen van ontmenging
• Inzicht geven in de herstructureringsopgave
• Streven naar duurzaamheid
• Het zoveel mogelijk bundelen van specifieke werkmilieus
• Aandacht voor leefbaarheid en landschappelijke inpassing
• Het stellen van nadere voorwaarden aan (nieuwe) industrie- en bedrijventerreinen.
De Gemeente Lelystad wil aan de hand van deze GVV inzicht bieden in haar huidige en
toekomstige werklocaties. Hierin worden mogelijkheden gecreëerd om binnen de Provinciale
kaders de ambities en het economische beleid van Lelystad vorm te geven.
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1.3

Aanpak

Bij de totstandkoming van deze visie is gewerkt met een aanpak in vier fasen / werkstappen:
1.
2.
3.
4.

Analyse bestaand materiaal;
Kwantitatieve behoefteraming;
Kwalitatieve ontwikkelingen;
GVV en werksessie.

Aan de hand van beschikbare nota’s en rapporten van de Gemeente Lelystad en de
Provincie Flevoland is een profielschets van de Gemeente Lelystad gemaakt. Daarnaast zijn
het beleid en de trends en ontwikkelingen in Lelystad en omgeving in kaart gebracht.
Bij de kwantitatieve behoefteraming is grotendeels aangesloten op de methode zoals deze
in 2005 in opdracht van de Provincie Flevoland is ontwikkeld voor de Visie Werklocaties
Flevoland 2020 – Resultaten per gemeente. Binnen de kaders van het Provinciale
locatiebeleid is een bij de ambities en potenties van Lelystad passend beleid geformuleerd
ten aanzien van ruimtelijke aspecten zoals parkeren, functiemenging, bereikbaarheid en
milieucategorisering. Dit beleid is specifiek toegepast op de bestaande en toekomstig te
ontwikkelen locaties in Lelystad.

1.4

Opbouw rapport

Het rapport kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 wordt een profielschets van de sociaal
economische situatie in Lelystad gegeven. Hierin worden de ontwikkelingen in Lelystad
gepresenteerd. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de huidige werklocaties in Lelystad,
uitgesplitst naar bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. De visie van Lelystad op het
vestigingsbeleid wordt op hoofdlijnen in hoofdstuk 4 weergegeven. Deze visie wordt
vervolgens uitgewerkt in hoofdstuk 5 waarin de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van
bedrijventerreinen en kantoorlocaties aan bod komen, terwijl tot slot in hoofdstuk 6 de
gemeentelijke invulling van het vestigingsbeleid wordt gepresenteerd. In bijlage A worden de
hoofdlijnen van de uitwerking van dit beleid samengevat per bestaande en nieuwe locatie
op een factsheet. In bijlagen B tot en met F treft u een nadere toelichting op en/of uitwerking
van:
• het provincale locatiebeleid (bijlage B),
• het publiekrechtelijk kavel (bijlage C),
• de uitgangspunten van Lelystad voor mobiliteit (bijlage D),
• de visie detailhandel op bedrijventerreinen (bijlage E) en
• de uitgangspunten voor functiemenging op bedrijventerreinen (bijlage F).
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2.

Profielschets Lelystad

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de economische situatie en prestaties van Lelystad beschreven. In
paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de positie die Lelystad vervult binnen de Provincie
Flevoland. De economische structuur van Lelystad komt in paragraaf 2.3 aan bod. Het
hoofdstuk sluit in paragraaf 2.4 af met een conclusie.
Figuur 2.1

2.2

Ligging Lelystad

Ontwikkeling bevolking en beroepsbevolking

Als hoofdstad en tevens op een na grootste stad van Flevoland vervult Lelystad een
belangrijke rol. Sinds de vestiging van de eerste bewoners in 1967 heeft de stad een
krachtige ontwikkeling doorgemaakt. In de negentiger jaren is de groei enigszins afgezwakt,
maar in de laatste periode is deze weer aangetrokken. De stad telde per 1 maart 2006 71.637
inwoners (bron CBS) en streeft naar een groei tot ongeveer 80.000 inwoners in 2015.
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Figuur 2.2

Ontwikkeling inwonersaantal Lelystad
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000

19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06

35.000

Bron: CBS, 2006

De groei van Lelystad komt voort uit een aantal ontwikkelingen. Het aantrekkelijke
vestigingsklimaat wordt gekenmerkt door de beschikbaarheid van voldoende bedrijfs- en
kantoorruimte, een goede bereikbaarheid en goede voorzieningen. Het feit dat de
werkgelegenheid in Lelystad sterker groeit dan het Nederlands gemiddelde bevestigt deze
populariteit. Tussen 2002 en 2005 is de werkgelegenheid in Lelystad toegenomen terwijl in
dezelfde periode in het gehele land sprake was van een daling.
De groei in Lelystad wordt mede versterkt door de druk op de ruimte in de Randstad. Lelystad
blijkt voor velen een aantrekkelijk alternatief door dit probleem. Een groot deel van de groei
van economische activiteiten in Lelystad wordt veroorzaakt door aanwas ‘van buitenaf’.
Bedrijven besluiten te vertrekken uit de Randstad en vestigen zich in Lelystad. De ligging aan
de rijksweg A6 zorgt voor een goede aansluiting op de Noordvleugel van de Randstad en de
Gooi- en Vechtstreek. Ook de gunstige ligging ten opzichte van Noordoost-Nederland en de
nabijheid van steden als Zwolle, Deventer en Apeldoorn heeft een positief effect op Lelystad
als vestigingsplaats voor bedrijven.
Met de komst van de Hanzelijn (Lelystad – Zwolle) is station Lelystad geen eindpunt meer. Het
stelt Lelystad in staat om de relaties met het centrum van het Noorden (Zwolle) uit te breiden.
De Hanzelijn die in 2012 klaar moet zijn zal daarnaast ruimte geven aan internationale
(hogesnelheids)- en goederentreinen. Ook de bereikbaarheid over de weg wordt op dit
traject verbeterd, aangezien de N23/A23 gedeeltelijk parallel aan de Hanzelijn zal worden
ontwikkeld. Daarmee komen het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd een stuk
dichterbij Lelystad en de Randstad te liggen. De nieuwe spoorlijn bevordert zodoende de
ontwikkeling van Lelystad vanuit meerdere regionaal-economische invalshoeken. Bedrijven
uit het Noordoosten zullen Lelystad gemakkelijker kunnen bereiken, waardoor meer
economische uitwisseling plaats vindt. Daarnaast is het voor bedrijven die op zoek zijn naar
een nieuwe bedrijfslocatie, of voor startende ondernemers, zeer aantrekkelijk om zich in
Lelystad te vestigen. Vanaf deze locatie is namelijk zowel de Randstad als het Noordoosten
te bedienen.
Overigens geldt voor Lelystad dat de endogene economische ontwikkeling inmiddels van
grote betekenis is voor de groei in totaal. Het gaat dus zeker niet alleen om de instroom van
bedrijvigheid van buitenaf. Ook het aandeel starters ligt in Flevoland relatief hoog en draagt
bij aan de endogene groei.
De economische groei van Lelystad is ook cijfermatig duidelijk waarneembaar. Figuur 2.3 tot
en met figuur 2.5 geven een overzicht van de ontwikkeling van het aantal 15-64 jarigen, de
beroepsbevolking en het aantal arbeidsplaatsen. Het aantal 15-64 jarigen is met ongeveer
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een derde gestegen tussen 1990 en 2005. De beroepsbevolking in Lelystad groeit ondanks de
vergrijzing nog steeds en lag in 2005 op 35.900 personen. De beroepsbevolking is met ruim
50% gestegen en het aantal arbeidsplaatsen is met bijna 75% gestegen in dezelfde periode.
Dit heeft uiteraard een positief effect op de arbeidsplaatsenratio die in deze periode stijgt
van 64% in 1990 naar 73% in 2005. De daling van het aantal arbeidsplaatsen in 2005 ten
opzichte van 2004 met iets minder dan 400 stuks is wel een gegeven dat enigszins zorgen
baart en in de gaten gehouden dient te worden. Als gevolg van deze daling is de
arbeidsplaatsenratio vanaf het niveau van 77% in 2003 gedaald naar het niveau van 2005.
In de Provincie Flevoland als geheel stijgen de beroepsbevolking en het aantal
arbeidsplaatsen sterker dan in Lelystad. Dit is vooral een gevolg van de snelle groei die de
gemeente Almere doormaakt. De arbeidsplaatsenratio voor Flevoland was in 1990 met 65%
nog een fractie hoger dan in Lelystad. Tot 2005 heeft deze zich ontwikkeld tot 65%, waardoor
Lelystad inmiddels een hogere netto participatiegraad heeft dan het provinciaal
gemiddelde.
Figuur 2.3

Ontwikkeling 15-64 jarigen Lelystad en Flevoland (Index 1990 = 100)
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Figuur 2.4

Ontwikkeling beroepsbevolking Lelystad en Flevoland (Index 1990 = 100)
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Het aantal bedrijven in Lelystad is tussen 1990 en 2005 gegroeid van 1.640 naar 4.254. Dit
komt neer op een gemiddelde groei van 174 bedrijven per jaar. In figuur 2.6 is te zien dat de
(geïndexeerde) groei in Lelystad een fractie hoger ligt dan de groei in Flevoland, maar dat
beide groeicijfers elkaar op de voet volgen.
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Figuur 2.5

Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen Lelystad en Flevoland (Index 1986 = 100)
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Figuur 2.6

Ontwikkeling aantal vestigingen Lelystad en Flevoland (Index 1986 = 100)
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Figuur 2.7

Procentuele ontwikkeling aandeel arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen
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Het aandeel arbeidsplaatsen dat toe te schrijven is aan bedrijven die op bedrijventerreinen
gevestigd zijn, is in Lelystad het laagste van de gehele Provincie. In Lelystad was in 2005 33%
van het aantal arbeidsplaatsen te vinden op bedrijventerreinen. Het gemiddelde in de
Provincie Flevoland lag in 2005 op 43%, met als uitschieters Zeewolde (51%) en Almere (48%).
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Dit betekent dat er in Lelystad relatief veel werkgelegenheid te vinden is in andere milieus,
zoals kantorenlocaties en gemengde milieus.

2.3

Economische structuur Lelystad

De economische ontwikkeling van Lelystad kent nog geen heel lange geschiedenis. In 1986
waren er immers pas een kleine 12.000 arbeidsplaatsen. Dit aantal is tot en met 2005
gegroeid naar ruim 26.000. In figuur 2.8 is de ontwikkeling van de sectorverdeling tussen 1995
en 2003 weergegeven.
In de economie van Lelystad is de dienstverlening sterk vertegenwoordigd. De zakelijke
dienstverlening, overheid en onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg en overige
dienstverlening zorgen voor 59 procent van de arbeidsplaatsen in Lelystad. Ongeveer de
helft hiervan is niet-commercieel van aard. Dit is niet verwonderlijk gezien de bestuurlijke
functie die Lelystad heeft als hoofdstad van Flevoland. Lelystad heeft daarnaast een goede
positie voor industriële en handelsactiviteiten.
Figuur 2.8

Sectorale verdeling van de werkgelegenheid Lelystad in 1995 en 2003
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Wanneer we de sectorale verdelingen van 1995 (links) en 2003 (rechts) met elkaar
vergelijken, zijn er nauwelijks grote veranderingen waar te nemen. De grootste verandering
betreft de afname van het aandeel overheid en onderwijs met vier procentpunten. Sectoren
die in Lelystad ondervertegenwoordigd zijn ten opzichte van het landelijke gemiddelde zijn
vervoer en opslag en financiële instellingen.
Vanuit de Randstad zijn processen van selectieve uitwaaiering waarneembaar. Wat Lelystad
betreft, geldt dat industriële of handelsbedrijven met een relatief groot ruimtebeslag zich
eerder vestigen in Lelystad dan in Almere. Dat is grotendeels een autonoom proces, maar
komt ook deels voort uit de vestigingseisen van de gemeente Almere waarin gronduitgifte
wordt gekoppeld aan arbeidsplaatsendichtheden die door sommige bedrijven niet worden
gehaald. Dit restrictieve beleid van Almere kan dus een positief effect hebben op de
aantrekkingskracht van Lelystad.
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Figuur 2.9

Verdeling werkgelegenheid naar locatietype 1995 en 2003
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In het Provinciale Locatiebeleid zijn de werklocaties ingedeeld in diverse locatietypen. Een
van deze locatietypen betreft de specifieke werkmilieus, ook bekend als bedrijventerreinen.
Het zwaartepunt van het locatietype met de meeste werkgelegenheid verplaatst zich tussen
1995 en 2003 van centrumlocaties naar specifieke werklocaties. Deze verschuiving is te
verklaren door de verschillen in beschikbare ruimte en de mate van complexiteit voor het
ontwikkelen van nieuwe locaties tussen de twee locatietypen centrum en specifiek. Een
andere verklaring hiervoor is dat de markt functiescheiding stimuleert. Door vooral de
toenemende welvaart zien we overlast eerder en accepteren we deze steeds minder
(Tordoir, 2005). Op centrumlocaties neemt de kans op (rechtszaken vanwege) overlast tussen
naburige bewoners en bedrijven toe, waarmee bedrijven zich terugtrekken in specifieke
werkmilieus. Het aandeel werkgelegenheid op centrumlocaties neemt in de betreffende
periode met ruim 5 procent af, terwijl het aandeel op specifieke werklocaties met ruim 9
procent toeneemt. Het aandeel werkgelegenheid in het landelijk gebied neemt tussen 1995
en 2003 toe van 8 naar 10 procent.
Figuur 2.10

Verdeling werkgelegenheid naar subtype van specifieke werkmilieus 1995 en 2003
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In de in figuur 2.10 weergegeven verdeling van de werkgelegenheid naar de subtypen die
behoren tot de specifieke werkmilieus valt voornamelijk op dat het aandeel
werkgelegenheid op hoogwaardige terreinen aanzienlijk is toegenomen. Het aandeel
werkgelegenheid op dit subtype terreinen groeit van 3 procent in 1995 naar 20 procent in
2003. Het aandeel werkgelegenheid op industrieterreinen daalt daarentegen met 20 procent
fors.
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2.4

Conclusies

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat Lelystad een onstuimige groei heeft
doorgemaakt. Lelystad neemt een belangrijke plaats in binnen de Provincie Flevoland. Als
vestigingsstad bezet Lelystad momenteel de tweede plaats in de provincie achter Almere,
maar de groeicijfers lopen inmiddels wat terug. De groei van Lelystad kan in de toekomst
worden doorgetrokken wanneer de Hanzelijn operationeel is, de luchthaven wordt
uitgebreid en op Flevokust een havenvoorziening wordt gerealiseerd inclusief een binnendijks
bedrijventerrein.
Lelystad onderscheidt zich in sectoraal opzicht door een goede positie voor industriële en
handelsgerichte activiteiten. Daarnaast bestaat een groot deel van de economie in Lelystad
uit activiteiten op het gebied van dienstverlening. In de sectoren vervoer en opslag en
financiële dienstverlening scoort Lelystad echter beneden het landelijke gemiddelde. De
wijze waarop in de toekomst ingespeeld kan worden op deze situatie wordt in hoofdstuk 5
verder behandeld.

19

20

3.

Werklocaties in Lelystad: huidige situatie

3.1

Inleiding

In de gemeente Lelystad is een groot areaal aan werklocaties te vinden. In dit hoofdstuk
worden de verschillende werklocaties van Lelystad gepresenteerd. De werklocaties zijn
onderverdeeld in de categorieën bedrijventerreinen (3.2) kantorenlocaties (3.3) en locaties
voor detailhandel (3.4).

3.2

Bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen liggen verspreid over de stad zoals in figuur 3.1 te zien is. In deze
paragraaf worden de belangrijkste bedrijventerreinen in de gemeente kort beschreven.
Per 1 januari 2006 was in Lelystad in totaal afgerond 313 ha netto bedrijventerrein
uitgegeven. Er is nog een direct beschikbare voorraad van circa 124 ha. Hiervan behoort 39
ha toe aan de thematische parken Bio Science Park1 en het bedrijventerrein bij de
luchthaven, welke in handen zijn van private partijen. Hiervoor geldt dat alleen die bedrijven
zich hier mogen vestigen die respectievelijk gericht zijn op bioscience en
luchthavengebonden zijn. De uitgifte heeft vooral plaats gevonden op de bedrijventerreinen
Noordersluis en Oostervaart. Samen zijn deze terreinen goed voor een uitgifte van 220 ha. De
voorraad terstond uitgeefbaar bedrijventerrein concentreert zich vooral op Flevopoort. Op
dit terrein uit 2001 is nog ruim 50 ha beschikbaar.

In de huidige situatie is het Bio Science Park wel uitgeefbaar, maar zijn er nog geen hectares
uitgegeven. Deze locatie wordt daarom in figuur 3.1 weergegeven en toegelicht bij de toekomstige
ontwikkelingen in hoofdstuk 5.

1
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Figuur 3.1

Werklocaties in Lelystad
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12. Lelystad Airport
13. Bio Science Park

Tabellen 3.1a en 3.1b geeft een overzicht van enkele kerngegevens voor de verschillende
terreinen.
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Tabel 3.1a
Huidige situatie gemeentelijke bedrijventerreinen (2005)
Bedrijventerrein
Terreintype
Totale netto
Uitgegeven
Terstond
oppervlakte
uitgeefbaar
Oostervaart(-Oost)
Industrie
128
108
17

Arbeidsplaatsen

Vestigingen

2.380

184

Noordersluis2
Flevopoort3

Gemengd
Gemengd

128
63

118
14

10
49

2.967
243

370
67

Larserpoort

Hoogwaardig

44

30

14

1.746

54

Gildenhof
Jol
Kempenaar
Griend
Middendreef
Merwede (RivierenBuurt ZO)
Totaal

Binnensted.
Binnensted.
Binnensted.
Binnensted.
Binnensted.
Binnensted.

8
2
2
1
2
4

8
2
2
1
2
1

0
0
0
0
0
3

499
305
64

45
10
5

382

286

93

8204

735

Arbeidsplaatsen

Vestigingen

205

11

Tabel 3.1b
Huidige situatie niet-gemeentelijke, thematische terreinen (2005)
Bedrijventerrein
Terreintype
Totale netto
Uitgegeven
Terstond
oppervlakte
uitgeefbaar
Lelystad Airport
Luchthaven34
18
7
terrein
Bio Science Park
Totaal

2
3

park

32

0

32

0

0

66

18

39

205

11

Noordersluis omvat hier Noordersluis, Noordersluis Zuid-Oost en Noordersluis-Westerdreef
Flevopoort exclusief cluster 3
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Oostervaart en Oostervaart-Oost
Het bedrijventerrein Oostervaart (en Oostervaart-Oost) betreft een industrieterrein waar de
zwaarste bedrijfsactiviteiten binnen Lelystad plaatsvinden. Bedrijven tot en met
milieuhindercategorie 5 (standaard: VNG) kunnen zich vestigen op dit terrein. Het terrein
heeft een netto omvang van ongeveer 128 ha en beschikt over kavels die elk minimaal 5.000
m2 groot zijn.
Figuur 3.2

Impressie Oostervaart

De bereikbaarheid is met de directe ligging
aan de A6 zeer goed en daarom geschikt
voor bedrijven die hoge eisen stellen aan
bereikbaarheid.
Recentelijk
is
de
infrastructurele ader, de Binnenhavenweg,
opgewaardeerd. De prioriteit ligt bij het
aantrekken van bedrijven in de sectoren
bouw,
handel
en
industrie.
De
kantorenfunctie mag op dit terrein niet
meer dan 30% van een kavel beslaan, met
een maximum van 2.000 m2. De
segmentering op het terrein zorgt voor een
duidelijke geclusterde indeling.
Noordersluis en Noordersluis Zuidoost
Noordersluis is een bedrijventerrein in het zuidwesten
van de stad. Het terrein heeft een gemengd karakter
waarvan een deel is te kenschetsen als
industrieterrein. De netto omvang van het terrein
bedraagt circa 128 ha. De kavels hebben een
minimale oppervlakte van 1.000 m2 en de
toegestane milieucategorieën variëren van 1 tot en
met 5, met een interne zonering. De kwaliteit van het
bedrijventerrein is gemiddeld, maar varieert sterk
binnen het gebied. Het terrein is goed ontsloten door
middel van de N302 die aansluit op de A6 en door
middel van de N307, die langs het IJsselmeer loopt.
Noordersluis is uitermate geschikt voor groothandel
en industrie bedrijven. Hoewel het terrein aan een
aantal havens ligt, is het merendeel van de
gevestigde bedrijven niet havengebonden. Een
maximum-percentage
van
30%
van
de
vloeroppervlakte mag worden gebruikt voor een
kantoorfunctie.
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Figuur 3.3 Impressie Noordersluis

Noordersluis/Westerdreef
Tegen het bedrijventerrein Noordersluis aan ligt Westerdreef. Dit terrein wordt daarom ook
vaak gezien als een onderdeel van Noordersluis. Ook in tabel 3.1 zijn de vestigingen en
arbeidsplaatsen van Westerdreef en Noordersluis samengenomen. Westerdreef als
afzonderlijk terrein is 1,7 ha groot en biedt nog een kleine mogelijkheid tot uitbreiding.
Larserpoort
Het bedrijventerrein Larserpoort betreft het meest hoogwaardige terrein van Lelystad. Er is
een aantal aansprekende bedrijven gevestigd, zoals Giant en Donkervoort. Ook is het
bedrijfsverzamelcentrum MAC3 Park hier gevestigd. De uitstraling en infrastructuur passen bij
de typering van hoogwaardig terrein. Larserpoort herbergt op dit moment voornamelijk
bedrijven uit de sectoren groothandel en vervoer en communicatie. De omvang van het
terrein is nu nog beperkt tot 44 ha netto, maar uitbreiding is mogelijk voor de toekomst.
Figuur 3.4

Impressie Larserpoort

Laserpoort is een locatie met uitsluitend omvangrijke kavels, vanaf 5.000 m2. Delen van het
terrein hebben een maximale milieubelasting tot niveau 5, andere delen tot niveau 3
(standaard: VNG). Het terrein is uitstekend ontsloten vanwege haar directe ligging aan de
A6. De geplande uitbreiding van Lelystad Airport kan een positieve invloed hebben op de
uitgifte van Larserpoort.
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Figuur 3.5 Impressie Flevopoort

Flevopoort
Flevopoort is het jongste bedrijventerrein van
Lelystad en beschikt over een hoogwaardige en
representatieve inrichting. Het Flevopoort-terrein
ligt tegenover het bedrijventerrein Larserpoort
direct aan de A6. Flevopoort heeft een
oppervlakte van 80 ha netto, verdeeld over vijf
clusters. De clustervorming maakt het mogelijk
om de grondafname te laten variëren vanaf
1.000 m² tot meerdere hectaren, zodat een
breed spectrum aan bedrijven zich kan vestigen.
Voor de sectoren industrie, handel en
dienstverlening is Flevopoort een aantrekkelijk
bedrijventerrein.
Tevens
bestaat
er
de
mogelijkheid voor de vestiging van kleinschalige
woon-werk locaties. De maximale milieubelasting
varieert van niveau 2 tot en met niveau 5,
afhankelijk van het cluster waar men zich wil
vestigen. Een deel van de clusters 1 en 2 kent
een maximale kantoorhoudendheid van 30%
met een oppervlaktemaximum. Vooral de
clusters 1 en 2 van Flevopoort zullen nog volop
ontwikkeld worden de komende jaren.

Merwede
De Merwede is een gemengd bedrijventerrein en ligt langs de Larserdreef en nabij de A6.
Van dit terrein is slechts 1,3 ha uitgeven en is op dit moment nog 3,2 ha uitgeefbaar.
Gildenhof
Dit terrein betreft een bedrijventerrein met een oppervlakte van 8 ha. waar een aantal
middelgrote detailhandelsvestigingen in onder andere de meubel-, keuken-, sanitair- en
automobielbranche te vinden zijn. Het is gelegen aan de Houtribdreef in het noordoosten
van de stad. Onlangs (2005) is een deel van dit terrein geherstructureerd (met name de
Schroefstraat).
Figuur 3.6
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Impressie Gildenhof

Middendreef
Dit binnenstedelijke bedrijventerrein betreft een kleinschalige centrumlocatie van ongeveer
2,0 ha groot, gelegen aan de oostkant van het spoor en in de directe nabijheid van de
uitvalsweg Larserdreef. Het terrein is geheel uitgegeven.
Figuur 3.7

Impressie Middendreef

Griend
Een zeer kleinschalig binnenstedelijk bedrijventerrein met een omvang van minder dan een
ha. Het terrein ligt aan de Geldersedreef en zal niet meer worden uitgebreid.
Kempenaar
Binnenstedelijk bedrijventerrein dat dateert van 1978, met een omvang van 1,6 ha en dat
geheel is uitgegeven. Het terrein is gelegen aan de westzijde van het spoor nabij het
Centraal Station.
Jol
Terrein dat evenals Kempenaar in 1978 is ontwikkeld. Dit binnenstedelijke bedrijventerrein
heeft een omvang van 2.2 ha en zal niet verder worden ontwikkeld.
Lelystad Airport
Lelystad Airport betreft een terrein dat in handen is van een private partij. Hierdoor heeft de
gemeente minder grip op ontwikkelingen hier dan bij andere locaties. Op dit moment is ruim
18 ha van het terrein uitgegeven. De potentiële groei van de luchthaven op korte termijn kan
een impuls geven aan het terrein en een aantal omliggende terreinen.
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Figuur 3.8

3.3

Impressie Lelystad Airport

Kantorenlocaties

Kantoren zijn in Lelystad grotendeels geconcentreerd op een beperkt aantal locaties. Het
overgrote deel van de kantorenlocaties bevindt zich in het Stadshart met name nabij het
Centraal Station. Dit zijn de beide Stationbalkons, RGD-cluster, Hanzepark en Zilverparkkade.
Het doel van het RGD-cluster en Hanzepark is tweeledig. In de eerste plaats dienen beide
locaties voor de opvang van de kantoren uit Lelycentre; immers, het centrum van Lelystad is
met de keuze voor het Stadshart naar elders verplaatst. In de tweede plaats wordt met beide
locaties getracht werkgelegenheid te trekken die zich mogelijk aandient wanneer de
Hanzelijn een feit is; Lelystad is dan ineens onderdeel geworden van een netwerk in plaats
van een eindstation. Belangrijke kantorenlocaties op enige afstand van het Stadshart zijn
Lelycentre de Meent/Veste/Schans (zie figuur 3.9 en tabel 3.2). Overigens zijn ook op diverse
bedrijventerreinen ondernemingen gevestigd, waar een deel van het pand bestaat uit
kantoorruimte. Dit betreft voornamelijk combinaties waarvan een deel bestaat uit
productieruimte en een deel kantoor.
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Figuur 3.9

Overzicht bestaande kantorenlocaties
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Legenda
1. Stadshart
2. RGD-cluster/Botter
3. Ravelijn/Middendreef
4. Meent/Veste/Schans
5. Lelycentre
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Figuur 3.10

Impressie kantorenlocaties

De kantorenvoorraad in Lelystad betrof op 01-06-2006 ruim 194.000 m2 bvo. Deze voorraad is
exclusief kantoorhoudende bedrijven op bedrijventerreinen. In 2005 is 4.456 m2 bvo
opgenomen, een vrijwel gelijke opname als in 2004. De transacties betroffen vrijwel alleen
opnames tot 500 m2 bvo, er kwam slechts een tweetal transacties van meer dan 500 m2
voor. De leegstand bedroeg op dat moment 30.586 m2 bvo wat gelijk staat aan circa 15%
van de voorraad, hetgeen ruim is te noemen. De leegstand is het grootst op de locaties
Lelycentre en Schans/Meent/Veste.
Tabel 3.2
Locatie

Kantorenvoorraad per 01-01-2006
Voorraad

RGD-cluster/Botter

44.084

Ravelijn/Middendreef

10.330

Stadshart

43.046

Lelycentre

80.000

Meent/Veste/Schans

16.900

Totaal

194.360

Bronnen: Gemeente Lelystad, Provincie Flevoland, IBIS / Werklocaties, tabellenboek 2005, Funda, OMS.

De wijze waarop met de vestiging van kantoren op bedrijventerreinen omgegaan dient te
worden, komt later in dit rapport aan de orde. Hierbij wordt onder andere ingegaan op
aspecten zoals de mogelijkheden van kantoren in woonwijken, het toegestane
kantoorhoudendheidspercentage op bedrijventerreinen en richtlijnen ten aanzien van
zorgvuldig ruimtegebruik.
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3.4

Detailhandel

Lelystad
herbergt
een
gedifferentieerd
detailhandelsaanbod.
Het
totale
winkelvloeroppervlak (Wvo) betreft ruim 110.000 m2, verdeeld over circa 350 winkels. Voor de
inventarisatie van de detailhandelsvestigingen is gebruik gemaakt van het
Distributieplanologisch Onderzoek van de gemeente Lelystad (juli 2006).
Tabel 3.3
Winkelgebied

Winkelgebieden in Lelystad
Verkooppunten

Stadshart

130

Wvo
26.760

Lelycentre

51

9.560

Palazzo/Larserdreef

13

27.680

Batavia Stad

51

9.310

Botter

8

1.540

De Punter

1

460

Jol

1

650

Kempenaar

8

2.720

Lelystad Haven
Tjalk
Voorhof
Waterwijk

1

960

16

8.520

1

720

3

1.250

Elders

64

22.870

Totaal

348

113.000

Bron: Goudappel Coffeng

Stadshart
In de binnenstad van Lelystad concentreert de detailhandel zich in het zogenaamde
Stadshart, het winkelgebied met de meeste verkooppunten in Lelystad en een ruim
winkelaanbod. Naast dagelijkse boodschappen kan er hier ook recreatief gewinkeld
worden. Ten opzichte van andere hoofdwinkelcentra in wat inwonertal betreft vergelijkbare
steden blijft het Stadshart qua omvang in Wvo echter achter.
Lelycentre
Buiten het Stadshart vormt het Lelycentre een belangrijke locatie voor niet dagelijkse
goederen, zoals mode-, luxe- en vrije tijdsartikelen. Dit winkelgebied kenmerkt zich als een
wijkwinkelcentrum, met een licht aanvullend winkelaanbod.
Palazzo/Larserdreef
Palazzo is de woonboulevard van Lelystad, waar 13 grootschalige verkooppunten zijn
gevestigd. Palazzo is gelegen langs belangrijkste in- en uitvalsweg van Lelystad dicht in de
buurt van bedrijventerrein Flevopoort en is aan te merken als een Perifere
Detailhandelsvestiging (PDV). Het gebied is gelegen buiten het centrum van Lelystad en er
bestaan uitbreidingsplannen voor een tweede fase ontwikkeling.
Batavia Stad
Batavia Stad is een zogenaamd Factory Outlet Village en heeft als zodanig een
bovenregionale verzorgende functie. Op deze locatie worden oudere collecties van
aansprekende modemerken tegen gereduceerde prijzen aangeboden. Ook Batavia Stad
zal op korte termijn verder ontwikkeld worden met een tweede fase.
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Buurtwinkelcentra
Lelystad beschikt tevens over een aantal specifieke buurtwinkelcentra. Deze centra zorgen
voor een fijnmazige verzorgingsstructuur op wijk- en buurtniveau. Botter, Jol, Kempenaar,
Lelystad Haven, Voorhof en Tjalk zijn een aantal van deze wijk- en buurtwinkelcentra.
Ten aanzien van de vloerproductiviteit presteert Lelystad licht beter binnen de dagelijkse
sector (€ 6.700,- in Lelystad tegenover € 6.300,- voor de normvloerproductiviteit). De nietdagelijkse sector functioneert in Lelystad een fractie slechter dan de normvloerproductiviteit
(€ 1.700,- in Lelystad tegenover € 1.800,- voor de normvloerproductiviteit). Winkels in Lelystad
zijn gemiddeld echter ruim groter dan het gemiddelde in Nederland (324 m2 tegenover 226
m2), waardoor een lagere vloerproductiviteit aanvaardbaar is.
Tabel 3.4
Branche

Functioneren per branche
M2 Wvo
Omzet

Vloerproductiviteit
Kleding
6.820
34,8
5.100
Schoenen en lederwaren
3.670
5,9
1.700
Juwelier en optiek
920
7,7
8.300
Huishoudelijke en luxe
1.890
8,6
4.600
Sport en spel
4.640
9,7
2.100
Multimedia
29
5.400
Woninginrichting
26.250
28,5
1.100
Plant en dier
9,7
1.100
Doe-het-zelf
12.720
20,6
1.600
Fiets en accessoires
6,8
4.800
* Factory Outlet Village Batavia Stad niet meegenomen

Normvloerproductiviteit
3.000
2.700
5.300
2.500
2.700
4.600
1.300
1.000
1.600
2.500

Bron: Goudappel Coffeng

De woninginrichtingsbranche is ruim vertegenwoordigd binnen de detailhandel in Lelystad.
Palazzo neemt het merendeel van de 26,250 m2 Wvo voor haar rekening. De doe-het-zelf en
kledingbranche zijn andere branches met een relatief groot Wvo. Gezamenlijk nemen deze
drie branches meer dan de helft van de totale detailhandelsomzet voor hun rekening.

3.5

Conclusies

Lelystad beschikt over een breed en ruim scala aan bedrijventerreinen. Voor vrijwel alle
categorieën bedrijven is er een terrein beschikbaar dat voldoet aan de kenmerken, eisen en
randvoorwaarden die gesteld worden op het gebied van onder andere bereikbaarheid,
uitstraling en milieuhindercategorie.
Specifieke grootschalige kantorenlocaties hebben zich in Lelystad nog niet gevormd. Op een
aantal locaties bevinden zich wel concentraties van kantorenpanden, maar deze gebieden
kunnen niet als volwaardige kantorenlocatie worden aangemerkt. De grootste concentraties
van kantoorpanden liggen in het centrum en nabij het centraal station, waardoor deze
locatie duidelijk de potentie heeft uit te groeien tot hoogwaardige kantorenlocatie.
Het aanbod van detailhandelslocaties in Lelystad is groot en divers. Met de locaties Batavia
Stad en in mindere mate Palazzo heeft Lelystad bovendien een tweetal bovenregionale
trekkers binnen het aanbod van winkellocaties.
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Nu een beeld is gegeven van de huidige situatie van de werklocaties in Lelystad kan de blik
op de toekomst worden gericht. Daartoe wordt allereerst in hoofdstuk 4 de strategische visie
van Lelystad op werklocaties op hoofdlijnen weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt deze visie
uitgewerkt door in te gaan op de uitbreidingsplannen voor bedrijventerreinen en
kantorenlocaties. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens invulling gegeven aan het vestigingsbeleid.
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4.

Strategische visie Lelystad

4.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de huidige situatie beschreven van de werklocaties in Lelystad.
Alvorens wordt ingegaan op de ontwikkeling van deze en nieuwe werklocaties, wordt in dit
hoofdstuk de achterliggende visie van de gemeente weergegeven. In paragraaf 4.2 worden
de ambities van Lelystad beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 de ruimtelijke
uitwerking hiervan weergegeven. Hierin worden de keuzen toegelicht die Lelystad maakt om
haar ambities te verwezenlijken. In paragraaf 4.4 worden nog enkele specifieke
aandachtspunten benoemd.

4.2

De ambities van Lelystad

Structuurplan Lelystad
De ambitie van Lelystad bestaat, zoals is beschreven in het structuurplan (2005), op
hoofdlijnen uit twee delen: het handhaven en versterken van de kernkwaliteiten (rust, ruimte,
groen en water) enerzijds en het benutten van de potenties van de stad en ruimte bieden
voor verdere ontwikkeling anderzijds. Uniek aan
Lelystad is de ligging aan het Markermeer/
Figuur 4.1
Plankaart Lelystad 2015
IJsselmeer en de weidsheid van de nabije
polder. De schakelfunctie tussen de drukke
Randstad en het rustige achterland biedt
potenties voor de ontwikkeling van Lelystad en
de groei naar een complete, zelfstandige en
diverse stad om te wonen, werken en recreëren.
De Randstad komt met de groei van Almere
steeds dichterbij en oefent een steeds grotere
druk uit op de Lelystadse rust en ruimte. Het is de
kunst om met behoud van de specifieke
identiteit, Lelystad zo te ontwikkelen dat zowel
de inwoners als het bedrijfsleven hiervan
profiteren. Rond 2015 heeft Lelystad een
bevolkingsaantal van 80.000. Na 2015 zal dit
inwoneraantal
doorgroeien
door
verdere
instroom uit onder meer Almere en de Randstad.
Lelystad staat open voor een nadrukkelijke
plaats in het netwerk op regionaal en/of
landsdeelniveau en zal daarom mogelijkheden
moeten scheppen om deze groei op te vangen.

Bron: Gemeente Lelystad

In het structuurplan zet Lelystad de koers uit voor de ontwikkeling van Lelystad tot 2015 met
een doorkijk naar 2030. Lelystad kiest daarbij voor een koers die recht doet aan de wensen
van de inwoners, maatschappelijke organisaties en van het bedrijfsleven. Binnen deze koers
worden zes thema’s onderscheiden.
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•
•
•

•
•
•

Lelystad streeft naar het ontwikkelen van een veelzijdige woonplaats voor een
gedifferentieerde bevolking. Het Structuurplan voorziet hierin door transformatie van de
wooneilanden, wat zich uit in het creëren van variatie in woonmilieus.
Er wordt ingezet op het realiseren van variatie in en het creëren van werkgelegenheid.
Om de goede bereikbaarheid te behouden en het dichtslibben van de stad te
voorkomen, ontwikkelt Lelystad een nieuwe hoofdwegenstructuur. Hierbij wordt een
structuur voorzien met een ringweg en radialen. Tevens worden alternatieven voor de
auto aantrekkelijker gemaakt, zoals de fiets en het openbaar vervoer.
Het imago van Lelystad als de groenste stad van Nederland4 dient gewaarborgd te
blijven. Aandachtpunten zijn het vergroten van de recreatieve waarde, toegankelijkheid, bruikbaarheid en tegengaan van versnippering van natuur en landschap.
Om tegemoet te komen aan het groeiende aantal inwoners wordt ingezet op voldoende
voorzieningen passend bij het inwoneraantal. Op de wooneilanden worden de
basisvoorzieningen gerealiseerd en in het Stadshart de stedelijke.
Tot slot wenst Lelystad het imago van de stad te verbeteren door het versterken van de
recreatieve en toeristische voorzieningen, zowel voor dag- als verblijfsrecreatie. Met
name wordt hierbij ingezet op de water- en natuurrecreatie.

Naar een sterke economie
De gemeente Lelystad streeft naar een vitale en volledige stad. Om dit te bereiken, zo wordt
gesteld in de visie op werken ‘Naar een sterke economie in Lelystad’ (2003), is het
noodzakelijk om zowel meer als ‘beter’ werk te realiseren. Hiermee wordt ingespeeld op het
huidige en toekomstige aanbod op de arbeidsmarkt en wordt bijgedragen aan het oplossen
van het negatieve pendelsaldo van Lelystad. De gemeente streeft zowel naar meer
arbeidsplaatsen aan de 'onderkant' als naar meer hoogwaardiger werkgelegenheid.
Om meer en beter werk te binden aan Lelystad zal ingespeeld moeten worden op de
marktkansen. Lelystad kenmerkt zich door haar ruime opzet en de grote hoeveelheid
beschikbare ruimte voor ontwikkeling. De marktkansen bestaan dan ook met name voor
bedrijvigheid die relatief veel ruimte in beslag neemt. Lelystad zet daarom in op het
versterken en uitbreiden van het zogenoemde industrieel-logistieke complex. Sectoren die
hiervan deel uitmaken zijn industrie, transport en logistiek, en (groot)handel. Deze keuze voor
een industrieel-logistieke complex sluit uitstekend aan op de geografische ligging, de goede
bereikbaarheid, de ruimtelijke mogelijkheden en de toekomstige ruimtelijk economische
ontwikkelingen. Tevens wordt met deze keuze de positionering van Lelystad in de markt
versterkt. Voor de langere termijn wordt met de ontwikkeling van het industrieel-logistieke
complex de basis gelegd voor verdere ontwikkeling van de zakelijke dienstverlening.
Naast deze noodzakelijke groei van arbeidsplaatsen is het nodig tevens te sturen op de
kwaliteit van de werklocaties. Terreinen moeten voldoende kwaliteit hebben om de
concurrentie met andere terreinen, zowel binnen als buiten Lelystad, te kunnen doorstaan en
moeten voldoende kwaliteit houden om ook in de verdere toekomst concurrerend te blijven.
Een andere reden voor aandacht voor kwaliteit is dat bedrijven steeds hogere eisen stellen
aan hun vestiginglocatie. Integrale bereikbaarheid (bereikbaarheid per auto, fiets, openbaar
vervoer en voor ICT-diensten) en parkmanagement spelen hierbij een belangrijke rol.
Om het in deze paragraaf beschreven beeld te realiseren, wordt in paragraaf 4.3 ingegaan
op de centrale uitgangspunten die in deze GVV worden gehanteerd ten aanzien van de
werklocaties in Lelystad.

Bron: Alterra (2003).
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4.3

Ruimtelijke uitwerking

Deze GVV bevat de ruimtelijk-economische visie van de gemeente op werklocaties om de
ambitie om zowel meer als beter werk aan Lelystad te binden te verwezenlijken. Daarbij zijn
de volgende punten als richtinggevend gehanteerd:
•
•
•
•
•
•
•

Marktgerichte benadering
Kansen rond infrastructuur en nieuwe groeipolen benutten
Concentratie en verdichting voor een efficiënte verstedelijking en duurzame mobiliteit
Gedifferentieerd aanbod van kantorenlocaties en beperkte verruiming van de
kantoorhoudendheid op bedrijventerreinen
Functiemenging passend bij Lelystad
Voldoende vestigingsmogelijkheden voor starters en groeiers
Ruimte voor groei, ontwikkeling op maat

Marktgerichte benadering
Lelystad opteert voor een marktgerichte benadering bij de programmering van de
werklocaties, om kansen op werkgelegenheidsgroei te benutten. Lelystad streeft daarom
naar een gedifferentieerd aanbod van vestigingslocaties waardoor (vrijwel) ieder bedrijf zich,
binnen randvoorwaarden, op elk moment in Lelystad kan vestigen. De ontwikkeling van de
werklocaties dient echter wel in goede banen geleid te worden, passend binnen de
ruimtelijk-economische hoofdstructuur van Lelystad. De infrastructuur, zowel bestaande als
nieuw, is leidend voor deze ontwikkeling.
Kansen infrastructuur en groeipolen benutten
Om tot een optimaal gedifferentieerd palet
aan werklocaties te komen, hanteert Figuur 4.2
Lelystad de zogenoemde ‘Businessbanaan’
als leidend concept voor de ontwikkeling
van werklocaties. Dit is het gebied vanaf
het Stadshart, via Campuszone-Noord,
langs de Larserdreef naar de A6 in de
richting van Larserpoort en Lelystad Airport.
In het gedeelte van de ‘Businessbanaan’ in
het centrum van de stad gaat het om het
optimaal uitbouwen van werkfuncties
rondom het station en in het Stadshart,
mede in het licht van de komst van de
Hanzelijn. De doorgaande treinverbinding
en het in ontwikkeling zijnde Stadshart,
zorgen voor nieuwe kansen voor de
economie van Lelystad. (Middel)grote
kantoren en kantoren met een baliefunctie
zijn
vanzelfsprekend
rondom
het
stationsgebied geprojecteerd. Het gaat
hier voornamelijk om kantoren in de
huursector.

Businessbanaan

De A6 (met het iets verder gelegen Lelystad Airport) vormt het andere uiteinde van de
Businessbanaan. Langs de A6 zijn de moderne en hoogwaardige bedrijventerreinen
Larserpoort en Flevopoort volop in ontwikkeling. De uitstekende autobereikbaarheid in
combinatie met de beschikbare ruimte vormen op deze zichtlocaties de troefkaarten van
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Lelystad. Het benutten van deze potenties en het verder invullen en uitbouwen van deze in
ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen is een belangrijk onderdeel van deze GVV.
In het tussenliggende gebied (tussen station en A6, met name langs de Larserdreef) is een
verdere stedelijke verdichting voorzien met woon- en werkfuncties, waarbij in deze GVV de
aandacht vooral uitgaat naar de werkfuncties die in deze businesszone voorop staan. Door
nieuwe werkfuncties hier in belangrijke mate te concentreren optimaliseert Lelystad de
benutting van de weginfrastructuur, wordt het draagvlak voor het openbaar vervoer verder
versterkt, zorgt Lelystad voor een efficiënter ruimtegebruik binnen de bestaande stad
(waarmee verdere uitleg wordt voorkomen) en wordt tegemoet gekomen aan de
gedifferentieerde vestigingseisen: niet alleen grootschalig kantoren in het centrum in de
huursector, maar tevens kleinschalig, koop met een optimale autobereikbaarheid.
In het verlengde van en in aanvulling op de businessbanaan wil Lelystad de potenties op drie
andere groeipolen eveneens benutten voor de economische groei van de stad: het
benutten van de kansen rondom Lelystad Airport, de uitbouw van Batavia Haven/Stad en
het ontwikkelen van een nieuw multimodaal ontsloten bedrijventerrein Flevokust.
De mogelijke ontwikkeling van Lelystad Airport naar een regionale luchthaven voor intraeuropese
vakantiebestemmingsvluchten,
biedt
kansen
voor
uitbouw
van
luchhavengebonden en –verbonden werkgelegenheid.
Als gevolg van het succes van het Factory Outlet Village (FOV) Batavia Stad wordt dit
centrum met een tweede fase uitgebouwd. Tevens worden de leisurefuncties in het gebied
uitgebreid om de bezoekers langer in het gebied vast te kunnen houden.
Flevokust is de grootste nieuwe planlocatie in Lelystad en is een belangrijke locatie in het
streven van Lelystad om het industrieel-logistieke complex (zie §4.2) verder uit te bouwen. Op
dit industriële havencomplex wordt onder andere een multifunctionele haven met een
overslag- en transportcentrum gerealiseerd. Met Flevokust voegt Lelystad een multimodaal
bedrijventerrein toe aan haar spectrum van locatietypen. Dat is aantrekkelijk voor verladers
en vervoerders en kan bijdragen een modal shift: het verleggen van vervoersstromen van de
weg naar het water. Tevens is het een interessante locatie voor de industrie waarbinnen aanen afvoer van goederen een belangrijk aspect vormen.
Concentratie: efficiënte verstedelijking en duurzame mobiliteit
De concentratie in de businessbanaan maakt een versterking van het openbaar vervoer
mogelijk. Tussen Lelystad Airport en het Stadshart (de businessbanaan) en de kust bij het
Batavia-gebied wordt een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding voorzien. Hierdoor
worden de kantorenlocaties Larserboog, Ravelijn/Middendreef, Warande, het zoekgebied
voor de kantorensnelweglocatie en Campuszone Noord en Zuid en de bedrijventerreinen
Larserpoort/Lelystad Airport, Merwede, Middendreef en Ketelmeerstraat e.o. met elkaar
verbonden. Door bij de opstapplaatsen parkeerplaatsen in te richten zullen deze plaatsen
gaan fungeren als transferia. Enerzijds wordt hiermee het (duurzame) openbaar vervoer
gestimuleerd, anderzijds betekent dit een ontlasting van de infrastructuur in het stedelijk
gebied. Verder zorgt de concentratie voor een zorgvuldiger ruimtegebruik binnen de
bestaande stad in plaats van voortgaande stedelijke uitleg.
Differentiatie kantoren en kantoorhoudendheid bedrijventerreinen
Zoals al beschreven bij de gedachten achter de businessbanaan, zorgt Lelystad voor een
gedifferentieerd aanbod van kantorenlocaties, waarbij het accent qua volume ligt in de
nabijheid van het Stadshart. Maar ook andere deelmarkten worden bestreken. Zo
constateert Lelystad tevens een vraag naar zichtlocaties langs de A6 voor kantoorhoudende
bedrijven. Met de ‘tijdelijke beleidsregel locatiebeleid’ heeft de gemeente hierop reeds ten
dele ingespeeld. Die regeling wordt in deze GVV omgezet in een permanente. In aanvulling
hierop wordt in deze GVV binnen bedrijventerrein Flevopoort een zoeklocatie opgenomen
voor een kantorensnelwegmilieu, zoals dat is gedefinieerd in het provinciale locatiebeleid.
Een dergelijke locatie is uitsluitend bedoeld voor sterk autoafhankelijke kantoren. Om het
onderscheid kantorenlocatie-bedrijventerrein voor het overige scherp te houden, kiest
Lelystad voor (slechts) een beperkte verruiming van de mate van toegestane
kantoorhoudendheid op bedrijventerreinen. Daarmee wordt wel ingespeeld op markttrends,
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maar wordt er tevens voor gezorgd dat er geen oneigenlijke concurrentie tussen
bedrijventerreinen en kantoorlocaties optreedt.
Functiemenging passend bij Lelystad
Naast de voorgaande aspecten betreft ook functiemenging een belangrijk aspect binnen
het (provinciaal) locatiebeleid (zie ook bijlage B en F) en verdient zodoende tevens
aandacht in het gemeentelijke beleid. Het mengen van wonen en werken is voor Lelystad
vooral een schaalvraagstuk. Zo kan het aspect bekeken worden op het niveau van het
stadsgewest, de stad als geheel, of op het niveau van een bebouwingsblok. Lelystad
profileert zich als een stad om prettig te wonen en goed te werken. Lelystad schept ruimte
voor de combinatie van wonen en werken (zie verderop) maar streeft in woonwijken –
afgezien van kleinschalige, buurtgerichte voorzieningen (zorg, onderwijs) en verzorgende
bedrijvigheid – niet naar menging op micro-niveau. Woonlocaties kunnen optimaal worden
ingericht voor wonen, werklocaties optimaal voor werken. Lelystad kiest er op beperkte
schaal wél voor om functiemenging in de vorm van woon-werkcombinaties te stimuleren.
Steeds meer mensen werken thuis en een groot aantal bedrijven wordt gestart vanuit huis.
Het betreft hoofdzakelijk bedrijven in de zakelijke in persoonlijke dienstverlening en de ICT.
Lelystad wil tegemoet komen aan de gedifferentieerde vraag naar woon-werkcombinaties
om daarmee een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheidstaakstelling. Onder andere
door in het kader van de actualisering van de bestemmingsplannen ruimere mogelijkheden
op te nemen voor aanpassingen aan de woning ten behoeve van een passende
werkfunctie, worden woon-werkcombinaties gestimuleerd. In de visie ‘Naar een sterke
economie in Lelystad’ wordt hierbij onderscheid gemaakt in drie categorieën: werken vanuit
huis, woon-werkeenheden en wonen bij het werk. Bij de eerste twee categorieën gaat het
om menging van kleinschalige woon-werkcombinaties in of aan de rand van woonwijken. Bij
de derde categorie het gaat om grotere woon-werkcombinaties die gezien hun aard en
omvang minder passen in woonwijken en daarom worden gelokaliseerd aan de rand van de
woonwijk of op bedrijventerreinen.
Ook voor voorzieningen als scholen en huisartsenposten kan functiemenging gewenst zijn.
Voor dergelijke voorzieningen worden in deze GVV geen specifieke locaties ontwikkeld. Bij
de realisatie ervan is de aard en schaal bepalend voor de locatiekeuze. Zo worden
huisartsenposten, tandarts- en andere (para)medische praktijken en bijvoorbeeld
basisscholen vanwege hun hoofdzakelijk lokale functie gemengd in woonwijken, waarmee
wordt aangesloten bij de behoefte van de bevolking. Voor grootschaliger publiektrekkende
voorzieningen als middelbare scholen(gemeenschappen) is niet alleen het mengen met een
woonfunctie van belang maar is veel meer de openbaar vervoerontsluiting doorslaggevend
voor de locatie. Voor nog grootschaliger voorzieningen als ziekenhuizen neemt het belang
van de (openbaar vervoer)ontsluiting verder toe.
Passende huisvesting voor starters en doorgroeiers
Een ander argument (naast de werkgelegenheidstaakstelling) om woon-werkcombinaties te
stimuleren is dat Lelystad inzet op startende en groeiende ondernemers om zo de economie
van Lelystad te versterken. Lelystad wil voor ieder bedrijf in elk stadium van zijn ontwikkeling
een
geschikte
locatie
kunnen
bieden:
van
starten
in
de
woning,
via
bedrijfsverzamelgebouwen naar zelfstandige bedrijfs- of kantoorruimte. Om aan de vraag
van starters en doorstarters te voldoen moet de beschikbaarheid van geschikte betaalbare
bedrijfsruimte gestimuleerd worden. Voor de startfase beschikt Lelystad over relatief veel
woningen met een overmaat en/of een garage en zijn er verschillende plannen voor woonwerkeenheden. Voor de vervolgstappen – bedrijfsverzamelgebouw en zelfstandige vestiging
– zijn er zowel in de huidige voorraad als in de plannen volop mogelijkheden.
Ruimte voor groei, ontwikkeling op maat van de markt
In deze GVV zit in de hoofdstukken 5 en 6 de planvoorraad voor zowel de
bedrijventerreinontwikkeling als de kantoren. Die planvoorraad is ruim; bewust wordt in deze
GVV voor een ruim en gevarieerd aanbod gekozen om zo op elk moment, voor elk type
bedrijf in elk ontwikkelingsstadium te kunnen voorzien in een goede vestigingslocatie. Het
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jaarlijks te ontwikkelen of (beoogd) af te zetten planvolume blijft binnen de door de provincie
gestelde bandbreedte5 voor de ontwikkeling van de werklocaties, zowel kwantitatief als
kwalitatief. Daarbij wordt het daadwerkelijke ontwikkelingstempo bepaald door de
marktvraag. De in deze GVV beschreven ontwikkelingen in planvoorraad en -fasering
moeten dan ook worden gezien als een ontwikkelingspotentieel, niet als een harde opgave,
los van de feitelijke marktontwikkeling.
Met het beoogde palet aan werklocaties geeft Lelystad invulling aan haar centrumrol in
Oostelijk Flevoland en de provincie. Die centrumrol heeft onder meer betrekking op
grootschalige kantoren en voorzieningen en de provinciale bestuursfunctie. Met deze
centrumrol en de ontwikkeling van het industrieel-logistieke complex ontwikkelt Lelystad een
eigen profiel ten opzichte van de andere steden in Flevoland. Hiermee komt Lelystad
tegemoet aan de door de provincie gewenste afstemming tussen de verschillende kernen6.
Hiermee trekt Lelystad ‘eigen’ bedrijvigheid aan, zonder de omliggende steden te
benadelen. Zo ontwikkelt Lelystad onder andere geen agri-businesszone omdat Dronten zich
hiermee profileert en zet zij ook niet in op bijvoorbeeld grondgebonden landbouw (en
bijbehorende verwerkingsindustrie) zoals Emmeloord dat doet. Tevens neemt Lelystad haar
verantwoordelijkheid in het voorzien in ruimte voor bedrijven uit de hogere
milieuhindercategorieën. Het planvolume en de differentiatie daarbinnen is in die zin
afgestemd op dat van met name de gemeenten Dronten en Almere en zorgt ervoor dat een
verdere gezonde economische ontwikkeling van Lelystad mogelijk is. Uiteraard is ruimte
alleen daarvoor niet voldoende, maar wel een noodzakelijke voorwaarde. Via de drieslag
van Structuurplan, de nota ‘Naar een sterke economie in Lelystad’ en deze GVV wordt
overigens niet alleen bijgedragen aan de kwantiteit, maar tevens aan de kwaliteit en
differentiatie van de werklocaties. Kwaliteit heeft hier onder meer betrekking op de inrichting
van de openbare ruimte, de beheerstructuur, gedifferentieerde mobiliteitsafwikkeling en
ruimtelijke of stedenbouwkundige kwaliteit.

4.4

Specifieke aandachtspunten

Voor het opstellen van het beleid ten aanzien van de werklocaties zijn een aantal specifieke
aandachtspunten van belang. Zo vraagt de provincie aan gemeenten om in hun GVV te
specificeren wat het beleid is om zorgvuldig ruimtegebruik, verduurzaming en
functiemenging te bevorderen en op welke manier tot een optimale inpassing vanuit het
oogpunt van een efficiënte en milieubewuste mobiliteitsafwikkeling wordt gekomen.
Daarnaast besteedt Lelystad extra aandacht aan startende ondernemers.
Lelystad kiest ervoor om haar gemeentelijk vestigingsbeleid niet te overladen met
beleidsambities. Vanuit het belang om bedrijvigheid aan te trekken en om de beleidsdruk
beperkt te houden, wordt ervoor gekozen om tot een terughoudende invulling van het
beleid te komen. Er wordt daarom in dit hoofdstuk slechts kort ingegaan op de
bovenstaande aandachtspunten. Een aantal hiervan zijn in het voorgaande reeds aan bod
gekomen. Twee aandachtspunten, namelijk zorgvuldig ruimtegebruik en verduurzaming,
verdienen nog enige nadere toelichting
Zorgvuldig ruimtegebruik
Eén van de factoren waarom Lelystad een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor zowel
bedrijven als inwoners is de zeer groene en ruime opzet van de stad. Voordelen hiervan zijn
de rust en ruimte die dit als gevolg heeft. Daarnaast biedt deze ruime opzet op de langere
Bron: Visie werklocaties Flevoland 2020, Provincie Flevoland, 2005
Bron: Omgevingsplan Flevoland, Provincie Flevoland, 2006
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termijn meer kansen voor eventuele herstructurering van de terreinen. Lelystad wil deze
kwaliteit graag behouden. Lelystad heeft echter wel oog voor zorgvuldig ruimtegebruik en
daarbij heeft een ruime opzet ook een keerzijde. Zo zijn de onderhoudskosten voor de
openbare ruimte hoger dan bij een meer compacte opzet en zorgt een ruime opzet voor
minder draagvlak voor het openbaar vervoer. Om deze redenen kiest Lelystad voor
intensivering van bepaalde locaties. De eerder genoemde businessbanaan speelt hierbij een
belangrijke rol. Daarnaast worden voor locaties waar herstructurering aan de orde is, de
mogelijkheden onderzocht voor een efficiënter gebruik van de ruimte. Tevens draagt het
tijdig herstructureren van bestaande bedrijventerreinen bij aan zorgvuldig ruimtegebruik door
onnodige extra uitleglocaties te voorkomen.
Verduurzaming
Nationaal en provinciaal is beleid ontwikkeld om te komen tot duurzame bedrijventerreinen.
Onder duurzame bedrijventerreinen wordt verstaan: “Samenwerking tussen bedrijven en
bedrijven en overheden gericht op het verminderen van grondstofgebruik en milieubelasting,
efficiënt ruimtegebruik en verbetering van het bedrijfseconomische resultaat”. De gemeente
wil een belangrijke aanzet geven tot het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen door
in alle fasen van het proces (ontwerp, aanleg, beheer) consequent gebruik te maken van de
Handreiking Duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen (Provincie Flevoland, 2000). Daarnaast
kunnen in de beheerfase projectmatige activiteiten worden uitgevoerd die de duurzame
kwaliteit van het bedrijventerrein verder versterken. Lelystad zet hierbij met name in op
parkmanagement. Bij nieuwe terreinen wordt parkmanagement verankerd bij de uitgifte van
de kavels. Voor bestaande terreinen worden projecten ontwikkeld om gezamenlijk met de
gevestigde bedrijven tot het gewenste parkmanagement te komen. Daarnaast zullen
(eventuele) herstructureringsprocessen mogelijkheden bieden voor verduurzaming van
bedrijventerreinen.
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5.

Werklocaties in Lelystad: toekomstige ontwikkelingen

5.1

Inleiding

In het vorige hoofdstukken is duidelijk geworden wat de huidige stand van zaken op de
bedrijventerreinen en kantorenlocaties is en welke visie Lelystad heeft op de toekomstige
ontwikkelingen. In dit hoofdstuk wordt deze visie op hoofdlijnen uitgewerkt in concrete
toekomstige ontwikkelingen in Lelystad. In paragraaf 5.2 worden nieuwe planlocaties voor
bedrijventerreinen beschreven, waarna in paragraaf 5.3 de plannen voor
kantorenontwikkelingen worden beschreven. In beide paragrafen worden eerst de
planlocaties en de voorziene fasering beschreven. Vervolgens wordt die fasering gelegd
naast de vraagraming zoals die in de eerdere Provinciale visie Werklocaties is neergelegd. De
plannen van Lelystad dienen immers te vallen binnen de bandbreedte van deze provinciale
visie.

5.2

Verwachte uitgifte bedrijventerreinen

De gemeente Lelystad beschikt nog over een aanzienlijk en gevarieerd areaal aan
werklocaties waar nog uitgifte mogelijk is of die in het komende decennium zullen worden
ontwikkeld. In tabellen 5.1a en 5.1b is de voorziene uitgifte weergegeven, waarbij een
onderscheid is gemaakt in de periode tot en met 2011 en de periode daarna.
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Tabel 5.1a

Uitgifteplannen gemeentelijke bedrijventerreinen

Bedrijventerrein

2007

2008

2009

2010

2011

20112020

Totaal

Oostervaart(-Oost)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

4,5

17

Noordersluis

4

2

2

2

0

0

10

Larserpoort

2

2

2

2

2

4

14

Larserpoort Barenbrug

-

-

-

-

2

18

20

Larserpoort Klunder7

-

-

-

-

-

PM

PM

Flevopoort8

2

2

2

3

3

21

43

Merwede

0

1

1

1

0

0

3

Totaal

10,5

9,5

9,5

10,5

9,5

47,5

107

Bron: gemeente Lelystad

Tabel 5.1b

Uitgifteplannen niet-gemeentelijke, thematische bedrijventerreinen

Bedrijventerrein

2007

2008

2009

2010

2011

20112020

Totaal

Lelystad Airport (huidig)
Uitbreiding PKB 2004

1
-

1
-

1
-

1
PM

1
PM

1,5
PM

6,5
PM

Bio Science Park9

-

-

-

-

-

16

16

Flevokust10, inclusief
opvolger Oostervaart
(-Oost)

-

-

10

20

10

80

120

Totaal

1

1

11

21

11

113,5

158,5

Bron: gemeente Lelystad

De totale planopgave tot 2020 betreft ruim 265 ha nieuw uit te geven bedrijventerrein. In de
tabel is te zien dat de plannen vooral betrekking hebben op de nog resterende
uitgiftemogelijkheden op de bestaande terreinen, zoals Oostervaart, Noordersluis, Larserpoort
en Flevopoort. Op Oostervaart en het aansluitende Oostervaart-Oost kan 17 ha worden
uitgegeven, op Noordersluis nog 10 ha, op Larserpoort 34 ha en op Flevopoort kan nog 43 ha
worden afgezet.
Daarnaast wordt bij de luchthaven Lelystad een toename van uitgifte van bedrijventerrein
verwacht. De luchthaven Lelystad is zowel bestuurlijk als bij de Schiphol Group, de exploitant,
in beeld voor het accommoderen van een deel van de verwachte sterke groei van de
Larserpoort Klunder heeft relatie met Uitbreiding Luchthaven
Flevopoort, inclusief cluster 3
9 Bio Science Park is in totaal netto 32 ha groot.
10 Flevokust kent bij benadering een bruto oppervlakte van 210 ha. Flevokust is netto circa 120ha.
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luchtvaart. Daarbij gaan de gedachten in eerste instantie uit naar het accommoderen van
de behoefte van continentale vakantievluchten, die dan in de toekomst niet of minder op
Schiphol terecht zouden kunnen. Een baanverlenging naar ca. 2.100 meter is hiervoor
noodzakelijk. Binnen de reeds vastgestelde geluidsruimte zou Lelystad een potentieel hebben
voor een doorgroei naar circa 2 tot 4 miljoen passagiers, waarmee de luchthaven de
grootste regionale luchthaven van Nederland zou worden. Als een dergelijke ontwikkeling tot
stand komt, dan leidt dat uiteraard tot een - mogelijk aanzienlijke - verdere behoefte aan
bedrijventerrein. Lelystad beschikt daarvoor met de reservecapaciteit rondom de luchthaven
zelf
en
de
resterende
mogelijkheden
op
Larserpoort
over
voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden.
De grootste nieuwe planlocatie is Flevokust, waarvan de ontwikkeling vanaf 2009 gepland
staat. Op dit industriële havencomplex wordt onder andere een multifunctionele haven met
een overslag- en transportcentrum gerealiseerd. Gefaseerd wordt een haven inclusief
buitendijks bedrijventerrein (15 ha) alsmede een binnendijks bedrijventerrein (85 ha)
aangelegd. Flevokust versterkt hiermee de positie van Lelystad 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 dus gericht op industriële en distributieve activiteiten. In een later stadium
wordt hiervan tevens een stijging van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening
verwacht. Met Flevokust voegt Lelystad een belangrijke multimodaal bedrijventerrein toe
aan haar spectrum van locatietypen.
Figuur 5.1

Impressie Flevokust

De uitgifte van het Bio-Science park, een ontwikkeling van een publiek-privaat consortium,
was voorheen een speerpunt in het beleid van Lelystad, maar deze plannen zijn inmiddels
naar achteren geschoven (periode na 2011).
Vraag- aanbodconfrontatie bedrijventerreinen
In het voorgaande zijn de uitgifteplannen (planaanbod) van Lelystad inzichtelijk gemaakt.
Lelystad streeft er met dit aanbod naar tegemoet te kunnen komen aan de vraag naar
bedrijventerreinen. Deze ruimtevraag is opgenomen in de Provinciale Visie werklocaties.
Hierbij is onderscheid gemaakt in een lage variant (MVSE80%)11 en een hoge variant
(GPGE90%)12.
Deze
scenario’s
zijn
gebaseerd
op
bevolkingsscenario’s,
de
langetermijnscenario’s van het CPB en taakstellende werkgelegenheidsniveaus voor 2030 en
doorgerekend per gemeente. In tabel 5.2 worden deze twee vraagscenario’s voor Lelystad
vergeleken met het planaanbod zoals weergegeven in tabel 5.1a en 5.1b.

MVSE80%, staat voor de Middenvariant van de bevolkingsscenario’s, het CPB-scenario ‘Strong
Europe’ en een taakstellend arbeidsplaatsenratio van 80%.
12 GPGE90%, staat voor de Groei Plus-variant van de bevolkingsscenario’s, het CPB-scenario ‘Global
Economy’ en een taakstellend arbeidsplaatsenratio van 90%.
11

45

Tabel 5.2

Vraag-aanbodconfrontatie bedrijventerreinen tot 2020 in ha.
MVSE80%
GPGE90%
Ruimtevraag bedrijventerrein
138
220
Planaanbod bedrijventerrein
266
266
Plan aanbod minus ruimtevraag
128
46
Bron: Gemeente Lelystad en Visie werklocatie Flevoland 2020 resultaten per gemeente
Uit deze tabel blijkt dat er in het hoge scenario een overschot bestaat aan uitgifteplannen
voor bedrijventerreinen. Dit overschot moet echter om twee redenen worden genuanceerd.
Ten eerste bestaat een deel van de ruimtevraag uit een vervangingsvraag. Met de
vrijkomende terreinen kan zodoende tegemoet worden gekomen aan een deel van de
vraag zonder nieuwe terreinen te hoeven ontwikkelen. Daarnaast is het in deze paragraaf
weergegeven planaanbod van de gemeente Lelystad een flexibele potentiële voorraad.
Het biedt een overzicht van de mogelijkheden en moet niet worden gezien als een
vaststaande programmering. De feitelijke marktvraag is namelijk leidend voor de
daadwerkelijke uitgifte van de terreinen.
Ontwikkeling bedrijventerreinen binnen bandbreedte provinciale visie
Lelystad wil op elk moment voor elk type bedrijf, dat bijdraagt aan de gewenste
productiestructuur zoals is vastgelegd in de nota ‘Naar een sterke economie in Lelystad’,
kunnen voorzien in een goede vestigingslocatie. Daarom wordt bewust gekozen voor een
ruim planaanbod, met een gevarieerd palet aan bedrijventerreinen.
De provincie stelt als eis aan de GVV dat de planning van bedrijventerreinen ligt binnen de
ruime bandbreedte die daarvoor per gemeente – en dus ook voor Lelystad – is opgenomen
in de Provinciale Visie werklocaties. De ondergrens daarvan is vooral bedoeld om ervoor te
zorgen dat het aanbod niet tekort schiet. De bovengrens moet juist zorgen dat er op
provinciaal niveau geen overaanbod zou ontstaan, wat tot onnodige concurrentie tussen de
gemeenten zou kunnen leiden, met hoge gemeentelijke rentelasten op korte termijn en op
lange termijn kwaliteitsverlies als negatieve consequenties.
Voor Lelystad liggen die grenzen op respectievelijk 6-10 ha netto per jaar tot 2010 en voor de
periode daarna (tot 2020) op ca. 9-15 ha netto per jaar. De voorgenomen uitgifte van
bedrijventerreinen in tabel 5.1a en 5.1b voldoet zowel in totaal als per segment aan deze
eisen. Het planaanbod is zelfs aan de ruime kant, maar daarbij dient wel te worden bedacht
dat de feitelijke ontwikkeling, zeker van nieuwe locatiedelen, in de praktijk wordt afgestemd
op de marktvraag.
Kijken we naar de segmenten, dan is er in Lelystad van elk locatietype een voldoende
aanbod verzekerd. Hoogwaardige bedrijvigheid kan worden geaccommodeerd op
Larserpoort en Flevopoort, waar voor het overige ook ‘gewone’ gemengde bedrijvigheid zijn
weg kan vinden. Daarnaast zijn zones van Oostervaart en Noordersluis hiervoor uiteraard ook
geschikt. En Lelystad neemt zijn verantwoordelijkheid waar het de zwaardere bedrijvigheid
betreft. Op korte termijn zijn daarvoor nog mogelijkheden op Oostervaart (Oost), op langere
termijn is daarvoor Flevokust beschikbaar. Dat laatste terrein is door de geplande
multimodale faciliteiten ook zeer geschikt voor logistieke activiteiten waarvoor vervoer over
water een vestigingsplaatsfactor is. Door de nabijheid van de A6 wordt de locatie overigens
tevens geschikt voor andere logistieke bedrijvigheid.
Nieuwe kleinschalige, binnenstedelijke bedrijventerreinen worden niet ontwikkeld, maar de
(eventuele) vraag kan binnen de dynamiek van de bestaande locaties en in de nabijheid
van de Larserdreef worden opgevangen.
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5.3

Verwachte ontwikkelingstempo kantorenlocaties

De plannen voor kantorenlocaties in Lelystad en de omvang in m2 bvo zijn in tabel 5.2
weergegeven voor de periode tot en met 2020. In totaal betreft het ruim 100.000 m2 bvo,
waarvan ca. 35.000 m2 bvo tot 2011 en bijna 70.000 m2 bvo daarna. Gemiddeld betreft het
ca. 7500 m2 bvo per jaar.
Tabel 5.3 Uitgifteplannen / oplevering kantorenlocaties tot 2011 en tot en met 2020, in m2 bvo.
Kantorenlocatie
Type
Tot 2011
2011-2020
Totaal
Stadshart
Stationsbalkon-Zuid
Stationsbalkon-Noord
Zilverparkkade
Dukaatplein
Theaterkwartier
Waag
Stadhuisplein

Grootstedelijke centrumlocatie
Grootstedelijke centrumlocatie
Grootstedelijke centrumlocatie
Grootstedelijke centrumlocatie
Grootstedelijke centrumlocatie
Grootstedelijke centrumlocatie
Grootstedelijke centrumlocatie

0
10.000
5.155
780
1.600
3.500
0

10.000
0
0
0
0
0
2.000

10.000
10.000
5.155
780
1.600
3.500
2.000

Hanzepark/RGD/
Botter
RGD
Hanzepark
Provinciehuis

Grootstedelijke centrumlocatie
Grootstedelijke centrumlocatie
Grootstedelijke centrumlocatie

10.000
0
3.000

3.000
35.000
0

13.000
35.000
3.000

Ravelijn/Middendreef
Ravelijn (RABO)
Wisseltorens

Grootstedelijke centrumlocatie
Binnenstedelijk kantorenterrein

4.000
4.000

0
0

4.000
4.000

Campuszone Noord

Binnenstedelijk kantorenterrein

PM

PM

PM

Campuszone Zuid

Binnenstedelijk kantorenterrein

PM

PM

PM

Warande-Larserdreef

Gemengd terrein

0

43.200

43.200

Larserboog

Binnenstedelijk kantorenterrein

PM

PM

PM

Meent/Schans/Veste

Binnenstedelijk kantorenterrein

4.482

0

4.482

Lelycentre

Centrumlocatie

-/- 12.150

-/- 23.500

-/- 35.650

34.367

69.700

104.067

Totaal
Bron: Gemeente Lelystad

Lelystad richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van kantorenlocaties in de directe
omgeving of in de nabijheid van het Stadshart. Direct bij het station wordt de gelegenheid
geboden voor de bouw van twee grote kantoorgebouwen van circa 10.000 m2 bvo,
genaamd Stationsbalkon Noord en Stationsbalkon Zuid.
Een ander plan dat op dit moment in het Stadshart wordt gerealiseerd betreft de
Zilverparkkade. Dit gebied van ruim 10.000 m2 bvo is perceelsgewijs ontwikkeld, waarbij de
kantoorkavels als onderdeel van een bouwblok worden uitgegeven. De kantoorvolumes aan
de Zilverparkkade grenzen aan elkaar of aan woonkavels. Functies worden zo in grote mate
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gemengd op een relatief klein oppervlak. De individuele kantoorpanden behouden, binnen
een groter geheel, hun eigen identiteit. De kantoorgebruikers maken gebruik van de centrale
parkeervoorziening aan de Zilverparkkade.
Figuur 5.3

Impressie Zilverparkkade

In het project Wisselplein van het stationsgebied wordt voorzien in de ontwikkeling van 2.000
m2 bvo kantoren. Deze kantoren op het Dukaatplein komen hier boven de winkels te liggen
en hebben een entree op de begane grond aan de stationszijde.
Aan de westzijde van het centrum ligt wijkontwikkelingsgebied Hanzepark. Op deze locatie is
nog een uitbreiding met 51.000 m2 bvo kantoorruimte voorzien, waarvan 38.000 m2 bvo na
2010. De in tabel 5.3 genoemde uitbreiding van het Provinciehuis is reeds in aanbouw. Door
de nabije ligging van het Stadshart ontstaat er een interessant milieu. Extra belangstelling
voor deze en overige locaties nabij het centraal station wordt verwacht wanneer de
Hanzelijn operationeel is.
Nieuw is onder meer het vestigingsbeleid in Warande aan de Larserdreef, waar nu
kantoorvillamilieus kunnen worden gerealiseerd. Lelystad constateert een vraag naar kleine
zelfstandige kantoren op zichtlocaties binnen de stad. Voor Lelystad is het logisch de ruimte
hiervoor te zoeken in de businessbanaan (in de stad en in de buurt van de A6). Tevens
kunnen de kantoren fungeren als geluidswal voor het daarachter gelegen woonwerkmilieu.
Bovendien versterkt deze concentratie het stedelijke karakter van het gebied en heeft zij een
positieve invloed op de vervoerswaarde van het openbaar vervoer langs de Larserdreef.
De tijdelijke regeling waarmee thans een hogere kantoorhoudendheid is toegestaan op
delen van Larserpoort en Flevopoort wordt voor die delen omgezet in een permanente en
wordt aangepast en uitgebreid (zie paragraaf 6.3). Op deze manier wordt er in de
programmering in tabel 5.3 getracht rekening te houden met een op lokale markt
waarneembare discrepantie: de vroegere plannen voor Lelystad voorzagen voornamelijk in
grootschalige kantoren in het centrum voor de huurmarkt, terwijl de vraag zich – in ieder
geval in de magere jaren die achter ons liggen – meer leek te richten op kleinschaliger
aanbod op goed met de auto bereikbare locaties voor koop/eigenbouw. Door het in deze
GVV structureel mogelijk maken van een hogere kantoorhoudendheid op delen van
Larserpoort en Flevopoort kan in deze vraag worden voorzien. In aanvulling op deze regeling
overweegt Lelystad op een gedeelte van Flevopoort een kantorensnelweglocatie te
ontwikkelen, zoals bedoeld in het provinciale locatiebeleid. Lelystad constateert een vraag
naar dergelijke locaties vanuit de markt en wil hier eventueel aan tegemoet komen. De
plannen hiervoor zijn echter nog niet uitgekristalliseerd. Daarom wordt een gedeelte van
Flevopoort langs de A6 aangemerkt als zoeklocatie voor een kantorensnelweglocatie. Ook
de locaties Campuszone Noord en –Zuid alsmede Larserboog moeten de mogelijkheid
bieden om in de vraag naar met de auto goed bereikbare locaties in de stad te kunnen
voorzien. De plannen voor Campuszone Noord en Zuid passen in de lijn van de
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businessbanaan voor de ontwikkeling van werklocaties in Lelystad. Opgemerkt wordt dat
voor deze locaties in de vigerende bestemmingsplannen reeds de mogelijkheid voor
kantoren is opgenomen. Op korte termijn wordt in die lijn de indiening van een concreet
bouwplan voor een telecombedrijf verwacht.
Vraag- aanbodconfrontatie kantorenlocaties
Hieronder worden in tabel 5.4 de uitgifteplannen (planaanbod) voor kantorenlocaties in
Lelystad geconfronteerd met de vraag naar kantoorruimte. Evenals bij de vraag naar
bedrijventerreinen wordt hier onderscheid gemaakt in de twee vraagscenario’s: MVSE80%
(lage variant) en GPGE90% (hoge variant) uit de Provinciale Visie werklocaties.
Tabel 5.4

Vraag-aanbodconfrontatie kantorenlocaties tot 2020 in m2 bvo.

Ruimtevraag kantorenlocaties
Planaanbod kantorenlocaties
Planaanbod minus ruimtevraag

MVSE80
30.363
104.067
+73.704

GPGE90
81.321
104.067
+22.746

Bron: Gemeente Lelystad en Visie werklocatie Flevoland 2020 resultaten per gemeente

Uit deze tabel blijkt dat er een overschot bestaat aan uitgifteplannen voor kantoren. Ook hier
geldt dat dit ruime overschot genuanceerd dient te worden. Een deel van de ruimtevraag
bestaat uit een vervangingsvraag. Daarnaast wordt de sloop overwogen van ruim 35.000 m2
bvo in de huidige voorraad (Lelycentre). Een derde reden voor nuancering betreft dat het
planaanbod voor kantorenlocaties, evenals dat van de bedrijventerreinen, gezien moet
worden als een flexibele potentiële voorraad. De feitelijke marktvraag is leidend voor de
daadwerkelijke uitgifte van de terreinen.
Ontwikkeling kantorenlocaties in relatie tot de bandbreedte provinciale visie
De plannen van Lelystad voor kantorenlocaties zijn op het eerste gezicht iets ruimer dan de
bovenkant van de bandbreedte die in de provinciale visie werklocaties is aangegeven.
Opgemerkt wordt dat er ten opzichte van vroegere plannen al sprake is van een reductie,
zodat de plannen van Lelystad aan realiteitsgehalte hebben gewonnen. Bovendien wordt
met de eerder genoemde sloop van 35.000 m2 bvo in de huidige voorraad het aanbod
genuanceerd. En tenslotte zij opgemerkt dat het kantorenaanbod veel flexibeler op de
marktvraag kan inspelen dan dat op de bedrijventerreinenmarkt het geval is. Tabel 5.2 dient
wat Lelystad betreft dan ook vooral te worden gezien als een palet aan mogelijkheden en
niet als een keiharde planfasering.
Door de eerder gememoreerde accentwijziging in de programmering (minder omvangrijk
totaal, minder grote kantoren huur en een verschuiving langs de businessbanaan) is de
verwachting dat goed op de marktvraag kan worden ingespeeld.
In hoofdstuk 4 is beschreven dat Lelystad functiemenging in de vorm van woonwerkcombinaties stimuleert om daarmee (onder andere) tegemoet te komen aan de vraag
van starters en doorstarters. Het betreft hoofdzakelijk bedrijven in de zakelijke en persoonlijke
dienstverlening en de ICT. Concreet zet Lelystad in op het realiseren van de woonwerkcombinaties zoals aangegeven in tabel 5.5.
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Tabel 5.5
Programmering woon-werkcombinaties
Locatie
Woonbuurt/bedrijventerrein
Jol (nabij bedrijventerrein Jol Werken in woonbuurt
aan de Visarenddreef)
Warande (deels achter de Werken in woonbuurt
kantoorvilla’s)
Parkwijk (Stadshart)
Werken in woonbuurt
Noordersluis
Wonen op bedrijventerrein
Oostervaart
Wonen op bedrijventerrein
Flevopoort
Wonen op bedrijventerrein

Aantal
4 woon-werkcombinaties
40 woon-werkcombinaties
150 begane grond-woningen
Verschillende bedrijfswoningen
Verschillende bedrijfswoningen
35 woon-werkcombinaties

Bron: Gemeente Lelystad

5.4

Ontwikkelingen detailhandel

De uitbreidingsmogelijkheden voor de detailhandel richten zich voornamelijk op de
centrumwinkelgebieden. Hiervoor is het Stadhart de meest geschikte locatie. De GVV
concentreert zich op de specifieke werkmilieus, waaronder ook het zogenaamde
voorzieningenmilieu. Hiertoe behoren onder meer locaties voor grootschalige of perifere
detailhandel. De ontwikkeling van de GDV vindt uitsluitend plaats in het centrum, tegen het
hoofdwinkelcentrum. Voor PDV-locaties houdt Lelystad vast aan het oude Rijksbeleid: die
locaties zijn uitsluitend bedoeld voor specifieke grootschalige/volumineuze branches.
De twee belangrijkste PDV-branches – woninginrichting en doe het zelf - kennen geen
uitbreidingsbehoefte.
Het
is
vooral
de
kledingbranche
die
een
aanzienlijk
uitbreidingspotentieel heeft van 6.000 m2, aangezien juist het modeaanbod door bezoekers
van het Stadshart het hardst wordt gemist. Ook binnen de branches juwelier en optiek,
huishoudelijke en luxe artikelen, multimedia, plant en dier en fiets en accessoires doen zich
uitbreidingsmogelijkheden voor. Branches zoals plant en dier en fiets en accessoires lenen
zich overigens uitstekend voor een pdv-locatie. Er is dus een beperkt potentieel voor
uitbreiding van de pdv-locatie Palazzo (Larserdreef) of een solitaire vestiging langs een van
de ‘Dreven’.
Tabel 5.6

Uitbreidingsmogelijkheden detailhandel per branche

Branche
Kleding
Schoenen en lederwaren
Juwelier en optiek
Huishoudelijke en luxe artikelen
Sport en spel
Multimedia
Woninginrichting
Plant en dier
Doe-het-zelf
Fiets en accessoires

Uitbreidingsruimte
6.000
500
1.900
1.300
1.400
1.600

Bron: Goudappel Coffeng

Aan de rand van Noordersluis wordt Noordersluis-Westerdreef ontwikkeld als pdv-locatie.
Deze locatie is qua ontsluiting en zichtbaarheid geschikt voor perifere detailhandel. De
perifere detailhandel in de vorm van de woninginrichtingsbranche blijft geconcentreerd op
Palazzo.
Als gevolg van het succes van het Factory Outlet Village (FOV) Batavia Stad wordt deze
locatie uitgebreid. Fase twee komt aan het water te liggen, tussen de Bataviawerf en het
NISA (Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterarcheologie). Het nieuwe
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winkelgebied is fysiek verbonden met het huidige deel, maar wordt in een andere bouwstijl
gerealiseerd. Naast de Bataviawerf wordt nog eens 8.000 m2 aan winkels gebouwd. Ter
vergelijking, de huidige FOV beslaat 14.500 m2. De tweede fase zal zich op het iets ‘hogere
marktsegment’ richten. Binnen de nieuwe ontwikkeling wordt specifiek ruimte gereserveerd
voor leisure mogelijkheden. Achtergrond van deze gedachte is om bezoekers langer vast te
kunnen houden in Lelystad en een dagvullend programma te kunnen bieden. De leisure
mogelijkheden dienen als aanvulling op de reeds aanwezige musea en attracties zoals het
Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Bataviawerf en Brouwerij Klokbier. In de directe nabijheid ligt
de Bataviahaven. Lelystad ziet deze ontwikkeling als complementair aan de ontwikkeling van
het stadshart en juicht de ontwikkeling toe vanuit zowel economische optiek als met het oog
op verbetering van het voorzieningenniveau. In het verlengde draagt het Batavia-gebied
ook bij aan een beter imago van de stad bij mensen van buitenaf.
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6

Gemeentelijke invulling vestigingsbeleid

6.1

Inleiding

In het provinciale locatiebeleid is een indeling van te onderscheiden werklocaties op
provinciaal niveau gemaakt, die op gemeentelijk niveau nader en meer specifiek ingevuld
kan worden. In dit hoofdstuk wordt hiervan voor Lelystad de kern weergegeven. Dat gebeurt
door het specificeren van een gemeentelijke locatietypologie (binnen de provinciale
paraplu) en het indelen van de locaties van Lelystad over deze typologie. Met opzet is de
tekst hierbij heel beperkt gehouden. Per bestaande en nieuwe locatie is de hoofdlijn van de
betekenis/uitwerking van dit beleid vervolgens samengevat op een factsheet. Deze
factsheets zijn te vinden in bijlage A. In bijlage B is meer gedetailleerd materiaal opgenomen
over de binnen het locatiebeleid onderscheiden criteria en de invulling hiervan voor Lelystad.
In hoofdstuk 4 is de strategische visie Lelystad toegelicht. Daarbij is gesteld dat de gemeente
kiest voor een terughoudende invulling van het beleid vanuit het belang om bedrijvigheid
aan te trekken en om de beleidsdruk beperkt te houden. Twee elementen verdienen in dit
hoofdstuk nog wel enige toelichting. Het betreft de gemeentelijke visie voor de komende
jaren op het punt van functiemenging en herstructurering van bedrijventerreinen. U treft die
aan als paragrafen 6.3 en 6.4.
Overigens is in de genoemde factsheets wel regulier beleid verweven, waarmee een
verantwoorde inpassing van locaties, een zorgvuldig parkeerbeleid (afgestemd op de
omstandigheden in Lelystad) en een realistisch niveau van verduurzaming wordt
nagestreefd.

6.2

Indeling locatie Lelystad terreinen

In het provinciale locatiebeleid is een onderverdeling naar werklocaties gemaakt. De
verdeling onderscheid een drietal koepelmilieus:
1. Centrummilieus
2. Gemengde milieus
3. Specifieke werkmilieus
De koepelmilieus zijn opgesplitst naar een zevental vestigingsmilieus (1.1 tot en met 3.4, zie
figuur 6.1). Voor de gemeente Lelystad zijn de vestigingslocaties onder de diverse
vestigingsmilieus ondergebracht in een nader uitgewerkte typologie voor Lelystad.
De in hoofdstuk 5 besproken locaties zijn verdeeld over deze typologie.
bedrijventerreinen staat die verdeling in tabel 6.1, voor kantoren in tabel 6.2.

Voor
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Figuur 6.1

Indeling locatietypologie Provincie en Gemeente Lelystad

1.
Centrum
milieu

2.
Gemengd
milieu

1.1
Grootstedelijke
centrumlocatie

1.2
Overige centra

Grootschalige
stationslocaties

(Overige)
centrum
locaties

3.
Specifiek
werkmilieu

2.1
Alle overige
gebieden

3.1
Kantoren

3.2
Voorzieningen

3.3
Reguliere
Bedrijventerreinen

3.4
Industrieterreinen

Provincie
Lelystad
Kantorensnelweglocatie

Individueel
verspreide
percelen

Hoogwaardig
terrein
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Binnenstedelijk
kantorenterrein

Voorzieningen

Gemengd
terrein

Logistiek terrein

Gemengd
bedrijventerrein

Binnenstedelijk
bedrijventerrein

Thematisch
terrein

Industrie terrein

Tabel 6.1

Vestigingslocaties per gemeente voor 'overige bedrijvigheid'
2. Gemengd milieu

3. Specifieke werkmilieus

2.1 Overig gebied

3.3 Reguliere bedrijventerreinen

Gemengd terrein

Hoogwaardig terrein

Huidige terreinen

•
•

Larserpoort
Flevopoort cluster 1
en 2

Toekomstige terreinen

•

Larserpoort kavel
Klunder (voor zover
gelegen aan de
Larserweg)

Logistiek terrein

Gemengd
bedrijventerrein
•
•
•

•

Larserpoort Barenbrug •
•

Noordersluis
Flevopoort cluster 4 en 5
Larserpoort binnendeel
(Celsiusweg, Kelvinweg,
Fahrenheitweg)

3.4 Industrieterrein
Binnenstedelijk
Bedrijventerrein (A+B)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flevopoort cluster 3
Larserpoort kavel Klunder
(binnendeel)
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Kempenaar
Jol
Griend
Sont
Gildenhof
Tjalk
Middendreef
Ketelmeerstraat
Merwede
/RivierenbuurtZO

Thematisch terrein

•
•

Luchthaven Lelystad
Bio-Science Park

•

Industrieelhavencomplex
Flevokust

Industrie terrein

•
•

Oostervaart
Oostervaart-Oost

Tabel 6.2

Vestigingslocaties voor kantoren
1. Centrummilieu
1.1
Grootstedelijke
centrumlocatie
Grootschalige
stationslocaties

Huidige terreinen

Toekomstige terreinen

•
•

•

Stadshart
Hanzepark/RGD/
Botter

Ravelijn (RABO)

2. Gemengd milieu

1.2
Overige centra

2.1
Alle overige gebieden

Overige centrumlocaties

Individueel verspreide
percelen

•

•

Lelycentre

3. Specifieke werkmilieus

•
•

3.1
Kantoren

Gemengd terrein

Kantoren Snelweg

verspreide
percelen in wijken

verspreide
percelen in wijken
kavels in het groen

Binnenstedelijk
kantorenterrein
•
•

•

WarandeLarserdreef
(kantoorvilla’s)

•

Zoeklocatie langs de A6 op
terrein van Flevopoort

3.2
Voorzieningen

•
•
•

Meent/Schans/Veste
enkele kavels
Middendreef (kavels
wisseltorens, kavel
Meeuwsen Ten Hoope

CampusZone-Noord
Campuszone-Zuid
Larserboog

Voorzieningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PDV Palazzo
PDV Palazzo II
Toeristische knoop
Batavia Stad e.o.
Toeristische Knoop
Aviodrome
Wijkcentrum
Batavia Stad fase II
(Winkel)centrum
Warande II
GDV-stadshart
PDV-Westerdreef
PDV-Palazzo III (links of
rechts van Palazzo aan
de Larserdreef)
Buurtwinkelcentra Jol,
Kempenaar, Lelystadhaven, Tjalk, Voorhof,
Kamp, Botter, Voorweg.

De uitgewerkte typologie van in zeven vestigingsmilieus is door de gemeente Lelystad verder
verfijnd door acht specifieke milieus te onderscheiden (zie figuur 6.2).
Deze specifieke milieus en bijbehorende locaties in Lelystad zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Regulier bedrijventerrein
Industrieterrein
Hoogwaardig
Binnenstedelijk-A
Binnenstedelijk-B
Industrieel-Havencomplex
Luchthaven
Logistiek

De acht vestigingsmilieus voor bedrijventerreinen onderscheiden zich in doelgroepen,
toegestane kantoorhoudendheid en mate van menging van activiteiten. Per milieu wordt
hier kernachtig weergegeven wat de essentiële karakteristieken van dat milieu zijn en welke
(deel)locaties ertoe worden gerekend. Daarna wordt in 6.3 een nadere toelichting gegeven
op de toegestane kantoorhoudendheid. Op de kaart ‘Acht specifieke milieus’ (achter in dit
rapport bijgevoegd) zijn de deellocaties ingedeeld naar deze acht milieus.
Regulier
Deellocaties: Noordersluis (ZO en ZO-rand), Flevopoort (cluster 1 en 2 tussen
Minervalaan/Poseidonweg en Lage Vaart en cluster 3, 4 en 5) en Larserpoort binnendeel
Larserweg en kavel Klunder.
Karakteristiek: Gemengd bedrijventerrein (maximaal milieuhindercategorie 4) met maximale
kantoorhoudendheid van 30% per bedrijf, maar met een uitzonderingsclausule naar 50% voor
publiekrechtelijk kavels voor toevoeging van hoofdkantoren.
Industrieterrein
Deellocaties: Oostervaart en Oostervaart-Oost
Karakteristiek: Terrein met een (gezoneerde) mogelijkheid voor vestiging van bedrijven tot en
met milieuhindercategorie 5 en met een maximale kantoorhoudendheid van 30% per bedrijf,
maar met een uitzonderingsclausule naar 50% voor publiekrechtelijk kavels voor toevoeging
van hoofdkantoren.
Hoogwaardig
Deellocaties: Larserpoort Larserweg, zijnde het bestaande deel langs de Larserweg plus
zichtdeel kavel ‘Klunder’, Larserpoort Pascallaan en cluster 1 en 2 van Flevopoort voor zover
gelegen tussen de Minerva- en Poseidonweg en de A6.
Karakteristiek:
Hoogwaardig
bedrijventerrein
met
op
deze
delen
maximaal
Milieuhindercategorie 3 en vrijstelling voor 4 en een maximale kantoorhoudendheid van 30%
per publiekrechtelijk kavel.
Binnenstedelijk-A
Deellocaties: Ketelmeerstraat, Middendreef, Merwede en Sont
Karakteristiek: Kleinschalige gemengde bedrijvigheid, met beperkte herprofilering binnen
economische functies naar onder meer specifieke vormen van detailhandel. Maximale
kantoorhoudendheid van 30% per bedrijf.
Binnenstedelijk-B
Deellocaties: Kempenaar, Jol, Griend, Gildenhof
Karakteristiek: Kleinschalige gemengde bedrijvigheid, met herprofilering naar zowel
economische als niet-economische functies (maar geen wonen), zoals bijvoorbeeld
verenigingsgebouwen. Maximale kantoorhoudendheid van 30% per bedrijf.
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Industrieel-Havencomplex
Deellocaties: Flevokust.
Karakteristiek: Multimodaal (weg- en water) ontsloten grootschalige locatie voor
havenactiviteiten, logistiek, zware industrie en energie. Maximale milieuhindercategorie 5.
Maximale kantoorhoudendheid van 30% per bedrijf, maar met een uitzonderingsclausule
naar 50% voor publiekrechtelijk kavels voor toevoeging van hoofdkantoren (waar mogelijk in
het licht van bijvoorbeeld externe veiligheid).
Luchthaven
Deellocaties: Bedrijventerrein Lelystad Airport.
Karakteristiek: Bedrijventerrein voor luchthavengebonden activiteiten met een maximale
kantoorhoudendheid van 30% per publiekrechtelijk kavel.
Logistiek
Deellocaties: Larserpoort kavel Barenbrug.
Karakteristiek: Logistiek bedrijventerreinen voor het faciliteren logistieke bedrijven van het
industrieel-logistieke-complex (doelgroep Lelystad). Maximale kantoorhoudendheid van 30%
per bedrijf.
Hierboven is ingegaan op de verschillen tussen de milieus ten aanzien van de doelgroepen,
toegestane kantoorhoudendheid en mate van menging van activiteiten. Ook ten aanzien
van het aspect ‘mobiliteit’ verschillen de milieus van elkaar. Deze verschillen treft u aan in
bijlage D: uitgangspunten voor mobiliteit.

6.3

Vasthouden aan beperking kantoorhoudendheid met
uitzonderingen

Lelystad kiest in deze GVV bewust voor om de maximale kantoorhoudendheid op de meeste
‘gewone’ bedrijven- en industrieterreinen niet te verhogen. De gangbare grens van
maximaal 30% van het vloeroppervlak zoals die nu in de bestemmingsplannen is
opgenomen, blijft – op enkele specifieke uitzonderingen na – in de toekomst gehandhaafd.
Wel wordt het maximale kantoorvloeroppervlak in absolute zin, dat voorheen nog aan een
limiet was gebonden, losgelaten. Binnen de 30%-norm per bedrijf kan het
kantoorvloeroppervlak dus zo groot uitvallen als noodzakelijk. Hiermee wordt recht gedaan
aan de schaalvergroting in de markt en de ook binnen industrie en logistiek oprukkende
verkantorisering. Lelystad maakt drie uitzonderingen:
•
De huidige tijdelijke regeling locatiebeleid van de gemeente voor zichtlocaties langs de
A6 wordt met aanpassingen omgezet in een permanente regeling.
•
Voor reeds gevestigde bedrijven op de bedrijventerreinen die hun hoofdkantoor willen
toevoegen aan die vestiging, wordt de mogelijkheid gecreëerd dat te doen.
•
Op thematische terreinen kunnen specifieke mogelijkheden een plek krijgen.
Naast deze uitzonderingen is in deze GVV een zoeklocatie opgenomen voor een
kantorensnelwegzone langs de A6 op Flevopoort nabij de Larserdreef, waar voor specifieke
doelgroepen op langere termijn een kantorenlocatie zou kunnen worden ontwikkeld. De drie
andere, hiervoor genoemde, uitzonderingen worden hierna behandeld, elk in een
afzonderlijke passage.
Permanente regeling verhoging kantoorhoudendheid Hoogwaardig
De locaties Larserpoort en Flevopoort worden in de gemeentelijke typologie uiteengelegd in
deellocaties. Die differentiatie houdt onder meer verband met de maximale mate van
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kantoorhoudendheid die op de verschillende deellocaties van toepassing is, zoals
gedefinieerd in de acht specifieke milieus van Lelystad. Eerder is de ‘Tijdelijke beleidsregel
locatiebeleid’ door de gemeente vastgesteld. Daarin maakt Lelystad op genuanceerde
wijze gebruik van de verruiming die in het provinciale locatiebeleid wordt geboden. Via deze
GVV wordt deze tijdelijke regeling omgezet in een permanente. De kern van de nieuwe
regeling betreft het volgende:
•
De regeling is uitsluitend van toepassing op de deellocaties die vallen onder het
specifieke milieu ‘Hoogwaardig’ (zie kaart ‘Acht specifieke milieus’), te weten:
- Larserpoort langs de A6 (Larserpoort Pascallaan);
- Cluster 1 en 2 van Flevopoort voor zover gelegen ten zuiden van de Minerva- en
Poseidonweg.
- Larserpoort-Larserweg, zijnde het bestaande deel langs de Larserweg plus de helft
van de kavel ‘Klunder’ Larserpoort
•
De betreffende delen worden ingedeeld in publiekrechtelijke kavels of blokken; een blok
kan eventueel uit verschillende (privaatrechtelijke) kavels bestaan.
•
Per publiekrechtelijk blok is de maximale kantoorhoudendheid 30% van de
bedrijfsvloeroppervlakte.
•
Ieder bedrijf binnen dit blok kent een maximale kantoorhoudendheid van 70%. Echter,
voor bedrijven die vallen binnen de 15 branches (met SBI-codes) die beschreven zijn in
onderstaande kader, kan een maximale kantoorhoudendheid boven de 70% worden
toegestaan.
Tabel 6.3: 15 branches met +70% toegestane kantoorhoudendheid
SBI-code
7210
7222
7250
7411.2
7411.4
7412.1
7412.2
7412.4
7413
7414
7420
743
7440.1
7460
7487.2

Branche
Computerservice en informatietechnologie; Hardware consultancy
Computerservice en informatietechnologie; Software consultancy
Computerservice en informatietechnologie; Onderhoud en reparatie van
computers en kantoormachines
Rechtskundige dienstverlening; rechtskundige adviesbureaus
Rechtskundige dienstverlening; Deurwaarderskantoren
Registeraccountants
Accountants-administratieconsulenten
Belastingconsulenten
Markt- en opinieonderzoeksbureaus
Economische onderzoeks-, advies- en public relationsbureaus
Architecten- ingenieurs- en overige technische ontwerp-, teken- en adiesbureaus
Keuring en controle
Reclame-, reclameontwerp- en reclameadviesbureaus
Beveiliging en opsporing
Organiseren van beurzen, tentoonstellingen, braderieën

Dit harde criterium van de SBI-codes is goed bruikbaar bij de handhaving van het
vestigingsbeleid. Tegelijkertijd wordt hiermee voldaan aan de gewenste kenmerken, namelijk
dat de bedrijven autoafhankelijk zijn èn geen baliefunctie hebben èn niet te typeren zijn als
back-office.
In essentie maakt Lelystad hiermee vestiging van sterk autoafhankelijke kantoren langs de A6
mogelijk, maar wel zodanig dat het totale volume beperkt blijft (als gevolg van de koppeling
aan het bedrijfsoppervlak per blok in de betreffende delen) en met heldere garanties die
ervoor zorgen dat niet-beoogde doelgroepen zich hier niet kunnen vestigen. De specifieke
kantoren kan hiermee een vestigingsmilieu worden aangeboden dat elders in Lelystad niet
beschikbaar is en waarmee extra werkgelegenheid kan worden aangetrokken. Met deze
regeling wordt voor zeer specifieke kantoren de mogelijkheid van vestiging op een
zichtlocatie langs de A6 geboden. De verruiming ten opzichte van de tijdelijke regeling is zo
vormgegeven dat deze handhaafbaar is en is bedoeld om ruimere vestigingsmogelijkheden
voor de specifieke doelgroep te creëren en daarmee meer bedrijven en werkgelegenheid
aan Lelystad te binden. Op langere termijn wordt de mogelijkheid opengehouden van een
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kantorensnelweglocatie op de daarvoor aangemerkte zoeklocatie (zie kaart ‘Kantoren: 100%
kantoorhoudendheid’ welke achter in dit rapport is bijgevoegd.
Toevoeging hoofdkantoor faciliteren
In beginsel is de kantoorhoudendheid op bedrijven- en industrieterreinen beperkt tot de
eerder genoemde 30% per bedrijf. In de praktijk doet zich incidenteel de situatie voor dat
een reeds op één van de bedrijventerreinen gevestigd bedrijf additionele kantooractiviteiten
wil toevoegen aan de huidige vestiging. Dat zou kunnen worden opgevangen door generiek
de kantoorhoudendheid te verhogen, maar dat zet de deur open naar een sterkere
verkantorisering met mogelijk ongewenste neveneffecten. Lelystad neemt daarom in deze
GVV een subtielere regeling op, om slechts die kantooractiviteiten van bedrijfsvestigingen te
faciliteren die een duidelijke toegevoegde waarde voor de economie van de stad hebben.
Er komt een vrijstellingsbevoegdheid naar maximaal 50% voor het toevoegen van een
hoofdkantoorfunctie aan een huidige bedrijfsvestiging op een bedrijventerrein. Daartoe
wordt eerst een zogenaamd ‘publiekrechtelijk blok’ (zie tevens tekst over de permanente
regeling hierboven) gedefinieerd waarvoor deze vrijstelling kan gelden. Onder een
hoofdkantoor wordt hier verstaan: een kantoor van waaruit coördinatie-/regieactiviteiten
voor tenminste één andere vestiging van dezelfde onderneming in buiten- of binnenland
(maar buiten Flevoland) worden verricht. Uiteraard moet het hoofdkantoor tot dezelfde
onderneming behoren als de reeds gevestigde activiteiten.
Beperkte verruiming voor een deel van de thematische locaties
In de acht vestigingsmilieus voor de bedrijventerreinen van Lelystad worden twee
thematische locaties onderscheiden (industrieel-havencomplex en Luchthaven). Daarnaast
worden logistieke terreinen onderscheiden en kan de ontwikkeling van het Bioscience Park
alsnog gestalte krijgen.
Voor de kantoorhoudendheid op deze locaties hanteert Lelystad de volgende
uitgangspunten:
•
De bedrijventerreinen van Lelystad Airport, eigendom van de Schiphol Group, worden
aangemerkt als Regulier, wat betekent dat er een maximum geldt van 30% per bedrijf.
Bedrijven met 100%-kantoorhoudendheid kunnen zich uitsluitend op dit terrein vestigen
wanneer er sprake is van luchthavengebondenheid, waarvoor de criteria uit het
vigerende bestemmingsplan worden gehanteerd.
•
Het Industrieel-Havencomplex geldt in principe de 30%-norm per bedrijf met de
mogelijkheid die voor toe te voegen hoofdkantoren te verruimen tot maximaal 50% per
publiekrechtelijk blok.
•
Voor het thematisch logistieke terrein Larserpoort kavel Barenbrug geldt de reguliere 30%
per bedrijf als maximum voor de kantoorhoudendheid.
•
Kavel Klunder bestaat voor de helft uit Hoogwaardig en Regulier terreinen. Op deze
locatie kunnen zich onder twee voorwaarden bedrijven vestigen met 100%kantoorhoudendheid;
autoafhankelijkheid
enz.
zoals
bij
Hoogwaardig
en
luchthavengebondenheid zoals onder type Luchthaven. Voor hoogwaardige terreinen
geldt dat de totale kantoorhoudendheid van de kavel binnen de 30% moet blijven.
De verschillende locaties worden verder uitgewerkt in de factsheets in bijlage A.
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Figuur 6.2

Verfijning van de locatietypologie Gemeente Lelystad
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Industrieel –
Havencomplex
• Max.
kantoorhoudend
heid: 30% per
bedrijf, vrijstelling
hoofdkantoor
50% kavel

Industrieterrein
• Max. kantoorhoudendheid:
30% per bedrijf,
vrijstelling
hoofdkantoor
50% kavel

6.4

Functiemenging

Functiemenging betreft een belangrijk aspect binnen het provinciaal locatiebeleid en
verdient zodoende tevens aandacht in het gemeentelijke beleid. Het mengen van wonen
en werken is voor Lelystad vooral een schaalvraagstuk. Zo kan het aspect bekeken worden
op het niveau van stad als geheel, of op het niveau van een bebouwingsblok. Lelystad
profileert zich als een stad om prettig te wonen en goed te werken. Dit vraagt op het
allerlaagste schaalniveau om ontmengen.
In tabel 6.4 staat aangegeven bij welke vestigingslocaties het mengen van verschillende
functies mogelijk (en gewenst) is. In de centrummilieus en gemengde milieus is mengen van
wonen, kantoren, voorzieningen en 'overige bedrijvigheid' mogelijk indien de laatste naar
aard en schaal passend is en uit milieuhindercategorie 1 en 2. Bij de voorzieningenlocaties is
het gewenst om te mengen met wonen (sociaal veiliger) en is het mogelijk om kantoren te
ontwikkelen indien de noodzaak daarvan wordt aangetoond. Woon-werkcombinaties zijn
uitermate geschikt voor vestiging in de gemengde milieus, zowel geclusterd als individueel in
de woonwijken.
Op de overige specifieke werkmilieus is mengen van 'overige bedrijvigheid' met wonen en
kantoren niet mogelijk en zijn alleen locatieverzorgende voorzieningen (horeca,
servicepunten, tankstations) toegestaan. Er geldt hier dus een 'nee, tenzij'-beleid; in
bestemmingsplannen moet expliciet worden bepaald wat wel mag (zoals dat tot dusverre
gebruikelijk is). Op specifieke werkmilieus – reguliere bedrijventerreinen zijn geen separate
kantoren gewenst, met uitzondering van de in paragraaf 6.3 beschreven situaties. Op deze
manier wordt specifieke kantoorhoudende bedrijvigheid optimaal gefaciliteerd, terwijl
tegelijkertijd wordt voorkomen dat kantoren uit de centrummilieus vertrekken.
Binnenstedelijke bedrijventerreinen zijn onderhevig aan veranderende marktvoorkeuren. Op
deze locaties is een beperkte of sterke herprofilering richting onder meer specifieke
detailhandelfuncties aan de orde van de dag. Met deze GVV wordt op een dergelijke
herprofilering ingespeeld. Daarbij is een differentiatie aangebracht tussen Binnenstedelijk-A
en Binnenstedelijk-B; voor de eerste categorie (de locaties Ketelmeerstraat, Merwede en
Middendreef) gaat het om uitsluitend economische functies, terwijl voor de tweede
categorie (de locaties Jol, Kempenaar, Gildenhof en Griend) zowel gaat om economische
als niet-economische functies (bijvoorbeeld verenigingsgebouwen).
De voorzieningenlocatie Batavia Stad is opgezet als retail locatie. Hier vestigen zich de
laatste jaren steeds meer leisure gerelateerde bedrijven. Met de ontwikkeling van Batavia
Haven en Flevokust worden ook wonen en ‘overige bedrijvigheid’ toegevoegd aan het
gebied en ontstaat er een gemengd milieu. Op het schaalniveau van een bebouwingsblok is
er geen sprake van functiemening, maar bezien vanaf het schaalniveau van de kuststrook
duidelijk wel.
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Tabel 6.4

Functiemenging in het provinciaal beleid
1.Centrummilieus

Vestigingsmilieu

1.1
Grootstedelijke
centrumlocatie

1.2
Overige centra

2. Gemengde milieus

3.Specifieke werkmilieus

2.1
Alle overige gebieden

3.1
Kantoren

3.2
Voorzieningen

3.3
Reguliere
bedrijventerreinen

3.4
Industrieterreinen

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 • nee, tenzij naar aard • ja, mits naar aard
en schaal passend
en schaal passend
en schaal passend
en mil. cat. 1-2
en mil. cat. 1-2
en mil. cat. 1-2

• nee

• nee, tenzij naar aard • ja
en schaal passend
en mil. cat. 1-2
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• ja

6.5

Herstructureringsopgave

In het kader van de Visie Werklocaties 2020 die voor de provincie Flevoland is opgesteld,
heeft Bureau BUITEN de herstructureringsopgave in Lelystad in beeld gebracht. In Lelystad zijn
er plannen, met een uiteenlopende status, voor zes locaties. Enkele daarvan zijn reeds in
uitvoering of afgerond. In twee gevallen gaat het om transformaties: het binnenstedelijk
bedrijventerrein Griend en de kantorenlocatie Lelycentre worden getransformeerd. Het
betreft een bescheiden areaal.
Griend
Dit terrein is verrommeld, zowel bedrijfskavels als openbare ruimte kennen een slechte staat
van onderhoud. Daarnaast vormt het parkeren een probleem. Ook de kwaliteit van de
externe ontsluiting laat te wensen over. Verder is er zorg om de relatie met wonen, aangezien
het terrein omsloten ligt door woonwijken. Een face-lift voor Griend is opgenomen in het
Meerjarenontwikkelingsplan 2005-2009. De gemeente verwacht de uitstraling van het terrein
met enkele kwaliteitsimpulsen sterk te kunnen verbeteren.
Lelycentre
Op de locatie Lelycentre bevinden zich de oudste kantoorgebouwen van Lelystad. Deze
gebouwen zijn niet meer verhuurbaar. Op termijn is een transformatie naar wonen en
voorzieningen (scholen) gepland. Hierbij wordt mogelijk 35.000 m2 bvo kantoorruimte
onttrokken aan de voorraad (in de periode 2007-2020).
Van een iets andere orde is de in de vorige paragraaf beschreven herprofilering van de
binnenstedelijke bedrijventerreinen, zowel van type A als B.

6.6

Milieu en andere omgevingsaspecten

Belangrijk onderdeel van onze samenleving is het milieu en de daaruit voortkomende
aspecten. Ook veiligheid in algemene zin krijgt steeds meer aandacht binnen het
gemeentelijk beleid. Specifieke onderdelen van het milieubeleid vinden we terug in
beleidsstukken (zoals het onlangs door de raad vastgestelde Milieubeleidsplan Lelystad 20062010) en in wetgeving waaraan getoetst dient te worden. Ruimtelijke ontwikkelingen zoals
nieuwe woon- en werklocaties worden in Lelystad ingezet langs een zeer precies
processchema Stadsontwikkelingsprojecten. In het proces van ‘idee tot uitvoering’ wordt ten
aanzien van milieu- en omgevingsfactoren (zoals geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid,
vervoer gevaarlijke stoffen, water, geur, archeologie, ecologie, bodem, flora en fauna e.d.)
rekening gehouden met de bestaande regelgeving en normering.
Economische planologie en milieu
Het belangrijkste uitgangspunten voor milieu en omgeving in het GVV zijn de situering en
typologie van de toekomstige werklocaties zelf. Verdichting en intensieve functiemenging
oplopend richting het centrum van de stad, in hoofdzaak in de zogenaamde ‘knopen’ tot
verdunning en ontmenging binnen de ‘eilanden’ en aan de buitenkant van de stad. Dit
levert in de knopen technische schaalvoordelen op. Ook zullen de geprojecteerde
kantorenlocaties het stedelijk lichaam ondersteunen en liggen de werklocaties met minder
grote dichtheden en waarbij dus zwaardere bedrijven kunnen worden toegestaan, verder
van de stad af.
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Binnen de verschillende werklocaties wordt via milieuzonering en segmentering gestreefd
naar de meest optimale terreinindeling en zo min mogelijk interferentie tussen functies.
Verwezen wordt tevens naar paragraaf 4.4 van deze GVV.
Externe veiligheid
In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 wordt het vernieuwde veiligheidsbeleid verwoord. Eind
2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) in werking getreden.
Alle inrichtingen die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vallen zijn bekend
en in beeld gebracht. Hun locatie, inclusief de risicocontouren, zijn digitaal vastgelegd op
kaart. Alle (beperkt) kwetsbare bestemmingen die binnen de invloedssfeer liggen van deze
inrichtingen zijn eveneens in kaart gebracht.
Lelystad kent een tweetal routes gevaarlijke stoffen per as, (Risicoatlas wegtransport
gevaarlijke stoffen van het AVIV, 2003) en een toekomstige route gevaarlijk stoffen per spoor
(Hanzelijn). Daarnaast wordt voor een aantal inrichtingen (LPG-stations) ontheffing verleend.
In 2007 zal de gemeente Lelystad nader onderzoek doen naar de situatie van LPG-stations en
hun toekomst. In ieder geval heeft Burgemeester en Wethouders van Lelystad besloten LPGstation te weren uit de bebouwde kom van Lelystad.
Lelystad kent tevens een rijksroute gevaarlijke stoffen over water die via de Houtribsluizen zeer
dicht onder de kust van Lelystad komt. Van alle routes gevaarlijke stoffen zijn de
risicocontouren bekend. Op dit moment wordt binnen de discussie over het Basisnet alle
projecten in beeld gebracht die binnen de invloedssfeer liggen van de genoemde routes.
Externe veiligheid wordt in Lelystad in een vroegtijdig stadium in de ruimtelijke planprocessen
meegenomen.
Bodem
De bodem in Lelystad is, in vergelijking tot de gemiddelde gemeente, schoon te noemen.
Toch zijn er een aantal verontreinigingen aanwezig, voornamelijk op bedrijfslocaties. Deze
verontreinigingen zijn vrij goed in beeld. Als een nieuw plan enigszins concreet wordt, wordt
een inschatting gemaakt van de mogelijk aanwezige problemen op de beoogde locatie(s).
Als er een bestemmingsplan opgesteld wordt, vindt een historisch bodemonderzoek plaats
waaruit blijkt of er wel of niet getwijfeld moet worden of de locatie geschikt is voor de
beoogde bestemming. Zonodig vindt aanvullend een verkennend bodemonderzoek plaats.
Luchtkwaliteit
In Agenda 21 van de Verenigde Naties wordt het grensoverschrijdende probleem van de
luchtverontreiniging behandeld. De Economische Commissie voor Europa (VN) heeft daarom
een aantal internationale overeenkomsten en protocollen uitgewerkt. Op basis van onder
andere het Protocol van Montreal en het Verdrag van Wenen heeft de Europese Unie de
nationale milieuwetgeving beïnvloed door het stellen van normen voor de uitstoot van
bepaalde stoffen. Nederland moet in 2010 respectievelijk 2015 voldoen aan strenge
Europese normen ten aanzien van luchtkwaliteit. Hoewel in Nederland de lucht in de
afgelopen jaren in rap tempo schoner is geworden voldoet de situatie nog niet geheel aan
de beoogde normen. Het gaat daarbij vooral om stikstofoxiden en fijn stof. De Raad van
State ziet nauwlettend toe op naleving van de in het Besluit luchtkwaliteit vastgestelde
normen. De maatregelen die getroffen moeten worden liggen vooral in de sfeer van
industrie, wegverkeer en intensieve veehouderij, voor zover deze kunnen worden
aangewezen als veroorzakers van de normoverschrijding. Uit de in Flevoland bekende
gegevens blijkt er voor Lelystad in de huidige situatie geen knelpunt te zijn. Niettemin zal voor
elke nieuwe ontwikkeling een luchtkwaliteitstoets conform de provinciale Handreiking
moeten worden uitgevoerd.
Ecologie
Op grond van de Natuurbescherming en de Flora- en Faunawet is bij elk ruimtelijk plan inzicht
nodig in de mogelijke effecten van het plan op de aanwezige ecologische waarden. Hierbij
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dient te worden aangetoond dat als gevolg van de geplande activiteiten de gunstige staat
van instandhouding van waardevolle dier- en plantensoorten niet in het geding komt. Bij
ruimtelijke ontwikkelingen wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden.
Geluid
De doelstelling van de Wet geluidhinder is het beperken van de geluidsbelasting aan alle
buitengevels met een hindergevoelige functie (woningen) tot ten hoogste 50dB(A). Bij de
situering en omvang van locaties die verkeer genereren spelen de effecten van een dergelijk
voorschrift een belangrijke rol. Ten behoeve van elke ruimtelijke ontwikkeling worden daarom
altijd geluidsmetingen uitgevoerd. Belangrijke nieuwe kantorenlocaties zijn geprojecteerd
langs de Larserdreef. In het kader van het opstellen van een Ontwikkelingsvisie Warande zijn
de verkeersintensiteiten en de daarmee samenhangende geluidscontouren in beeld
gebracht. Ook de geluidscontouren van het spoorverkeer zijn in beeld gebracht.
Bovengenoemde contouren vormen geen belemmering op voor de toekomstige
voorzieningen en kantorenlocaties. Bovendien kunnen de kantoorvilla’s aan de Larserdreef
als een zachte, geluidsabsorberende overgang naar het achterliggende woongebied
dienen.
Archeologie
In het Omgevingsplan is opgenomen dat de provincie streeft naar het behoud van
archeologische waarden binnen de grenzen die een verdere ontwikkeling van de provincie
stelt. Ook de gemeente Lelystad heeft een zogenaamde Pijplijnlijst opgesteld (2002). Expliciet
wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden (waaronder archeologische en
aardkundige waarden). Dat betekent dat reeds nu in planprocedures met het archeologisch
erfgoed in de bodem rekening moet worden gehouden door tijdig expertise bij het
planproces te betrekken over de archeologische verwachting en de noodzaak tot
inventariserend en waarderend onderzoek.
Water
Lelystad beschikt over een Gemeentelijk Waterplan (2002). Het plan onderscheidt
verschillende typen water (stedelijk, beleving, natuur) en gaat o.a. in op waterberging,
watercirculatie en waterkwaliteit. Met uitgangspunten uit deze integrale watervisie wordt in
ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden.
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Bijlagen
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Bijlage A Factsheets per locatie
Inleiding
De factsheets zijn verdeeld naar bedrijventerreinen en kantorenlocaties en worden in
onderstaande volgorde gepresenteerd:
Bedrijventerreinen (A.1)
1. Oostervaart en Oostervaart-Oost;
2. Noordersluis – Noordersluis ZO – Noordersluis ZO Rand ;
3. Larserpoort Pascallaan (gedeelte tussen Pascallaan en A6);
4. Larserpoort Larserweg (bestaand plus zichtdeel kavel Klunder);
5. Larserpoort kavel Barenbrug;
6. Larserpoort binnendeel Larserweg en kavel Klundert;
7. Flevopoort cluster 1 en 2, tussen Minervalaan/Poseidonweg en A6;
8. Flevopoort cluster 1 en 2, tussen Minervalaan/Poseidonweg en Lage Vaart;
9. Flevopoort cluster 3,4 en 5;
10.Bio Science Park;
11.Flevokust;
12.Lelystad Airport;
13.Kempenaar, Jol, Griend, Gildenhof;
14.Ketelmeerstraat, Middendreef, Merwede, Sont;
Kantorenlocaties (A.2)
1. Hanzepark / RGD cluster;
2. Stadshart Stationsbalkons Noord en Zuid
3. Stadshart Zilverparkkade
4. Campuszone Noord;
5. Campuszone Zuid;
6. Larserboog
7. Larserdreef – Warande;
8. Kantorenlocatie A6
9. Meent – Schans – Veste;
10.Lelycentre.
Voorzieningen (B)
1. PDV Palazzo
2. PDV Noordersluis Westerdreef
3. GDV Megastores Stadshart
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A.1

Factsheets bedrijventerreinen

1.

Oostervaart en Oostervaart-Oost

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Industrieterrein
Industrieterrein
109,7 ha
19,4 ha
Specifieke locatie voor het
vestigen van bedrijven met
hoge milieucategorie /
externe veiligheidseisen.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Oostervaart(-Oost) 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.
Uitgesloten functies
Separate kantoren, wonen13, niet locatie-verzorgende voorzieningen.
Maximale kantoor30% per bedrijf, met vrijstelling 50% per bedrijfskavel voor
houdendheid (% bvo)
hoofdkantoren.
Milieuhindercategorie
Categorie 3-5.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Ja, alle voertuigen worden op het eigen terrein geparkeerd.
Sporadisch wordt hiervan afgeweken.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Water
Voetgangers
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Beeldkwaliteitsplan

Niet van toepassing.

Oostervaart is niet op HOV niveau ontsloten.
Oostervaart is goed bereikbaar. Twee keer per uur stopt er een bus
op het industrieterrein.
Het terrein ligt vlakbij afrit 11 van de A6 en is direct gelegen aan de
recent opgewaardeerde hoofdverkeersweg Binnenhavenweg.
Op het terrein zijn langs de hoofdweg (Binnenhavenweg)
vrijliggende fietspaden aangelegd.
Zie bijlage D. Geen maximum parkeernorm.
Alle bedrijfsactiviteiten in de milieuhindercategorie 3 t/m 5.
Oostervaart(-Oost) is niet bereikbaar per spoor.
Het terrein is deels bereikbaar via het water.
Er liggen geen voetpaden op het terrein. In de toekomst bij groot
onderhoud uitbreiding overwegen.
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
Niet van toepassing.
Wenselijk.

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland)
Parkmanagement
Geen parkmanagement aanwezig.
Inhoud parkmanagement
Niet van toepassing.

13

Nieuwe bedrijfswoningen worden niet toegestaan.
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2.

Noordersluis – Noordersluis ZO – Noordersluis ZO Rand

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Gemengd
Regulier gemengd
bedrijventerrein
120 ha
14 ha
Specifieke locatie voor het
vestigen van overige
bedrijvigheid –
bedrijventerrein.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
‘Overige bedrijvigheid’; showroom/toonzaal uitsluitend ‘business-tobusiness’.
Uitgesloten functies
Separate kantoren, showrooms (business-to-consumer) naar
Westerdreef), wonen en niet-locatie-verzorgende voorzieningen.
Maximale kantoor30% per bedrijf
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
Categorie 1-5, gezoneerd.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Ja, alle voertuigen worden op het eigen terrein geparkeerd.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten

Niet van toepassing.

Noordersluis is niet op HOV niveau ontsloten.
Matig bereikbaar. Naar Jol rijdt een bus (4 keer per uur). Vanaf hier
ligt Noordersluis op een loopafstand van minimaal 1en maximaal 10
minuten. Bus richting Lelystad-Haven gaat via Vaartweg.
Het terrein is direct gelegen aan de hoofdverkeerswegen
Visarenddreef en Westerdreef.
Op het terrein zijn langs de hoofdweg (Zuiveringweg) vrijliggende
fietspaden aangelegd.
Zie bijlage D.
Alle bedrijfsactiviteiten met uitzondering van consumentengerichte
voorzieningen en separate kantoren.

Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Noordersluis is niet bereikbaar per spoor.
Water
Het terrein is deels bereikbaar via het water.
Voetgangers
Er liggen geen voetpaden op het terrein. In de toekomst bij groot
onderhoud uitbreiding overwegen.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Beeldkwaliteitsplan
Wenselijk.
Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland)
Parkmanagement
Geen parkmanagement aanwezig.
Inhoud parkmanagement
Niet van toepassing.
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3.

Larserpoort Pascallaan (gedeelte tussen Pascallaan en A6)

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Hoogwaardig terrein
Hoogwaardig
29,5 ha
0,5 ha
Specifieke locatie voor het
vestigen van overige
bedrijvigheid –
bedrijventerrein.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Hoogwaardige bedrijven, onder andere voor bedrijven binnen de
sectoren handel- en lichte productie en die belang hechten aan een
goede bereikbaarheid en uitstraling is Larserpoort een passende
vestigingsplaats.
Uitgesloten functies
Separate kantoren voor zover niet passend binnen ‘permanente
regeling’, wonen en niet-locatie-verzorgende voorzieningen.
Maximale kantoorMaximaal 70% per bedrijf en maximaal 30% op kavelniveau, onder
houdendheid (% bvo)
voorwaarden (SBI-code) tot 100% kantoorhoudendheid per bedrijf.
Milieuhindercategorie
Categorie 1-5.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Ja.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Water
Voetgangers

Niet van toepassing.

Larserpoort is niet op HOV niveau ontsloten. Op lange termijn
onderzoeken of dit mogelijk is in combinatie met ontwikkeling
Luchthaven.
Matig bereikbaar. Doorgaande bus richting Harderwijk rijdt slechts 2
keer per uur. Deze bus rijdt niet over het terrein zelf.
Het terrein is direct gelegen aan afrit 10 van de A6 en aan de
hoofdverkeersweg Larserdreef.
Op het terrein zijn geen vrijliggende fietspaden aangelegd.
Zie bijlage D.
Zie hierboven onder ‘doelgroepen’.
Larserpoort is niet bereikbaar per spoor.
Larserpoot is niet bereikbaar via het water.
Op gedeelten van het terrein liggen voetpaden. In de toekomst bij
groot onderhoud uitbreiding overwegen.

Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Beeldkwaliteitsplan

Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Sterk aanbevolen.

Overige criteria
Parkmanagement
Inhoud parkmanagement

Geen parkmanagement aanwezig.
Niet van toepassing.
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Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.

4.

Larserpoort Larserweg (bestaand plus zichtdeel kavel Klunder)

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
Locatietype

Hoogwaardig terrein
Hoogwaardig
9,7 ha (oppervlakte
exclusief Klunder)
7,0 ha (oppervlakte
exclusief Klunder)
Specifieke locatie voor het
vestigen van overige
bedrijvigheid –
bedrijventerrein.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Hoogwaardige bedrijven, onder andere voor bedrijven binnen de
sectoren handel- en lichte productie en die belang hechten aan een
goede bereikbaarheid en uitstraling is Larserpoort een passende
vestigingsplaats.
Uitgesloten functies
Separate kantoren voor zover niet passend binnen ‘permanente
regeling’, wonen en niet locatie-verzorgende voorzieningen.
Maximale kantoorMaximaal 70% per bedrijf en maximaal 30% op kavelniveau, onder
houdendheid (% bvo)
voorwaarden (SBI-code)tot 100% kantoorhoudendheid per bedrijf.
Milieuhindercategorie
Categorie 1-5.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Ja, alle voertuigen worden op eigen terrein geparkeerd.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten

Niet van toepassing.

Larserpoort is niet op HOV niveau ontsloten. Op lange termijn
onderzoeken of dit mogelijk is in combinatie met ontwikkeling
Luchthaven.
Matig bereikbaar. Doorgaande bus richting Harderwijk rijdt slechts 2
keer per uur. Deze bus rijdt niet over het terrein zelf.
Het terrein is direct gelegen aan afrit 10 van de A6 en aan de
hoofdverkeersweg Larserdreef.
Op het terrein zijn geen vrijliggende fietspaden aangelegd.
Zie bijlage D.
Alle bedrijfsactiviteiten met uitzondering van consumentengerichte
voorzieningen en separate kantoren.

Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Larserpoort is niet bereikbaar per spoor.
Water
Larserpoot is niet bereikbaar via het water.
Voetgangers
Op gedeelten van het terrein liggen voetpaden. In de toekomst bij
groot onderhoud uitbreiding overwegen.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Beeldkwaliteitsplan
Sterk aanbevolen.
Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland)
Parkmanagement
Geen parkmanagement aanwezig.
Inhoud parkmanagement
Niet van toepassing.
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5.

Larserpoort kavel Barenbrug

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Logistiek terrein
Logistiek
0 ha
15 ha (bruto)
Logistiek, distributie,
groothandel

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Logistieke bedrijven (transport, groothandel etc.)
Uitgesloten functies
Separate kantoren, wonen en niet-locatie-verzorgende
voorzieningen.
Maximale kantoor30% per bedrijf
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
Categorie 1-4, vrijstelling tot 5.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Ja, alle voertuigen worden op eigen terrein geparkeerd.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten

Niet van toepassing.

Larserpoort is niet op HOV niveau ontsloten. Op lange termijn
onderzoeken of dit mogelijk is in combinatie met ontwikkeling
Luchthaven.
Matig bereikbaar. Doorgaande bus richting Harderwijk rijdt slechts 2
keer per uur. Deze bus rijdt niet over het terrein zelf.
Het terrein is direct gelegen aan afrit 10 van de A6 en aan de
hoofdverkeersweg Larserdreef.
Op het terrein zijn geen vrijliggende fietspaden aangelegd.
Zie bijlage D.
Alle bedrijfsactiviteiten met uitzondering van consumentengerichte
voorzieningen en separate kantoren.

Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Larserpoort Barenbrug is niet bereikbaar per spoor.
Water
Larserpoort Barenbrug is niet bereikbaar via het water.
Voetgangers
Op gedeelten van het terrein liggen voetpaden. In de toekomst bij
groot onderhoud uitbreiding overwegen.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Beeldkwaliteitsplan
Sterk aanbevolen.
Overige criteria
Parkmanagement
Geen parkmanagement aanwezig.
Inhoud parkmanagement
Niet van toepassing.

74

6.

Larserpoort binnendeel Larserweg en kavel Klunder

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Gemengd terrein
Regulier
0,3 ha (Omega)
4,4 ha
Specifieke locatie voor het
vestigen van overige
bedrijvigheid –
bedrijventerrein.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Uitgesloten functies
Separate kantoren, wonen en niet-locatie-verzorgende
voorzieningen.
Maximale kantoor30% per bedrijf
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
1-4
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Ja, alle voertuigen worden op eigen terrein geparkeerd.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten

Niet van toepassing.

Larserpoort is niet op HOV niveau ontsloten. Op lange termijn
onderzoeken of dit mogelijk is in combinatie met ontwikkeling
Luchthaven.
Matig bereikbaar. Doorgaande bus richting Harderwijk rijdt slechts 2
keer per uur. Deze bus rijdt niet over het terrein zelf.
Het terrein is direct gelegen aan afrit 10 van de A6 en aan de
hoofdverkeersweg Larserdreef.
Op het terrein zijn geen vrijliggende fietspaden aangelegd.
Zie bijlage D.
Alle bedrijfsactiviteiten met uitzondering van consumentengerichte
voorzieningen en separate kantoren.

Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Larserpoort is niet bereikbaar per spoor.
Water
Larserpoot is niet bereikbaar via het water.
Voetgangers
Op gedeelten van het terrein liggen voetpaden. In de toekomst bij
groot onderhoud uitbreiding overwegen.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Beeldkwaliteitsplan
Sterk aanbevolen.
Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland)
Parkmanagement
Geen parkmanagement aanwezig.
Inhoud parkmanagement
Niet van toepassing.
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7.

Flevopoort cluster 1 en 2, tussen Minervalaan/Poseidonweg en A6

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Hoogwaardig terrein
Hoogwaardig
2,7 ha
17,3 ha
Specifieke locatie voor het
vestigen van overige
bedrijvigheid

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Hoogwaardige bedrijven binnen de sectoren handel, industrie,
value-added logistics en dienstverlening.
Uitgesloten functies
Separate kantoren voor zover niet passend binnen ‘permanente
regeling’, wonen en niet locatie-verzorgende voorzieningen.
Maximale kantoor30% per publiekrechtelijk kavel.
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
Categorie 1-4.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Ja, alle voertuigen worden op eigen terrein geparkeerd.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets

Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten

Niet van toepassing

Flevopoort is niet op HOV niveau ontsloten.
Het terrein is matig bereikbaar. De dichtstbijzijnde halte ligt aan de
Voorstraat.
Flevopoort is direct gelegen aan de A6 en de hoofdwegen
Larserdreef/Larserweg.
Op het terrein zijn deels vrijliggende fietspaden aangelegd. Een
groot deel van infrastructuur dient nog aangelegd te worden. Hierbij
dient rekening gehouden te worden met de fietspaden.
Zie bijlage D.

Alle bedrijfsactiviteiten met uitzondering van consumentengerichte
voorzieningen en separate kantoren.

Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Flevopoort is niet bereikbaar per spoor.
Water
Het terrein is deels bereikbaar via het water. De kade is echter niet
meer in gebruik.
Voetgangers
Er liggen geen voetpaden op het terrein. In de toekomst bij groot
onderhoud uitbreiding overwegen.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Beeldkwaliteitsplan
Sterk aanbevolen.
Overige criteria
Parkmanagement
Inhoud parkmanagement
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Geen parkmanagement aanwezig.
Niet van toepassing.

8.

Flevopoort cluster 1 en 2, tussen Minervalaan/Poseidonweg en Lage Vaart

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Gemengd terrein
Regulier
1,1 ha
19 ha
Specifieke locatie voor het
vestigen van overige
bedrijvigheid

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Deze locatie is geschikt voor allerhande soorten bedrijvigheid.
Uitgesloten functies
Separate kantoren voor zover niet passend binnen ‘permanente
regeling’, wonen en niet locatie-verzorgende voorzieningen.
Maximale kantoor30% per publiekrechtelijk kavel.
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
Categorie 1-4.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Ja, alle voertuigen worden op eigen terrein geparkeerd.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets

Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten

Niet van toepassing

Flevopoort is niet op HOV niveau ontsloten.
Het terrein is matig bereikbaar. De dichtstbijzijnde halte ligt aan de
Voorstraat.
Flevopoort is direct gelegen aan de A6 en de hoofdwegen
Larserdreef/Larserweg.
Op het terrein zijn deels vrijliggende fietspaden aangelegd. Een
groot deel van infrastructuur dient nog aangelegd te worden. Hierbij
dient rekening gehouden te worden met de fietspaden.
Zie bijlage D.

Alle bedrijfsactiviteiten met uitzondering van consumentengerichte
voorzieningen en separate kantoren.

Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Flevopoort is niet bereikbaar per spoor.
Water
Het terrein is deels bereikbaar via het water. De kade is echter niet
meer in gebruik.
Voetgangers
Er liggen geen voetpaden op het terrein. In de toekomst bij groot
onderhoud uitbreiding overwegen.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 25 % van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Beeldkwaliteitsplan
Sterk aanbevolen.
Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland)
Parkmanagement
Geen parkmanagement aanwezig.
Inhoud parkmanagement
Niet van toepassing.
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9.

Flevopoort cluster 3, 4 en 5

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Gemengd bedrijventerrein
Regulier
14,7 ha (exclusief cluster 3)
8,1 ha (exclusief cluster 3)
Specifieke locatie voor het
vestigen van overige
bedrijvigheid

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Deze locatie is geschikt voor allerhande soorten bedrijvigheid.
Detailhandel beperkt tot uitsluitend volumineuze detailhandel in
grove bouwmaterialen en ABC-goederen.
Uitgesloten functies
Kantoren, wonen en niet-locatie-verzorgende voorzieningen.
Maximale kantoor30% per bedrijf.
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
Categorie 1-4.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Ja, alle voertuigen worden op eigen terrein geparkeerd.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets

Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten

Niet van toepassing

Flevopoort is niet op HOV niveau ontsloten.
Het terrein is matig bereikbaar. De dichtstbijzijnde halte ligt aan de
Voorstraat.
Flevopoort is direct gelegen aan de A6 en de hoofdwegen
Larserdreef/Larserweg.
Op het terrein zijn deels vrijliggende fietspaden aangelegd. Een
groot deel van infrastructuur dient nog aangelegd te worden. Hierbij
dient rekening gehouden te worden met de fietspaden.
Zie bijlage D. Geen maximum parkeernorm.

Alle bedrijfsactiviteiten met uitzondering van consumentengerichte
voorzieningen en separate kantoren.

Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Flevopoort is niet bereikbaar per spoor.
Water
Het terrein is deels bereikbaar via het water. De kade is echter niet
meer in gebruik.
Voetgangers
Er liggen geen voetpaden op het terrein. In de toekomst bij groot
onderhoud uitbreiding overwegen.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Beeldkwaliteitsplan
Sterk aanbevolen.
Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland)
Parkmanagement
Geen parkmanagement aanwezig.
Inhoud parkmanagement
Niet van toepassing.
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10.

Bio Science Park

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-062006
Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Thematisch terrein
Bioscience
0 ha

Circa 32 ha
Specifieke locatie voor
het vestigen van
overige bedrijvigheid –
bedrijventerrein.
Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Bedrijven binnen de agro- en farmaceutische sector. De
productieprocessen van de bedrijven dienen te passen in de duurzame
terreinopzet.
Uitgesloten functies
Kantoren zonder relatie met thema, wonen en niet locatie-verzorgende
voorzieningen.
Maximale kantoor30% per kavel
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
Categorie 1-4.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Er dient op eigen terrein geparkeerd te worden.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm

Niet van toepassing.

Het is wenselijk dat het Bio-Science Park bovenregionaal ontsloten
wordt.
De geplande locatie dient goed bereikbaar te zijn per bus. Thans loopt
lijn 154 één keer per half uur (Steenstraat).
Het terrein komt in de nabijheid van afrit 11 van de A6 te liggen en is
daarmee goed bereikbaar over de weg.
In het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de aanleg van
vrijliggende fietspaden.
Zie bijlage D.

Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Geschikt voor de vestiging van bedrijven uit de agro- en
farmaceutische sector.
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Niet bereikbaar per spoor.
Water
Nier bereikbaar via het water.
Voetgangers
Aanleggen van voetpaden wordt aanbevolen.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Er dient gestreefd te worden naar een minimale FSI van 0,5.
Beeldkwaliteitsplan
Wenselijk.
Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland)
Parkmanagement
De mogelijkheden van parkmanagement onderzoeken.
Inhoud parkmanagement
Nader onderzoeken.
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11.

Flevokust

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang
Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Thematisch terrein
IndustrieelHavencomplex
0 ha
200 ha
Specifieke locatie voor
het vestigen van
havenvoorzieningen,
alsmede tbv logistieke,
industriële en
handelsbedrijven

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Bedrijven met havengerelateerde activiteiten, zoals de aan- en afvoer
van grondstoffen en producten. De overslagfaciliteit dient de
interessen te wekken van logistieke ondernemingen. Verder terrein tbv
productie bouwmaterialen en productie energie (w.o.
biobrandstoffen).
Uitgesloten functies
Separate kantoren, wonen en niet-locatie-verzorgende voorzieningen.
Maximale kantoor30% per bedrijf, met vrijstelling 50% per publiekrechtelijke kavel voor
houdendheid (% bvo)
hoofdkantoren.
Milieuhindercategorie
Categorie t/m 6 (eventueel gezoneerd).
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Er dient op eigen terrein geparkeerd te worden.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm

Niet van toepassing.

Bovenregionale bereikbaarheid per openbaar vervoer van het terrein is
wenselijk.
De geplande locatie dient goed bereikbaar te zijn per bus.
Het terrein komt dicht tegen afrit 11 van de A6 te liggen.
In het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de aanleg van
vrijliggende fietspaden.
Zie bijlage D.

Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Bij voorkeur havengerelateerde bedrijvigheid.
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Bereikbaarheid per spoor trachten te realiseren.
Water
Flevokust is bereikbaar via het water.
Voetgangers
Aanleggen van voetpaden wordt aanbevolen. Deze aanbeveling
wordt versterkt gezien het grote aantal verkeersverplaatsingen op
logistieke terreinen.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Niet van toepassing.
Beeldkwaliteitsplan
Overige criteria
Parkmanagement
Inhoud parkmanagement
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Voor onderdelen van het plan kan een beeldkwaliteitsplan worden
overwogen..
De mogelijkheden van parkmanagement onderzoeken.
Nader onderzoeken.

12.

Lelystad Airport

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Thematisch bedrijventerrein
Luchthaven
15,6 ha
16 ha
Specifieke locatie voor
luchthavengebonden en –
verbonden bedrijvigheid

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Geschikt voor luchthavengebonden –verbonden en -gerelateerde
ondernemingen.
Uitgesloten functies
Kantoren die geen relatie hebben met de luchthaven, wonen en
niet locatie-verzorgende voorzieningen.
Maximale kantoor30% van de publiekrechtelijk kavel.
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
Categorie 1-4.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Ja, voertuigen worden op eigen terrein of in aangelegde
parkeerhavens geparkeerd.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Water
Voetgangers
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Beeldkwaliteitsplan

Niet van toepassing.

Het vliegveld is niet op HOV niveau ontsloten.
Het vliegveld is matig bereikbaar. De dichtst bijzijnde halte ligt op
een loopafstand van circa 10 minuten..
Het terrein ligt op korte afstand van de A6 en direct aan de
hoofdverkeersweg Larserweg.
Op het terrein zijn geen fietspaden aanwezig. Nadrukkelijk wordt
aanbevolen de situatie te verbeteren.
Zie bijlage D.
Luchthavengebonden en -gerelateerde bedrijfsactiviteiten.
Luchthaven Lelystad is niet bereikbaar per spoor.
Het terrein is niet bereikbaar via het water.
Er liggen geen voetpaden op het terrein. In combinatie met
fietspaden aanpakken.
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Aanbevolen.

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland)
Parkmanagement
Er is geen vorm van parkmanagement aanwezig op de Luchthaven.
Inhoud parkmanagement
Niet van toepassing.
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13

Kempenaar, Jol, Griend, Gildenhof

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
Locatietype

Binnenstedelijk
bedrijventerrein
Binnenstedelijk-B
13 ha (vier gezamenlijk)
0 ha
Specifieke locatie voor het
vestigen van overige
bedrijvigheid –
bedrijventerrein.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Aantal kleinschalige binnenstedelijke bedrijventerreinen. Onder
vrijstelling bepaalde vormen van detailhandel (conform visie
Detailhandel op bedrijventerreinen, november 2005, zie bijlage E),
groothandel en een beperkt aantal autoreparatiebedrijven.
Herprofilering naar economische en niet-economische functies (sociaalculturele acvtiviteiten) mogelijk.
Uitgesloten functies
Separate kantoren, wonen.
Maximale kantoor30% per bedrijf.
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
Categorie 1-4.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Bij voorkeur op eigen terrein. Op een aantal terreinen wordt
geparkeerd in aangelegde parkeerhavens.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten

Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Water
Voetgangers
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Beeldkwaliteitsplan

Niet van toepassing.

De terreinen zijn niet op HOV niveau ontsloten.
Het merendeel van de terreinen is goed bereikbaar per bus.
De terreinen liggen over het algemeen aan de binnenkant van de
hoofdwegenstructuur van Lelystad en zijn daarmee voldoende
bereikbaar over de weg.
Op een aantal terreinen zijn vrijliggende fietspaden aanwezig.
Zie bijlage D.
Óverige bedrijvigheid. Consumentengerichte voorzieningen uitsluitend
mogelijk wanneer dit past binnen de visie Detailhandel op
bedrijventerreinen, november 2005 (zie bijlage E).
De terreinen zijn niet bereikbaar via het spoor.
De bereikbaar via het water is niet van belang op deze terreinen.
Bij groot onderhoud uitbreiding van voetpaden overwegen.
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Wenselijk.

Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland)
Parkmanagement
Parkmanagement niet aanwezig.
Inhoud parkmanagement
Niet van toepassing.
Op de foto wordt een impressie van Gildenhof weergegeven.
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14.

Ketelmeerstraat, Middendreef, Merwede, Sont

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
Locatietype

Binnenstedelijk
bedrijventerrein
Binnenstedelijk-A
3 ha
4 ha
Specifieke locatie voor het
vestigen van overige
bedrijvigheid –
bedrijventerrein.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Kleinschalige gemengde bedrijvigheid. Beperkte herprofilering binnen
economische functies mogelijk. Detailhandel onder bepaalde
voorwaarden mogelijk (), met uitzondering van Merwede.
Uitgesloten functies
Separate kantoren, wonen.
Maximale kantoor30% per bedrijf
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
Categorie 1-4
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Bij voorkeur op eigen terrein. Op een aantal terreinen wordt
geparkeerd in aangelegde parkeerhavens.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten

Niet van toepassing.

De terreinen zijn niet op HOV niveau ontsloten.
Het merendeel van de terreinen is goed bereikbaar per bus.
De terreinen liggen over het algemeen aan de binnenkant van de
hoofdwegenstructuur van Lelystad en zijn daarmee voldoende
bereikbaar over de weg.
Op een aantal terreinen zijn vrijliggende fietspaden aanwezig.
Zie bijlage D.
Overige bedrijvigheid. Consumentengerichte voorzieningen
uitsluitend mogelijk wanneer dit past binnen de visie Detailhandel op
bedrijventerreinen, november 2005 (zie bijlage E)

Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
De terreinen zijn niet bereikbaar via het spoor.
Water
De bereikbaar via het water is niet van belang op deze terreinen.
Voetgangers
Bij groot onderhoud uitbreiding van voetpaden overwegen.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Beeldkwaliteitsplan
Wenselijk.
Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland)
Parkmanagement
Parkmanagement niet aanwezig.
Inhoud parkmanagement
Niet van toepassing.
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A.2

Factsheets kantorenlocaties

1.

Hanzepark / RGD cluster / Botter

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang
01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
Locatietype

Centrummilieu
Grootstedelijke
centrumlocatie
44.084 m2
51.000 m2
Locatie in nabijheid van
station en hoofdcentrum.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Niet-zakelijk dienstverlening, zoals sociaal- en maatschappelijke
dienstverlening. Tevens wordt de uitbreiding van het Provinciehuis en
mogelijk het Openbaar Ministerie verwacht.
Specificatie
Uitgesloten functies
‘Overige bedrijvigheid’ tenzij naar aard en schaal passend.
Milieuhindercategorie
Categorie 1-2.
Goedkeuringscriteria – bereikbaarheid
Spoor
Lelystad CS
HOV
I.v.m. nabijheid Centraal Station niet van toepassing.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Parkeren op eigen terrein (Hanzepark), collectief privéterrein (RGDcluster) en mengvorm openbaar privé (Botter-provinciehuis)
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Omvang kantoren op
locatie totaal
Richtlijnen – bereikbaarheid
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm

Minimaal 3.000 m2 bvo.

Gelegen in directe nabijheid van het Centraal Station en daarmee
zeer goed bereikbaar.
Gelegen nabij diverse uitvalswegen.
Vrijliggende fietspaden aanwezig.
1ppl op 80 m2 bvo

Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Niet-zakelijk dienstverlening.
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Voetgangers
Voetpaden aanwezig.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 35% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Er dient gestreefd te worden naar een minimale FSI van 1,4-1,8.
Beeldkwaliteitsplan
Is onderdeel stedenbouwkundig ontwerp.
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2.

Stadshart Stationsbalkons Noord en Zuid

Algemeen
Terreintype
Specifieke milieu
Locatie
Uitgegeven omvang
01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
Locatietype

Centrummilieu
Grootstedelijke
centrumlocatie
0 m2
20.000 m2 bvo
Locatie in nabijheid van
station en in het centrum
van kernen.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Geschikt voor vestiging van (middel)grote kantoorhoudende bedrijven
die belang hechten aan kwaliteit en uitstraling van het pand.
Specificatie
Uitgesloten functies
Wonen, detailhandel en ‘Overige bedrijvigheid’ , wonen tenzij naar
aard en schaal passend.
Milieuhindercategorie
Categorie 1-2.
Goedkeuringscriteria – bereikbaarheid
Spoor
De locatie dicht op Centraal Station.
HOV
I.v.m. nabijheid Centraal Station niet van toepassing.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Op eigen terrein (deels verdiept)
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Omvang kantoren op
locatie totaal
Richtlijnen – bereikbaarheid
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm

10.000m2 bvo (eventueel in twee gedeelten)
20.000m2 bvo

Gelegen in directe nabijheid van het Centraal Station en daarmee
goed bereikbaar.
Gelegen nabij diverse uitvalswegen.
Vrijliggende fietspaden aanwezig; fietsenstalling.
1:80 m2 bvo; maximaal aantal parkeerplaatsen bij 10.000m2 bvo
bedraagt 125.

Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Kantorenfunctie.
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Voetgangers
Voetpaden aanwezig.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 50% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Er dient gestreefd te worden naar FSI tussen 2,0 en 3,0. Maximaal 10-12
bouwlagen.
Beeldkwaliteitsplan
Is onderdeel stedenbouwkundig ontwerp.
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3.

Stadshart Zilverparkkade

Algemeen
Terreintype
Uitgegeven omvang
01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
Locatietype

Centrummilieu
Grootstedelijke
Centrumlocatie
2.000 m2 bvo
10.000 m2 bvo
Locatie bij intercity station

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Kleine, middelgrote en grote (balie) kantoren
Specificatie
Zakelijke dienstverlening
Uitgesloten functies
‘overige bedrijvigheid’ tenzij naar aard en schaal passend.
Milieuhindercategorie
1-2
Goedkeuringscriteria – bereikbaarheid
Spoor
Lelystad CS
HOV
Ja, interregionale ontsluiting
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Niet noodzakelijk
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Omvang kantoren op
locatie totaal
Richtlijnen – bereikbaarheid
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm

Minimaal 3.000 m2 bvo
Minimaal 70.000 m2 bvo

Goede busontsluiting
Directe verbinding met hoofdweg
Vrijliggende fietspaden
Zie bijlage D.; gebiedsparkeerbalans; bevorderen dubbelgebruik
parkeergelegenheid; aanbevolen: maximum parkeernorm 1: 60 m2
bvo.

Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Kantoorgebruikers
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Voetgangers
Voetpaden
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
60%
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
1,5-2,0
Beeldkwaliteitsplan
Aanbevolen
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4.

Campuszone Noord

Algemeen
Terreintype
Uitgegeven omvang
01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
Locatietype

Kantoren
Binnenstedelijk
kantorenterrein
0
6.000m2 bvo
Specifieke locatie voor het
vestigen van kantoren.
Geen menging met andere
functies.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Specificatie
Uitgesloten functies
‘overige bedrijvigheid’ tenzij naar aard en schaal passend, wonen,
niet-locatieverzorgende voorzieningen.
Milieuhindercategorie
1-2
Goedkeuringscriteria – bereikbaarheid
Spoor
Geen eisen
HOV
Geen eisen
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Ja (afhankelijk van uiteindelijke uitgifte campusconcept)
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Omvang kantoren op locatie
totaal
Richtlijnen – bereikbaarheid
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Voetgangers
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Beeldkwaliteitsplan

4 tot 6 gebouwen (blokken); per gebouw 3 tot 6 bouwlagen; per blok
één bedrijf (minimaal 70%; aanvulling met maximaal één huurder).
Maximaal 6.000m2 – 12.000m2 bvo. Deze locatie qua oppervlakte
bezien in combinatie met Campuszone Zuid (en in de verre toekomst
met de verdere ontwikkeling van Campuszone Noord).
Streven naar goede ontsluiting
Geen eisen
Streven naar vrijliggend fietspad
Zie bijlage D. Geen maximumparkeernorm; eventuele beperking op
maaiveld.
Kantooractiviteiten
Voetpaden
40%
1,2-1,5
Gewenst
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5.

Campuszone Zuid

Algemeen
Terreintype
Uitgegeven omvang
01-06-2006
Nog uit te geven
Omschrijving
Locatietype

Kantoren
Binnenstedelijk
kantorenterrein
0 ha
6.000m2
Specifieke locatie voor het
vestigen van kantoren;
geen menging met andere
functies

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Middelgrote kantoorgebruikers
Specificatie
Uitgesloten functies
overige bedrijvigheid’ tenzij naar aard en schaal passend; wonen;
niet-locatieverzorgende voorzieningen.
Milieuhindercategorie
1-2
Goedkeuringscriteria – bereikbaarheid
Spoor
Geen eisen
HOV
Ontsluiting wenselijk
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Parkeren op eigen terrein
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Omvang kantoren op locatie
totaal
Richtlijnen – bereikbaarheid
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Voetgangers
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Beeldkwaliteitsplan
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4 tot 6 gebouwen (blokken); per gebouw 3 tot 6 bouwlagen; per blok
één bedrijf (minimaal 70%; aanvulling met maximaal één huurder).
Maximaal 6.000m2 – 12.000m2 bvo. Deze locatie qua oppervlakte
bezien in combinatie met Campuszone Noord.
Streven naar goede bereikbaarheid per bus
Geen (specifieke) eisen.
Streven naar vrijliggende fietspaden
Zie bijlage D.; geen maximumparkeernorm; eventuele beperking op
maaiveld.,
Kantoren
Voetpaden
35%-40%
1,2-1,5
Aanbevolen.

6.

Larserboog

Algemeen
Terreintype
Uitgegeven omvang

Kantoren
Binnenstedelijke
kantorenterrein
0 m2

Nog uit te geven

3.000 m2 – 5.000m2

Omschrijving
Locatietype

Kantorenlocatie langs
centrale as (Larserdreef).
Geen menging met
andere functies.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Locatie geschikt voor enkele middelgrote kantoorgebruikers die
waarde hechten aan uitstraling.
Specificatie
Uitgesloten functies
‘Overige bedrijvigheid’ tenzij naar aard en schaal passend, wonen,
niet-locatieverzorgende voorzieningen.
Milieuhindercategorie
Categorie 1-2.
Goedkeuringscriteria – bereikbaarheid
Geen eisen. De locatie ligt niet in de nabijheid van het Centraal
Spoor
Station, maar wel binnen de business banaan.
HOV
De locatie in de toekomst op HOV niveau ontsluiten.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Parkeren op eigen terrein.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Omvang kantoren op locatie
totaal
Richtlijnen – bereikbaarheid
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm

De kantoren mogen een minimale omvang hebben van 3.000 m2
bvo.
Totale kantorenomvang 3.000 m2 tot 10.000m2 bvo. Eventueel in 8
lagen.
De bereikbaarheid per bus dient te worden verbeterd. Bij het
ontwikkelen dient deze bereikbaarheid verbeterd te worden.
Direct aan afrit 10 van de A6 en diverse andere uitvalswegen
gelegen.
Bereikbaarheid per fiets meenemen bij de ontwikkeling van de
locatie.
Zie bijlage D.

Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Kantoorhoudend of perifere detailhandel.
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Voetgangers
Het aanleggen van voetpaden wordt aanbevolen.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn (zie
bebouwingspercentage
opmerking hieronder).
Minimaal FSI
Bebouwbare deel is relatief klein ten opzichte van de totale
oppervlakte. Derhalve wordt geen FSI gegeven.
Beeldkwaliteitsplan
Is onderdeel stedenbouwkundig ontwerp.
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7.

Larserdreef – Warande

Algemeen
Terreintype
Uitgegeven omvang

Gemengd milieu
Gemengd terrein
0 m2

Nog uit te geven

43.200 m2

Omschrijving
Locatietype

Specifieke locatie voor
kleinschalige kantoren binnen
Warande en in de omgeving van
Palazzo.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Ruimte voor een grote diversiteit van kantoorpanden in een groot
aantal sectoren.
Specificatie
Uitgesloten functies
‘Overige bedrijvigheid’ tenzij naar aard en schaal passend.
Milieuhindercategorie
Categorie 1-2.
Goedkeuringscriteria – bereikbaarheid
Spoor

Geen eisen. De locatie ligt niet in de nabijheid van het Centraal Station
maar wel in de business banaan.
Geen eisen De locatie is niet op HOV niveau ontsloten.

HOV
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Niet noodzakelijk gelet op het gemengde karakter. Parkeren dient op
eigen terrein te gebeuren dan wel passen binnen de parkeerbalans van
Warande.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Omvang kantoren op locatie
totaal
Richtlijnen – bereikbaarheid
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Voetgangers
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Beeldkwaliteitsplan
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De panden dienen een minimale oppervlakte van 1.250 m2 bvo te
hebben.
Maximaal 25% van de totale ontwikkeling Warande.

De toekomstige locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer..
Gelegen nabij diverse uitvalswegen.
Het aanleggen van vrijliggende fietspaden wordt aanbevolen.
Zie bijlage D.

Kantorenfunctie.
Het aanleggen van voetpaden wordt aanbevolen.
Minimaal 40% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
Er dient gestreefd te worden naar een minimale FSI van 1,2-1,6.
Is onderdeel stedenbouwkundig ontwerp.

8.

Kantorenlocatie A6

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang
Nog uit te geven

Kantoren
Kantoren Snelweg
0 m2
Circa 10.000 m2

Omschrijving
Locatietype

Specifieke locatie voor het
vestigen van kantoren aan
de snelweg.
Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Locatie geschikt voor enkele (middel)grote kantoorgebruikers (SBIcode)
Specificatie
Hoge autoafhankelijkheid
Uitgesloten functies
‘Overige bedrijvigheid’ tenzij naar aard en schaal passend; wonen;
niet-locatie-verzorgende voorzieningen.
Milieuhindercategorie
Categorie 1-2.
Goedkeuringscriteria – bereikbaarheid
Spoor
De locatie ligt niet in de nabijheid van het Centraal Station.
HOV
Wenselijk
Snelweg
Gelegen aan de A6
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Parkeren op eigen terrein
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Omvang kantoren op locatie
totaal
Richtlijnen – bereikbaarheid
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Voetgangers
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Beeldkwaliteitsplan

Minimaal 3.000m2 bvo
Minimaal 10.000m2 bvo

Goed bereikbaar per bus
Aan de snelweg
Vrijliggend fietspad
Minimaal 1ppl per 60 m2 bvo.
Kantoorhoudend
Het aanleggen van voetpaden wordt aanbevolen.
Minimaal 40% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
Er dient gestreefd te worden naar een minimale FSI van 1,5.
Ja.
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9.

Meent – Schans – Veste

Algemeen
Terreintype

Binnenstedelijk kantorenterrein

Uitgegeven omvang
01-06-2006
Nog uit te geven

16.900 m2

Omschrijving
Locatietype

Specifieke locatie voor
kantoren.

4.482 m2

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Merendeel kantoren met een minimale omvang van 1.500 m2 bvo. De
uitbreiding is geschikt voor doelgroepen binnen een groot aantal
sectoren.
Specificatie
Geen functiemenging, m.u.v. locatieverzorgende voorzieningen.
Uitgesloten functies
Wonen en niet locatie-verzorgende voorzieningen.
Milieuhindercategorie
Categorie 1-2.
Goedkeuringscriteria – bereikbaarheid
Spoor
De locatie ligt op loopafstand van het Centraal Station.
HOV
De locatie ligt nabij het Centraal Station en is daarmee bovenregionaal
ontsloten.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Er dient geparkeerd te worden op eigen terrein. Dit biedt op bepaalde
plaatsen echter aanzienlijke problemen. Aanleggen extra
parkeervakken overwegen.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Omvang kantoren op locatie
totaal
Richtlijnen – bereikbaarheid
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Voetgangers
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Beeldkwaliteitsplan
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De panden dienen een minimum omvang te hebben van circa 1.500
m2 bvo.
De totale omvang bedraagt nu reeds bijna 17.000 m2 bvo en na
uitbreiding ruim 21.000 m2 bvo.
Gelegen in directe nabijheid van het Centraal Station en daarmee
goed ontsloten.
Gelegen nabij diverse uitvalswegen.
Vrijliggende fietspaden aanwezig.
Zie bijlage D.
Kantorenfunctie.
Voetpaden aanwezig.
Minimaal 40% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
Er dient gestreefd te worden naar een minimale FSI van 1,2.
Is onderdeel stedenbouwkundig ontwerp.

10.

Lelycentre

Algemeen
Terreintype

Overige centrumlocatie

Uitgegeven omvang
01-06-2006

80.000 m2

Nog uit te geven

0 m2

Omschrijving
locatietype

Locatie 2e orde OV knooppunt.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Diverse publieke instellingen zijn hier gevestigd. Er zijn geen nieuwe
ontwikkelingen gepland.
Specificatie
Uitgesloten functies
‘Overige bedrijvigheid’ tenzij naar aard en schaal passend.
Milieuhindercategorie
Categorie 1-2.
Goedkeuringscriteria – bereikbaarheid
Spoor
HOV
I.v.m. nabijheid Centraal Station interregionaal ontsloten.
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Niet noodzakelijk; gebiedsparkeerbalans
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Omvang kantoren op locatie
totaal
Richtlijnen – bereikbaarheid
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm
Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Voetgangers
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Beeldkwaliteitsplan

De kantoorpanden in het Lelycentre variëren van 9.000 m2 bvo tot
30.000 m2 bvo.
De totale locatie heeft een omvang van circa 80.000 m2 bvo.

Goed bereikbaar per lokale bus.
Gelegen nabij diverse uitvalswegen.
Vrijliggende fietspaden aanwezig.
Gebiedsgerichte parkeerbalans; geen maximum parkeernorm;
parkeren op maaiveld toegestaan.
(Publieke) kantorenfunctie.
Voetpaden aanwezig.
35%
1,0
Is onderdeel stedenbouwkundig plan.
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B.

Factsheets PDV/GDV locvaties

1.

Palazzo

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-062006

Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Specifiek Werkmilieu
Voorzieningen
0 ha
20.000 m2 bvo
Geschikte locatie voor
grootschalige
volumineuze
detailhandel.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Landelijk regionale opererende formules met representatieve
uitstraling (grootschalige volumineuze detailhandel zoals Palazzo met
uitzondering van bouwmarkt en tuincentrum).
Uitgesloten functies
Separate kantoren, wonen en niet locatie-verzorgende voorzieningen.
Maximale kantoor30% per bedrijf.
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
Categorie 1-2
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Parkeren personeel en bezoekers op eigen terrein.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm

Niet van toepassing

Matige bereikbaarheiud via HOV.
Goed bereikbaar.
Het terrein is direct gelegen aan de hoofdverkeerswegen Larserdreef.
Op het terrein zijn langs de hoofdweg (Zuiveringweg) vrijliggende
fietspaden aangelegd.
Zie bijlage D.

Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten

Consumentgerichte bedrijfsactiviteiten die voorheen vielen onder de
beschrijving perifere detailhandel.
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Niet bereikbaar per spoor.
Water
Het terrein is niet bereikbaar via het water.
Voetgangers
Voetpaden aanwezig.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Beeldkwaliteitsplan
Overige criteria
Parkmanagement
Inhoud parkmanagement
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Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.

Geen parkmanagement
Niet van toepassing

2.

PDV Noordersluis Westerdreef

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-062006

Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Specifiek Werkmilieu
Voorzieningen
1,9 ha
2,8 ha
Geschikte locatie voor
grootschalig
volumineuze
detailhandel.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Grootschalig volumineuze detailhandel zoals woninginrichting m.u.v.
meubelverkoop, boten en caravans, keukens/sanitair); showrooms
‘business-to-consumer’;.
Uitgesloten functies
Separate kantoren, wonen en niet-locatie-verzorgende voorzieningen.
Maximale kantoor30% per bedrijf.
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
Categorie 1-2
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Parkeren personeel en bezoekers op eigen terrein.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm

Niet van toepassing

Noordersluis is niet op HOV niveau ontsloten.
Matig bereikbaar. Naar Jol rijdt een bus (4 keer per uur). Vanaf hier ligt
Noordersluis op een loopafstand van minimaal 1 en maximaal 10
minuten.
Het terrein is direct gelegen aan de hoofdverkeerswegen
Visarenddreef en Westerdreef.
Op het terrein zijn langs de hoofdweg (Zuiveringweg) vrijliggende
fietspaden aangelegd.
Zie bijlage D.

Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten

Consumentgerichte bedrijfsactiviteiten die voorheen vielen onder de
beschrijving perifere detailhandel.
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor (goederen)
Noordersluis is niet bereikbaar per spoor.
Water
Het terrein is deels bereikbaar via het water.
Voetgangers
Er liggen geen voetpaden op het terrein. In de toekomst bij groot
onderhoud uitbreiding overwegen.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 25% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Beeldkwaliteitsplan
Overige criteria (niet opgenomen in locatiebeleid Provincie Flevoland)
Parkmanagement
Geen parkmanagement
Inhoud parkmanagement
Niet van toepassing
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3.

GDV Stadshart

Algemeen
Terreintype
Specifiek milieu
Uitgegeven omvang 01-062006

Nog uit te geven
Omschrijving
locatietype

Voorzieningen
Voorzieningen
0 ha
7.500 m2 bvo
Geschikte locatie voor
grootschalige
detailhandel.

Goedkeuringscriteria – werkfuncties
Doelgroepen
Landelijk regionale opererende formules met representatieve uitstraling
die een trekkerfunctie in het Stadshart kunnen vervullen: bruin en
witgoed alsmede sport-/outdoorartikelen; warenhuis e.d. vanaf 500m2
bvo.
Uitgesloten functies
‘Overige bedrijvigheid’ tenzij naar aard en schaal passend. Separate
kantoren, wonen en niet-locatie-verzorgende voorzieningen.
Maximale kantoor30% per bedrijf.
houdendheid (% bvo)
Milieuhindercategorie
Categorie 1-2
Goedkeuringscriteria – parkeren
Op eigen terrein
Nee. Gebiedsparkeerbalans.
Richtlijnen – werkfuncties
Grootte individuele
kantoorpanden
Richtlijnen – bereikbaarheid
HOV
Lokale bus
Weg
Fiets
Richtlijnen – parkeren
Parkeernorm

Niet van toepassing

HOV aanwezig.
Goed bereikbaar.
Het terrein is direct gelegen aan de hoofdverkeerswegen.
Vrijliggende fietspaden.
Zie bijlage D.; gebiedsparkeerbalans Stadshart.

Aanbevelingen – werkfuncties
Bedrijfsactiviteiten
Grootschalige detailhandel.
Aanbevelingen – bereikbaarheid
Spoor
Goed bereikbaar per spoor.
Water
Het terrein is niet bereikbaar via het water.
Voetgangers
Voetpaden aanwezig.
Aanbevelingen – ruimtegebruik
Streefwaarden minimum
Minimaal 50% van de kaveloppervlakte dient bebouwd te zijn.
bebouwingspercentage
Minimaal FSI
Een FSI van 0,25 dient minimaal gerealiseerd te worden.
Beeldkwaliteitsplan
Onderdeel stedenbouwkundig ontwerp
Overige criteria
Parkmanagement
Inhoud parkmanagement
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Geen parkmanagement.
Niet van toepassing

Bijlage B Toelichting provinciale locatiebeleid
In deze bijlage wordt ter toelichting en als achtergrond het vastgestelde locatiebeleid van
de provincie Flevoland weergegeven. Dit beleid vormt het kader waarbinnen de gemeente
Lelystad haar locatiebeleid heeft vormgegeven.
Achtergrond: nieuw provinciaal locatiebeleid
Voor het nieuwe locatiebeleid is behoefte aan een andere locatietypologie dan de
beschikbare ABC-differentiatie. Het moet gaan om een typologie, die op provinciale schaal
bruikbaar is, maar waarbinnen op gemeentelijk niveau een nadere uitwerking kan worden
gemaakt. Bij de typologie is aangesloten op de indeling in drie vestigingsmilieus die is
opgenomen in deel 3 van de Vijfde Nota. Bureau BUITEN stelt voor om in de provinciale
locatietypologie onderscheid te maken in zeven typen locaties voor bedrijvigheid en
voorzieningen. De locaties lopen uiteen in geschiktheid voor typen bedrijvigheid, mate van
functiemenging, bereikbaarheid voor verschillende modaliteiten, et cetera. In figuur B.1 zijn
de locatietypen van het provinciale locatiebeleid weergegeven. N.B. de hoofdlijnen van het
nieuwe locatiebeleid staan weergegeven in het kader op de volgende bladzijde.
Uitwerking provinciale locatietypologie
Elk van de locatietypen die in figuur B.1 is onderscheiden, is verder uitgewerkt in de tabel B.2A t/m B.2-C. In die tabellen staan op de verticale as de hoofdonderdelen waarmee de
typologie is vastgelegd:
•
•
•
•

mogelijke werkfuncties;
bereikbaarheid;
parkeren;
zorgvuldig ruimtegebruik.

Elke van deze hoofdonderdelen is uiteengelegd in verschillende criteria. In de tabellen is per
locatietype geformuleerd waar de betreffende locatie op de onderscheiden criteria aan
moet voldoen. Dat ‘moeten voldoen’ valt overigens uiteen in drie niveaus van hardheid,
zoals te doen gebruikelijk in het ruimtelijk beleid:
•
•
•

goedkeuringscriteria;
richtlijnen;
aanbevelingen.

Goedkeuringscriteria zijn harde criteria die worden gebruikt bij de plantoetsing, in casu het
toetsen van ontwerp-bestemmingsplannen aan het POP. De belangrijkste goedkeuringscriteria worden vastgelegd in het POP dan wel in de Leidraad Gemeentelijke Plannen die de
Provincie dit jaar (2003) opstelt. Criteria waarvan de houdbaarheid wordt geschat op een
geringere levensduur dan de looptijd van het POP, lenen zich beter voor verankering via de
genoemde Leidraad, dan via het POP.
De richtlijnen zijn planvoorschriften waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken.
Aanbevelingen zijn aandachtspunten of beleidswensen. Gemeenten dienen aan de
uitwerking van die onderwerpen aandacht te besteden in de gemeentelijke visie en
bestemmingsplannen.
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De kern van het voorstel voor een nieuw locatiebeleid
Flevoland zet in op een locatiebeleid waarin een voor Flevoland goede balans is gezocht tussen
economische ontwikkelingsmogelijkheden, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. In
het locatiebeleid worden op provinciaal niveau zeven vestigingsmilieus onderscheiden, die onder drie
koepelmilieus vallen:
Centrummilieus:
Gemengde milieus:
Specifieke werkmilieus:

voor kantoren en voorzieningen en overige werkfuncties mits
milieutechnisch inpasbaar, gemengd met wonen.
voor wonen, gemengd met kleinschalige kantoren, voorzieningen en
overige bedrijvigheid mits die laatste ruimtelijk en milieutechnisch inpasbaar
zijn.
separate milieus voor kantoren, voor voorzieningen en voor overige
bedrijven, waar relevant en in beperkte mate met menging van wonen en
voorzieningen.

Binnen de provinciale milieus kunnen op gemeentelijk niveau nadere segmenteringen tussen locaties
worden aangebracht. Binnen locaties kan met zoneringen worden gewerkt.
Het voorstel is uitgewerkt in criteria per locatietype, waarin alle onderwerpen aan bod komen
waarvan het Rijk heeft aangegeven dat die in het nieuwe beleid aan bod dienen te komen
(vestigingsmogelijkheden, bereikbaarheid, parkeren, zorgvuldig ruimtegebruik). In de uitwerking is een
differentiatie aangebracht tussen goedkeuringscriteria, richtlijnen en aanbevelingen voor
bestemmingsplannen. Het aantal goedkeuringscriteria is beperkt gehouden en er is ruimte voor een
gedifferentieerde maatvoering in eisen binnen de provincie. Daarbij wordt in de eerste plaats recht
gedaan aan de verschillende karakteristieken van de gemeenten in Flevoland en in de tweede plaats
aan een belangrijk onderdeel van het vigerend Provinciaal ruimtelijk beleid, namelijk de
Kernenhiërarchie.
Binnen het provinciaal beleid kunnen de gemeenten zelf een nadere differentiatie aanbrengen.
Uiteraard gebeurt dat uiteindelijk in bestemmingsplannen per locatie, maar om de samenhang tussen
alle vestigingsmilieus zichtbaar te maken, stelt Bureau BUITEN voor dat elke gemeente vierjaarlijks een
gemeentelijke vestigingsplaatsvisie (GVV) maakt. Het opstellen van een GVV behoeft niet veel
meerwerk voor de gemeenten te zijn, maar kan bijvoorbeeld in het verlengde van een economische
visie worden meegenomen. De visie wordt aangeboden aan de Provincie en geldt als mede
richtinggevend bij de beoordeling van bestemmingsplannen. De positie binnen de Kernenhiërarchie is
mede bepalend voor de eisen die aan de GVV worden gesteld.
Er blijft sprake van een concentratiebeleid van arbeids- en bezoekersintensieve functies, onder meer
vanuit bereikbaarheidsoverwegingen met OV. Die concentratie vindt voornamelijk plaats bij OVknooppunten, uitzonderingen hierop kunnen zijn de kantorensnelweg milieus en sommige
kantorenzones.
Er komen aanmerkelijk ruimere vestigingsmogelijkheden voor kantoorachtigen op bedrijventerreinen.
Dat kan straks tot 70% kantoorhoudendheid, mits gesegmenteerd of gezoneerd en in logische
samenhang met de kwaliteit van de ontsluiting per openbaar vervoer, rekening houdend met de
mogelijkheden ter plaatse. Uitgangspunt blijft dat (pure) kantoren niet op bedrijventerreinen worden
gevestigd, maar er zijn wel nieuwe vestigingsmogelijkheden voor kantoren gecreëerd:
•
Het accommoderen van kantorenvraag in de directe nabijheid van de snelweg wordt mogelijk
voor kantoren waarvan de gebruikers een hoge mate van autoafhankelijkheid hebben – de
zogeheten ‘invlieg-uitvlieg-kantoren’.
•
Kleinschalige specifieke niet-gemengde kantorenconcentraties.
•
Voor kleinere kernen geldt dat de mogelijkheid wordt geboden voor het inrichten van een in
omvang gelimiteerde kantorenzone, mits wordt aangetoond dat er vraag is en ruimtelijke
inpassing in de centrum- en gemengde milieus niet mogelijk of wenselijk is en de omvang in
overeenstemming is met de plaats in de kernenhiërarchie.
•
Het wordt mogelijk om bij revitalisering op reguliere bedrijventerreinen een beperkte,
gelimiteerde toevoeging van kantoren te realiseren, mits de noodzaak hiervan wordt
gemotiveerd.
Er komt een meer marktgerichte benadering voor het parkeren. In beginsel worden parkeernormen
losgelaten. Het beleid bevat wel aanbevelingen om het parkeren, waar relevant, ruimtelijk efficiënt op
te lossen. Eveneens zijn zachte randvoorwaarden geformuleerd ter bevordering van de ruimtelijke
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Figuur B.1

Schematische weergave locatietypologie Provincie Flevoland
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3.3
Reguliere
Bedrijventerreinen

3.4
Industrieterreinen

In de tabellen B.2-A, -B en -C is de voorgestelde provinciale locatietypologie beschreven.
Daarin is met verschillende kleuren aangegeven welke van de normen goedkeuringscriteria
(tabel B.2-A), richtlijnen (tabel B.2-B) of aanbevelingen (tabel B.2-C) zijn. In de tabellen staan
de criteria in rijen. Sommige rijen behoren volledig tot een criteriumniveau (zijn bijvoorbeeld
helemaal ‘rood’), maar er zijn ook rijen waar er sprake is van een differentiatie van deze
hardheid tussen de verschillende locatietypen. Maatgevend voor toedeling aan één van de
tabellen A t/m C is het ‘hardste’ deel, dat wil zeggen: komt er in de rij een ‘rode cel’ voor,
dan is de betreffende rij opgenomen als goedkeuringscriterium, hoewel er dus cellen binnen
de rij kunnen zijn die ‘slechts’ de status van aanbeveling hebben. In de ‘rode’ tabel kunnen
dus ‘groene’ of ‘blauwe’ cellen voorkomen. De celkleur is uiteindelijk bepalend voor de mate
van hardheid.
Voordeel van de gekozen weergave is dat er sprake is van overzichtelijke tabellen. Nadeel is
dat de samenhang tussen de tabellen in ‘één oogopslag’ ontbreekt. Omdat hierdoor
wellicht de criteria en de verdeling hiervan over de tabellen B.2-A, -B en –C fragmentarisch
overkomen, geven wij eerst een overzicht van alle gehanteerde rijen/criteria in logisch
samenhangende onderdelen. Dat overzicht is opgenomen in tabel B.1. Weliswaar kan tabel
B.1 in eerste instantie de indruk wekken dat er sprake is van een overmaat aan regels, wij
verzekeren de lezer echter dat dit in de uitwerking door de differentiatie in hardheid meevalt.
Zie daartoe de tabellen B.2-A,-B en –C.
Zoals beschreven is de provinciale typologie het kader waarbinnen alle werklocaties in de
verschillende Flevolandse gemeenten een plek hebben. De gemeentelijke typologieën zijn
een verfijning van de provinciale typologie. Het is dus mogelijk dat de normen op provinciaal
niveau ruimer zijn dan die op gemeentelijk niveau. Andersom kan dat uiteraard niet het
geval zijn.
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Tabel B.1

Alle criteria op een rij

Criterium
Nadere specificatie
WERKFUNCTIES
Uitgesloten (werk)functies
Maximum kantoorhoudendheid % bvo kavelniveau
Grootte individueel kantoorpand (bvo)
Omvang kantoren op locatie totaal
Milieuhindercategorie
BEREIKBAARHEID
Spoor
HOV (vrije busbaan en/of regionaal ontsloten)
Lokale bus
Weg
Water
Fiets
Voetgangers
PARKEREN
Op eigen terrein
Betaald parkeren openbaar gebied
Parkeernorm
Minimum parkeernorm kantoor
Minimum parkeernorm hal
Maximum parkeernorm op maaiveld
Maximum parkeernorm
RUIMTEGEBRUIK
Minimaal bebouwingspercentage

Minimaal FSI
Beeldkwaliteitplan

Definitie
• Beschrijving van waar locatietype aan moet voldoen

Type criterium
• goedkeuringscriterium

• Uitgesloten werkfuncties kunnen zijn wonen, voorzieningen, kantoren en 'overige
bedrijvigheid'. Per locatietype wordt aangegeven welke niet zijn toegestaan.
• De maximum hoogte van het percentage kantoorhoudendheid per kavel voor een
locatietype, gemeten in bvo
• De minimum en/of maximum grootte van een kantoorgebouw gemeten in m2 bvo. Er
kunnen zich dus wel meerdere gebruikers in één kantoorgebouw vestigen
• De minimum en/of maximum totale omvang van het kantoorvloeroppervlak op een
vestigingslocatie gemeten in m2 bvo
• De milieuhindercategorie waaraan een bedrijf die zich op een vestigingslocatie wil
vestigen moet voldoen.

• goedkeuringscriterium/richtlijn/aanbeveling

• Ontsluiting per trein voor personen en/of goederenvervoer
• Ontsluiting via hoogwaardig openbaarvervoer (HOV), d.w.z via vrij busbaan of
(inter)regionale busverbinding
• Ontsluiting met lokale bus
• Ontsluiting via de weg
• Ontsluiting via water
• Ontsluiting via fietspaden
• Ontsluiting via voetpaden

• goedkeuringscriterium/richtlijn/aanbeveling
• goedkeuringscriterium/richtlijn/aanbeveling

• Verplichting van parkeren op eigen terrein
• Mogelijkheden van betaald parkeren in openbaar gebied
• Beschrijving van noodzaak van gebiedsparkeerbalans, minimum en maximum
parkeernormen, parkeren op maaiveld en collectief parkeren
• Minimum aantal parkeerplaatsen per m2 bvo kantoorruimte
• Minimum aantal parkeerplaatsen per m2 bvo bedrijfshal
• Maximum aantal parkeerplaatsen per m2 bvo op maaiveld
• Maximum aantal parkeerplaatsen per m2 bvo

• goedkeuringscriterium/richtlijn/aanbeveling
• aanbeveling
• richtlijn

• het bebouwingspercentage is de oppervlakte van op de kavel gelegen gebouwen
gedeeld door de totale oppervlakte van de kavel. Met minimaal
bebouwingspercentage wordt de ondergrens waaraan de bebouwing op een kavel
moet voldoen weergegeven.
• Floor Space Index (FSI) is de verhouding tussen het aantal m2 bvo en het
kaveloppervlak
• Opstellen van een plan waarin de beeldkwaliteit van een vestigingslocatie wordt
weergegeven

• aanbeveling

BUITEN, Bureau voor Economie & Omgeving

• goedkeuringscriterium
• richtlijn/aanbeveling
• richtlijn/aanbeveling
• goedkeuringscriterium

•
•
•
•
•

•
•
•
•

richtlijn
richtlijn
aanbeveling
richtlijn
aanbeveling

aanbeveling
aanbeveling
aanbeveling
richtlijn/aanbeveling

• aanbeveling
• aanbeveling
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Toelichting provinciale locatietypologie
De provinciale locatietypologie is bewust tamelijk generiek en kent slechts een beperkt
aantal criteria waarbinnen goedkeuringscriteria aan de orde zijn (tabel B.2-A). Die
goedkeuringscriteria omvatten in zekere zin slechts randvoorwaarden voor de combinatie
van ligging en OV-ontsluiting plus een formulering voor toegelaten dan wel uitgesloten
werkfuncties.
De specifieke werkmilieus hebben betrekking op afgebakende – beter: nader af te bakenen
– locaties. De centrum- en gemengde milieus hebben een meer ‘open’ formulering,
waarmee in de gemeentelijke vestigingsplaatsvisies ofwel voor een nadere geografische
afbakening, dan wel voor een meer functioneel-morfologische begrenzing kan worden
gekozen.
In tabel B.2-A staan uitgesloten werkfuncties, omdat dat compacter kan worden
weergegeven dan toegestane (werk)functies. Merk op dat – uiteraard - in de centrum- en
gemengde milieus in principe alle werkfuncties zijn toegelaten en er dus sprake kan zijn van
menging– dus kantoren, voorzieningen en ‘overige bedrijvigheid’, mits die laatste categorie
milieutechnisch inpasbaar is. De kern van het provinciale locatiebeleid omvat een scheiding
van separate kantoren en overige bedrijvigheid en voor het overige zoveel mogelijk menging
van functies.
In de richtlijnen en de aanbevelingen zijn voorschriften opgenomen voor het parkeerbeleid
en voor sturing richting zorgvuldig ruimtegebruik. Opgemerkt wordt dat deze onderdelen in
samenhang moeten worden gelezen en met name zijn gericht op het bevorderen van
ruimtelijke kwaliteit en een zorgvuldig ruimtegebruik. De insteek van het parkeerbeleid is dus
een geheel andere dan in het vigerend beleid, waarin de parkeernormen vooral werden
gezien als instrument tot terugdringing van ‘vermijdbare’ automobiliteit. Er wordt dan ook in
principe niet beknibbeld op parkeercapaciteit. Vanwege de complexe lokale invulling, met
name in centrummilieus, en de noodzakelijke integrale afstemming, is in de criteria slechts
opgenomen dat het parkeerbeleid moet worden gebaseerd op een gebiedsparkeerbalans,
waarbij zo nodig beperkingen kunnen worden geformuleerd voor het aantal te realiseren
parkeerplaatsen op maaiveldniveau en het bevorderen van dubbelgebruik van plekken in
parkeergarages en dergelijke. Slechts voor de grootstedelijke centrumlocaties wordt als
richtlijn een maximum geformuleerd dat overigens aanmerkelijk ruimer is gesteld dan de
parkeernormen in het vigerend beleid. Daaraan is wel de clausule van verkeerskundige
haalbaarheid toegevoegd. Het is duidelijk dat dit maatwerk per gebied vergt, waarbij tevens
de vraag naar parkeergelegenheid voor binnenstad- of winkelbezoek een rol speelt. Die
afwegingen kunnen onmogelijk in een provinciaal locatiebeleid worden vervat.
In de aanbevelingen staan meer concrete suggesties die met name voor nieuwe
werklocaties geschikt zijn om als vertrekpunt in planvorming te dienen. Bureau BUITEN beveelt
aan om het parkeerbeleid te baseren op een combinatie van zo nodig een minimumnorm,
een eventueel maximum op maaiveldniveau en slechts indien onontkoombaar nog een
maximum norm per bedrijf. Opgemerkt wordt dat door het opnemen als aanbeveling het
dus mogelijk blijft om af te zien van welke parkeernorm dan ook. Tevens blijft het te allen tijde
mogelijk om op gemeentelijk niveau waar nodig een maximum parkeernorm te formuleren;
in tegenstelling tot het vigerend beleid kan een gemeente er ook voor kiezen hiervan af te
zien.
Het parkeerbeleid dient in onze ogen in samenhang te worden beschouwd met de criteria
die sturen richting een zorgvuldig ruimtegebruik. Vanwege de diversiteit binnen de provincie
– grote stad versus klein dorp, uitleg versus inbreiding, nieuwbouw versus herstructurering – is
ook hiervoor slechts als aanbeveling opgenomen om in de gemeentelijke vestigingsplaatsvisie streefwaarden te formuleren voor met name nieuwe werklocaties. Bureau BUITEN
merkt op dat de mogelijkheden om hier in Lelystad (en Almere) serieus werk van te maken
wel veel groter zijn dan in bijvoorbeeld de Noordoostpolder. Het is niet wenselijk om het

102

locatiebeleid zodanig scherp te formuleren dat in veel gevallen een uitzondering moet
worden gemotiveerd. Vandaar dat in het locatiebeleid op dit punt slechts relatief zachte
aanbevelingen zijn geformuleerd.
Tenslotte merken wij op dat in de tabellen B.2A-C ook rijen zijn opgenomen waarin geen
differentiatie tussen de locatietypen zit, zoals bijvoorbeeld de richtlijnen voor fietspaden. Strikt
genomen kunnen dergelijke rijen ook uit de tabel worden verwijderd, maar dat is in de
betreffende gevallen niet gedaan om zichtbaar te maken dat dit wel degelijk
aandachtspunten zijn.
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Tabel B.2-A Goedkeuringscriteria locatietypologie Provincie Flevoland
Vestigingsmilieu
Omschrijving locatietype

•

•
•

1.Centrummilieus
1.1
1.2
Grootstedelijke
Overige centra
centrumlocatie
• locatie bij 2de orde
locatie bij (intercity)
OV-knooppunt of
station bijv Almere
station
Centrum en Lelystad
• of centrum van kernen
centrum
met meer dan 15.000
zeer geschikt voor
inwoners
grote baliekantoren en
frontoffices
levendigheid door
intensieve
functiemenging

2. Gemengde milieus
2.1
Alle overige gebieden
•

alle overige gebieden
die niet behoren tot de
centrummilieus of
specifieke werkmilieus
bijv individuele of
geclusterde locaties in
woonwijken

3.1
Kantoren
•

•

WERKFUNCTIES
Uitgesloten (werk)functies

•

'overige bedrijvigheid'
tenzij naar aard en
schaal passend

•

'overige bedrijvigheid'
tenzij naar aard en
schaal passend

•

geen

•
•
•

specifieke locatie voor het
vestigen van kantoren.
Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen
kantorensnelwegmilieu
(alleen voor in/
uitvliegkantoren*),
binnenstedelijk
kantorenterrein en een
kantorenzone op een
bedrijventerrein.
geen menging met andere
functies (m.u.v. wonen en
locatieverzorgende
voorzieningen).

•

wonen
overige bedrijvigheid
niet-locatie-verzorgende
voorzieningen

•

•

Maximaal
kantoorhoudendheid %
bvo kavelniveau
Milieuhindercategorie
BEREIKBAARHEID
Spoor

HOV (vrije busbaan en/of
regionaal ontsloten)

•

100%

•

100%

•

•

1-2

•

1-2

•

(intercity) station

•

•

ja, interregionaal
ontsloten

•

3.Specifieke werkmilieus
3.2
3.3
Voorzieningen
Reguliere
bedrijventerreinen
• specifieke locatie voor
specifieke locatie
het vestigen van
voor het vestigen van
'overige bedrijvigheid'
grootschalige
detailhandel en
leisure en
voorzieningen zoals
onder andere
zorginstellingen en
onderwijs.

'overige
bedrijvigheid' tenzij
naar aard en schaal
passend en milieu
categorie 1 en 2
kantoren tenzij
behoefte
aangetoond

•
•

•

3.4
Industrieterreinen
•

•

specifieke locatie
voor het vestigen van
bedrijven met hoge
milieucategorie (3
t/m 5) / externe
veiligheidseisen
In kleine gemeenten
kan dit in een zone
op een regulier
bedrijventerrein
worden gerealiseerd

wonen****
kantoren, tenzij kan
worden aangetoond
dat op de voor
kantoren bestemde
locaties geen plek is
niet- locatieverzorgende
voorzieningen
70%, mits gezoneerd
en/of gesegmenteerd

•
•
•

wonen
kantoren
niet-locatie-verzorgende voorzieningen

•

50%

•

100%

•

100%

•

•

maximaal 100% per
kavel en 25% op
gebiedsniveau**
1-3

•

1-3

•

1-4***

•

1-4

•

3-5

treinstation wenselijk

•

geen eisen

•

geen eisen

•

wenselijk

•

multimodale ontsluiting
voor goederenvervoer
wenselijk

•

ja

•

geen eisen

•

gedifferentieerd naar
omvang en dichtheden

•

gedifferentieerd naar
omvang en
dichtheden

•

wenselijk,
gedifferentieerd naar
omvang en
dichtheden

•

multimodale
ontsluiting voor
goederen-vervoer
wenselijk
wenselijk

PARKEREN
Op eigen terrein
• niet noodzakelijk
• niet noodzakelijk
• ja
• ja
• niet noodzakelijk
• ja
• ja
*
Met in- en uitvliegkantoren worden kantoren bedoeld met een grote autoafhankelijkheid. Een hoge autoafhankelijkheid wordt hier gedefinieerd als een bedrijf waarbij minimaal 40% van de werknemers in de ‘buitendienst’ werkt,
dat wil zeggen minimaal 2 dagen per week werkzaam is buiten de 'thuisbasis'. Als alternatief: PVVP-norm van minimaal 30% van de werknemers is autoafhankelijk (zonder omschrijving wat dat is).
** Met gebied wordt hier bedoeld het in het bestemmingsplan omschreven gebied. In dit gebied mag maximaal voor 25% van het bebouwde gebied worden gebruikt voor kantoorruimte. De rest moet worden ingevuld met wonen,
'overige bedrijvigheid' of voorzieningen.
*** Er zijn ook voorzieningen die in de milieucategorie 5 en 6 vallen (zoals bijvoorbeeld autocircuits, motorcrossterreinen e.d). Deze vragen om een bijzondere inpassing en kunnen niet zomaar op een standaard voorzieningen locatie
worden ingepast.
**** In een eerdere versie was wonen op bedrijventerreinen volledig uitgesloten, maar omdat in de praktijk op sommige bedrijventerreinen sprake is van menging met wonen en er beleidsambities liggen om mengen te bevorderen, is
er voor gekozen om wonen niet volledig uit te sluiten.
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Toelichting tabel B.2-A
Omschrijving locatietype
Bij 'omschrijving locatietype' wordt een korte omschrijving gegeven van wat er onder een
locatietype wordt verstaan en worden (indien noodzakelijk) specifieke bedrijfsactiviteiten
waarvoor locaties bestemd zijn weergegeven. 'Nadere specificatie' is een goedkeuringscriterium.
De bedrijfsactiviteiten waarvoor de locaties kunnen worden bestemd, zijn divers. Een nadere
beschrijving van welke activiteiten op welke locatie mogelijk en/of wenselijk zijn wordt
weergegeven in de betreffende bestemmingsplannen (de gebruikelijke lijst van
bedrijfsactiviteiten). Uiteraard zijn er tussen de verschillende vestigingslocaties wel verschillen.
Zo kan zich geen 'overige bedrijvigheid' vestigen of slechts onder strikte voorwaarden, op
locaties waarop alleen separate kantoorontwikkeling mogelijk is. Op locaties die specifiek
gericht zijn op 'overige bedrijvigheid' is de vestiging van separate kantoren op kavelniveau
niet mogelijk. Uiteraard is in de gemengde milieus vestiging van zowel separate kantoren als
'overige bedrijvigheid' mogelijk. 'Grootstedelijke centrumlocaties' zijn door hun ligging (bij een
(intercity) station) en goede bereikbaarheid per OV en auto uitermate geschikt voor het
vestigen van grote baliekantoren (aanbeveling).
Voor het vestigen van 'overige bedrijvigheid' zijn twee typen werkmilieus onderscheiden; de
'reguliere bedrijventerreinen' en de 'industrieterreinen'. Industrieterreinen richten zich specifiek
op bedrijven uit de milieuhindercategorie 3 t/m 5, waarbij er de voorkeur naar uitgaat de
bedrijven uit categorie 3 en 4 zoveel mogelijk te vestigen op de 'reguliere bedrijventerreinen'
met uitzondering van zeer grootschalige bedrijven uit deze hindercategorieën.
Het specifieke werkmilieu 'kantoren' onderscheidt zich van de centrummilieus doordat het bij
het werkmilieu 'kantoren' niet mogelijk is om te mengen met 'overige bedrijvigheid' en
voorzieningen en slechts gemotiveerd met wonen. Verder zijn ze ofwel gericht op een
specifieke doelgroep (bijvoorbeeld in- en uitvliegkantoren) en voor het overige in omvang
gelimiteerd. Bij het specifieke werkmilieu 'kantoren' wordt in gemeentelijke uitwerkingen een
onderscheid gemaakt tussen een 'kantoren snelweglocatie', een 'binnenstedelijk
kantorenterrein' en een 'kantorenzone op een bedrijventerrein'. Op een 'kantoren snelweg'
locatie kunnen zich alleen separate kantoren vestigen die een hoge autoafhankelijkheid
hebben (de zogenaamde in-/uitvliegkantoren)14. Zoals de naam al zegt, liggen deze locaties
naast de snelweg, bij voorkeur dichtbij een afslag. Een goede autobereikbaarheid is voor
deze locaties zeer belangrijk. Een 'binnenstedelijk kantorenterrein' is een werklocatie die zich
specifiek richt op het vestigen van kantoren. Een 'kantorenzone' op een bedrijventerrein
biedt voor de gemeenten die in de centrum- en gemengde milieus aantoonbaar geen
vestigingsmogelijkheden voor kantoren hebben de mogelijkheid om separate kantoren te
vestigen in een daarvoor aangewezen zone op een bedrijventerrein. Tevens wordt het
daarmee mogelijk om bij revitalisering op reguliere bedrijventerreinen een gelimiteerde
toevoeging aan kantoren te realiseren, mits de noodzaak hiervan wordt gemotiveerd.
Voorzieningenlocaties zijn geschikt voor het vestigen van grootschalige detailhandel en
leisure, maar uiteraard ook voor andere voorzieningen als zorg- en onderwijsinstellingen. Deze
laatste kunnen zich daarnaast ook vestigen in de centrummilieus en gemengde milieus, maar
niet op bedrijven- en kantorenterreinen.
Opgemerkt wordt dat het voor elk van de gemeenten in principe mogelijk wordt om een
specifiek kantorenmilieu – in de vorm van een kantorensnelweglocatie, binnen stedelijk
kantorenterrein of een kantorenzone – in te richten. Voor het realiseren van een
14Een

hoge autoafhankelijkheid wordt hier gedefinieerd als een bedrijf waarbij minimaal 40% van de
werknemers in de ‘buitendienst’ werkt, dat wil zeggen minimaal 2 dagen per week werkzaam is buiten
de 'thuisbasis'. Als alternatief: PVVP-norm van minimaal 30% van de werknemers autoafhankelijk (zonder
omschrijving wat dat is).
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kantorenzone geldt daarbij als voorwaarde, dat in de gemeentelijke visie wordt aangetoond
dat vestiging van kantoren in de centrummilieus, gemengde milieus of op andere specifieke
kantorenmilieus binnen de gemeente onvoldoende soelaas biedt om markttechnische,
stedenbouwkundige of verkeerskundige redenen.
Wat wordt verstaan onder ‘leisure’:
• grootschalige horeca/partycenters/discotheken/theaters;
• evenementenhallen/-terreinen;
• megabioscopen (multiplex of megaplexbioscopen);
• urban entertainment centers;
• grote podia;
• casino;
• grote sportvoorzieningen zoals stadions, ijsbanen, outdoor en indoor
zwembaden, klimhallen, kartbaan (on)overdekt;
• gezondheidsparken (al la Thermae 2000ed);
• grotere themaparken;
• overdekte kinderspeelparadijzen;
• veilinghallen;
• filmstudio’s;
• andere leisurevoorzieningen, ter beoordeling aan gemeente en provincie.

skibanen, grote

Uitgesloten (werk)functies
Bij uitgesloten werkfuncties wordt weergegeven welke functies ('overige bedrijvigheid,
kantoren, voorzieningen en/of wonen) niet mogelijk zijn in het betreffende vestigingsmilieu.
Op bijvoorbeeld industrieterreinen is het niet mogelijk om te wonen, mogen geen separate
kantoren worden gevestigd en mogen voorzieningen worden gevestigd voor zover ze
locatieverzorgend zijn. Uitgesloten (werk)functies is een goedkeuringscriterium.
Maximum kantoorhoudendheidspercentage bvo kavelniveau
De provincie kiest er voor om het maximum percentage kantoorhoudendheid bvo op
kavelniveau te meten. Dit wil dus zeggen dat de kantoorhoudendheid in het nieuwe beleid
niet meer wordt gemeten per individueel bedrijf, maar per kavel. Het is dus mogelijk dat op
de reguliere bedrijventerreinen en industrieterreinen bedrijven een deel van hun
kantoorruimte tijdelijk gaan verhuren aan andere bedrijven, zoals voorzien in artikel 17 WRO15.
Het maximum kantoorhoudendheidspercentage bvo kavelniveau is een goedkeuringscriterium16.
Op provinciaal niveau wordt een maximum voorgesteld van 70% voor de specifieke
werkmilieus voorzieningen en reguliere bedrijventerreinen en 50% op industrieterreinen. De
gemeenten moeten in hun gemeentelijke visie per type terrein (bijv. hoogwaardig
bedrijventerrein, gemengd bedrijventerrein, logistiek terrein, industrieterrein en thematerrein)
aangeven wat het percentage kantoorhoudendheid is. Bijvoorbeeld hoogwaardige
bedrijventerreinen hebben een maximum kantoorhoudendheidspercentage van 70% en
gemengde bedrijventerreinen, logistieke terreinen 50%. Tevens moeten de gemeenten in de
gemeentelijke visie aangeven dat de bedrijven met een kantoorhoudendheid van meer dan
50% worden geconcentreerd op een hoogwaardig (deel van) bedrijventerrein (dit is een
richtlijn). ). Een logische differentiatie in OV-bedieningsniveau dient hiermee samen te
hangen.
Expliciet wordt opgemerkt dat op geen van de specifieke werkmilieus (bedrijventerreinen)
een maximum aan het absoluut aantal m2 kantoorruimte op kavelniveau in combinatie met
15Met

dit artikel kan van de bepalingen van een bestemmingsplan voor een beperkte termijn vrijstelling
worden verleend. De maximale termijn waarvoor vrijstelling kan worden gegeven is 5 jaar. Vrijstelling
kan worden verleend van de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan maar ook voor de
bouwbepalingen.
16 Almere opteert overigens voor het handhaven van het meten op bedrijfsniveau.
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een hal wordt gesteld. In het verlengde hiervan adviseert Bureau BUITEN om eveneens geen
maximum te formuleren voor de toegestane kantoormetrages in combinatie met hallen voor
een terrein als geheel. Dat zou naar ons oordeel een stap terug zijn ten opzichte van het
vigerend beleid, met nodeloze restricties voor bedrijven en een verzwaring van de
administratieve lasten voor gemeenten en Provincie.
Met het verhogen van het kantoorhoudenheidspercentage, het meten ervan per kavel en
het laten vervallen van het maximum absoluut aantal m2 kantoorruimte vervallen impliciet
drie gesignaleerde knelpunten:
•
vestiging van bedrijven met meer 30% kantoor (in combinatie met hal)
•
het absoluut maximum voor het aantal m2 kantoor bij hal
•
onderhuur van voor groei gebouwde kantoorruimte
Milieuhindercategorie
Bij milieuhindercategorie wordt aangegeven tot welke milieucategorie bedrijven die zich
mogen vestigen op de verschillende locaties. De milieuhindercategorie is een
goedkeuringscriterium.
Bereikbaarheid per spoor en HOV
Globaal gesproken is er gekozen voor een differentiatie naar dichtheid van benutting.
Kantorenlocaties, hoogwaardige bedrijventerreinen en in mindere mate gemengde
terreinen dienen dus goed ontsloten te zijn met het openbaar vervoer. Onder een goede
ontsluiting per openbaar vervoer verstaan we 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, vrije busbanen Almere).
Bereikbaarheid per spoor en bereikbaarheid per openbaar vervoer zijn goedkeuringscriteria.
Voor ontsluiting per spoor geldt dat bij grootstedelijke centrummilieus ligging bij een (intercity)
station noodzakelijk is. Voor de overige centra en het specifieke werkmilieu voorzieningen
geldt als richtlijn dat een treinstation wenselijk is. Bij het specifieke werkmilieu 'voorzieningen' is
als aanbeveling opgenomen dat ontsluiting per spoor (voor personenvervoer) wenselijk is en
op reguliere bedrijventerreinen en industrieterreinen is bij sommige terreinen multimodale
ontsluiting wenselijk (aanbeveling).
Ontsluiting via HOV met frequente busverbindingen is een goedkeuringscriterium in de
centrummilieus. Op de specifieke werkterreinen is dit een richtlijn; op deze terreinen is het
wenselijk dat deze met HOV worden ontsloten. Voor gemengde gebieden geldt dat er geen
eisen aan HOV zijn.
Parkeren op eigen terrein
Parkeren op eigen terrein is een goedkeuringscriterium. Op de specifieke werkmilieus
kantoren, reguliere bedrijventerreinen en industrieterreinen is parkeren op eigen terrein
verplicht en moeten er dus voldoende parkeerplaatsen worden gecreëerd zodat er geen
afwenteling op de omgeving kan plaatsvinden. Wel kan in de gemeentelijke
vestigingsplaatsvisie worden opgenomen dat er bijvoorbeeld gestreefd wordt naar een
gedeeltelijke collectieve oplossing. Op de andere werklocaties is parkeren op eigen terrein
niet noodzakelijk, maar mag het natuurlijk wel.
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Tabel B.2-B

Richtlijnen locatietypologie Provincie Flevoland
1.Centrummilieus
1.1
1.2
Grootstedelijke
Overige centra
centrumlocatie

Vestigingsmilieu
WERKFUNCTIES
Grootte individuele
kantoorpand (bvo)

Omvang kantoren op locatie
totaal

2. Gemengde milieus
2.1
Alle overige gebieden

•

vanaf 3.000 m2 bvo,
wel deelbaar in verhuur

•

max. 5.000 m2 bvo

•

max. 1.500 m2 bvo

•

afhankelijk type terrein,
nader te specificeren in
gemeentelijke visie

•

•

min. 70.000 m2 bvo
(afhankelijk
gebiedsgrootte)

•

min. 10.000 m2 bvo

•

max. 5.000 m2

•

min. 3.000 m2 bvo op
kantoren zone/
binnenstedelijk
kantorenterrein
min 10.000 m2 op kantorensnelweglocatie
kantorenzone gemaximeerd naar kernenhiërarchie. Voor transformatie en voor kleine
kernen maximaal 7.500
m2 bvo mits noodzaak
aangetoond*.

•

rand terrein, op terrein
wenselijk
goed bereikbaar per
auto
ontsluiting minimaal via
hoofdweg wenselijk
kantorensnelweglocatie bij afslag
snelweg
vrijliggende fietspaden

•

•
•

BEREIKBAARHEID
Lokale bus

•

Weg

•
•

Fiets

•

PARKEREN
Parkeernorm

3.Specifieke werkmilieus
3.2
3.3
Voorzieningen
Reguliere
bedrijventerreinen

3.1
Kantoren

goed bereikbaar per
bus
goed bereikbaar per
auto
ontsluiting via
hoofdweg

vrijliggende fietspaden

•
•
•

•

goed bereikbaar per
bus
goed bereikbaar per
auto
ontsluiting via
hoofdweg

vrijliggende fietspaden

•
•

goed bereikbaar per
bus
goed bereikbaar per
auto

•
•
•
•

•

vrijliggende fietspaden

•

•
•

•

3.4
Industrieterreinen

geen separate
kantoren tenzij op de
voor kantoren
bestemde locaties
geen plek is en dan
naar aard en schaal
passend bij locatie
geen eisen

•

geen separate
kantoren, tenzij kan
worden aangetoond
dat op de voor
kantoren bestemde
locaties geen plek is

•

geen separate
kantoren

•

n.v.t.

•

n.v.t.

goede ontsluiting per
bus
goed bereikbaar per
auto
ontsluiting minimaal via
hoofdweg

•

goede ontsluiting per
bus wenselijk
goed bereikbaar per
auto
ontsluiting via
hoofdweg wenselijk

•

goede ontsluiting per
bus wenselijk
goed bereikbaar per
auto
ontsluiting via
hoofdweg wenselijk

vrijliggende fietspaden

•
•

•

vrijliggende fietspaden

•
•

•

vrijliggende fietspaden

• geen maximum
• minimum parkeernorm
• geen maximum
• geen maximum
• geen maximum
• gebiedsparkeerbalans
gebiedsparkeerbalans
parkeernorm
afhankelijke type
parkeernorm
parkeernorm
parkeernorm
• geen maximum
maximum norm als
terrein (nader bepalen
• bij grote voorzieningen
• eventueel beperking
• eventueel beperking
parkeernorm
verkeerskundig nodig
in gemeentelijke visie)
bij voorkeur
op maaiveld
op maaiveld
• eventueel beperking
• eventueel beperking
• geen maximum
geconcentreerd in
op maaiveld
op maaiveld
parkeernorm
parkeergarages
• bevorderen
• bevorderen dubbeldubbelgebruik
gebruik
parkeergelegenheid
parkeergelegenheid
Maximum parkeernorm
• 1:60 m2 bvo, tenzij niet
• geen
• geen
• geen
• geen
• geen
• geen
haalbaar
* Voor Dronten geldt dat de mogelijkheden voor invulling van een kantorenzone bezien moeten worden in relatie tot haar positie in de kernenhiërarchie, waarbij de kern in de nabije toekomst een stationslocatie wordt
met de komst van de Hanzelijn.
•
•
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Toelichting tabel B.2-B
Grootte van individueel kantoorpand (bvo)
Bij de grootte van de individuele kantoren worden voor de vestigingslocaties waarop zich
separate kantoren mogen vestigen de minimum en/of maximum omvang per gebouw in m2
bvo beschreven. Dit wil dus zeggen dat er wel meer bedrijven in één gebouw kunnen
vestigen (multitennant). In principe is dit criterium een richtlijn. Voor de grootstedelijke
centrumlocaties, overige centra en het specifieke werkmilieu 'kantoren' is de grootte van een
individueel kantoorpand een aanbeveling. Grootstedelijke centrummilieus vragen om een
zekere schaalgrootte: hier is een ondergrens van 3.000 m2 gedefinieerd (wel deelbaar in
verhuur). Middelgrote kantoren tussen tot 5.000 m2 kunnen terecht op de overige
centrumlocaties. Het kantorensnelwegmilieu is voorbehouden aan echt grootschalige
panden van tenminste 3.000 m2. Kleinere kantoren tot respectievelijk 500 en 1.500 m2 kunnen
terecht individueel in woonwijken en de overige centra.
Omvang kantoren op locatie totaal
Bij de omvang van de kantorenlocatie wordt het totaal aantal m2 bvo weergegeven waar
de hele vestigingsplaatslocatie aan moet voldoen. Er wordt hier onderscheid gemaakt in
'grote' kantorenlocaties (minimaal 10.000 m2 bvo), 'middelgrote' kantorenlocaties (tussen
3.000 m2 bvo en 10.000 m2 bvo) en 'kleine' kantorenlocaties (maximaal 3.000 m2 bvo). Het is
(nationaal) gebruikelijk om van een kantorenlocatie te spreken indien er tenminste 10.000 m2
bvo aanwezig is. Maar het is zinvol om een nader onderscheid te maken. Grootstedelijke
centrumlocaties hebben zo bijvoorbeeld een minimum omvang van 70.000 m2 bvo. Op
reguliere bedrijventerreinen en industrieterreinen is dit criterium niet van toepassing omdat
hier geen separate kantoren gevestigd mogen worden, behoudens eventuele
kantorenzones.
De totale omvang van kantoren op een locatie is een richtlijn, althans voor één onderdeel
en wel voor wat betreft de omvang van kantorenzones naar positie in de Kernenhierarchie.
Verder is de totale omvang van kantoren op een locatie is een aanbeveling. De totale
omvang van kantoren op een locatie voor kleine kernen en voor transformatie is maximaal
7.500 m2 bvo mits de noodzaak hiervan kan worden aangetoond. Voor Dronten geldt dat de
mogelijkheden voor invulling van een kantorenzone bezien moeten worden in relatie tot haar
positie in de kernenhiërarchie, waarbij de kern in de nabije toekomst een stationslocatie
wordt met de komst van de Hanzelijn. Verder is de totale omvang van kantoren op een
locatie een aandachtspunt.
Bereikbaarheid per lokale bus
Een goede ontsluiting per bus is voor alle locaties wenselijk. Het ligt voor de hand dat hierin
naar omvang en dichtheid van de locatie en ligging binnen de provincie nog een verdere
differentiatie mogelijk is. Er is echter bewust voor gekozen om die differentiatie onderdeel te
laten uitmaken van de gemeentelijke vestigingsplaatsvisie en geen voorschriften op te
nemen over bedieningsniveaus. Aangezien in met name de kleinere gemeenten een goede
busontsluiting niet altijd haalbaar zal zijn, is dit een richtlijn waarvan gemotiveerd mag
worden afgeweken.
Bereikbaarheid over de weg
Locaties moeten goed bereikbaar zijn met de auto. Per locatie is er wel verschil tussen de
mate van ontsluiting over de weg. Centrummilieus moeten bijvoorbeeld een goede
verbinding hebben met het hoofdwegennet, kantorensnelweglocaties liggen bij een afrit van
de snelweg. Bereikbaarheid over de weg is een richtlijn. Er dient te worden gemotiveerd dat
de ontsluiting afdoende is.
Bereikbaarheid per fiets
Bedrijventerreinen dienen goed bereikbaar te zijn per fiets. Tussen de woongebieden en
werkgebieden dienen daarvoor bij voorkeur goede rechtstreekse fietsverbindingen aanwezig
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te zijn. Vanuit het oogpunt van veiligheid verdienen vrijliggende fietspaden de voorkeur.
Bereikbaarheid per fiets is een richtlijn.
Parkeernorm
Bij 'parkeernorm' wordt weergegeven of er bij het parkeren rekening gehouden dient te
worden met de gebiedsparkeerbalans. Tevens wordt daarin 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. De nadere invulling van de parkeernormen vormen een onderdeel van de
gemeentelijke visies en kan daarin heel beperkt blijven.
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Tabel B.2-C

Aanbevelingen locatietypologie Provincie Flevoland
1.Centrummilieus
1.1
Grootstedelijke
centrumlocatie

Vestigingsmilieu

2. Gemengde milieus

1.2
Overige centra

3.Specifieke werkmilieus

2.1
Alle overige gebieden

3.1
Kantoren

3.2
Voorzieningen

3.3
Reguliere
bedrijventerreinen

3.4
Industrieterreinen

BEREIKBAARHEID
Water

•

nee

•

nee

•

nee

•

nee

•

nee

•

multimodale ontsluiting
soms wenselijk, niet
noodzakelijk

•

multimodale ontsluiting
soms wenselijk, niet
noodzakelijk

Voetgangers
PARKEREN
Betaald parkeren openbaar
gebied
Minimum parkeernorm
kantoor
Minimum parkeernorm hal

•

voetpaden

•

voetpaden

•

voetpaden

•

voetpaden

•

voetpaden

•

voetpaden

•

voetpaden

•

ja

•

passend bij locatie

•

nee

•

nee

•

passend bij locatie

•

nee

•

nee

•

1:125 m2 bvo

•

1:60 m2 bvo

•

1:100 m2 bvo

•

1:60 m2 bvo

•

passend bij locatie

•

geen

•

geen

•

nvt

•

nvt

•

1:150 m2 bvo

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

geen

Maximum parkeernorm op
maaiveld
RUIMTEGEBRUIK
Minimaal bebouwingspercentage
Minimaal FSI

•

1:250 m2 bvo

•

1:125 m2 bvo

•

geen

•

passend bij locatie

•

passend bij locatie

•

geen

•

geen

•

•

streefwaarden
opnemen in visie
streefwaarden
opnemen in visie
wenselijk

•

streefwaarden
opnemen in visie
streefwaarden
opnemen in visie
wenselijk

•

streefwaarden
opnemen in visie
streefwaarden
opnemen in visie
wenselijk

•

streefwaarden
opnemen in visie
streefwaarden
opnemen in visie
wenselijk

•

•

streefwaarden
opnemen in visie
streefwaarden
opnemen in visie
ja

•

Beeldkwaliteitplan

streefwaarden
opnemen in visie
streefwaarden
opnemen in visie
ja

streefwaarden
opnemen in visie
streefwaarden
opnemen in visie
eventueel

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
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Toelichting tabel B.2-C
Bereikbaarheid over water
Bereikbaarheid over water is gewenst bij sommige bedrijventerreinen. Dit biedt
mogelijkheden voor multimodale ontsluiting. Van multimodale ontsluiting is op dit moment
sprake op slechts één bedrijventerrein in Lelystad (Flevokust). Bereikbaarheid over water is
voor bepaalde vormen van bedrijvigheid een aanbeveling.
Bereikbaarheid voor voetgangers
Bereikbaarheid voor voetgangers is een aanbeveling. De looproute van de openbaar
vervoerhalte naar het bedrijf vraag specifieke aandacht. Voetpaden zijn wenselijk in alle
vestigingsmilieus.
Parkeren
Aanbevelingen voor parkeren worden in de provinciale typologie weergegeven via een
minimum parkeernorm om voldoende parkeergelegenheid te garanderen (geen
afwenteling op omgeving) en een maximum parkeernorm op maaiveld om een zorgvuldig
ruimtegebruik te bevorderen. Als de norm op maaiveld strenger is dan de minimum
parkeernorm zouden de overige plaatsen moeten worden gecreëerd via: collectieve
parkeervoorzieningen, op- of onder gebouw of op een parkeerdek. Dat laatste is het geval
op alle grotere kantorenlocaties. Tevens moet er op locaties in de centrummilieus worden
gekeken of dubbelgebruik van parkeergelegenheden tot de mogelijkheden behoort. In de
centrummilieus en het specifieke werkmilieu voorzieningen is er de mogelijkheid van betaald
parkeren in de openbare gebieden. Maximum parkeernormen zijn alleen gedefinieerd voor
de grootschalige stationslocaties (1:60, tenzij niet haalbaar). Minimum parkeernormen zijn
voor vrijwel alle locaties gedefinieerd, waar relevant met een onderscheid naar haldeel en
kantoordeel.
Opgemerkt wordt dat al deze punten slechts aanbevelingen zijn en dat hier gemeentelijk
maatwerk mogelijk is. De gemeenten Noordoostpolder, Urk en Zeewolde kunnen dus zonder
verdere toelichting bestemmingsplannen opstellen waarin geen van deze suggesties zijn
overgenomen. Om die reden zijn deze suggesties in de verdere uitwerking in de tabellen 4.3
en 4.4 niet meer opgenomen.
Zorgvuldig ruimtegebruik
Ter bevordering van zorgvuldig ruimtegebruik is in het locatiebeleid opgenomen dat de
gemeenten in de gemeentelijke visie streefwaarden dienen op te nemen voor minimale
bebouwingspercentages en minimale Floor-Space-Indices17. Dit is in aanvulling op en in
samenhang met de parkeernormen. Voor alle duidelijkheid: er worden geen Verder wordt in
de tabel ingegaan op de wenselijkheid van een beeldkwaliteitplan.
Toelichting Tabel functiemenging
Functiemenging
Functiemenging is één van de punten die in het nieuwe locatiebeleid moeten worden
bevorderd. In tabel B.3 staat aangegeven bij welke vestigingslocaties het mengen van
verschillende (werkzaamheid)functies mogelijk (en gewenst) is. In de centrummilieus en
gemengde milieus is mengen van wonen, kantoren, voorzieningen en 'overige bedrijvigheid'
mogelijk indien de laatste naar aard en schaal passend is en uit milieuhindercategorie 1 en 2.
Bij de voorzieningenlocaties is het gewenst om te mengen met wonen (sociaal veiliger) en is
het mogelijk om kantoren te ontwikkelen indien de noodzaak daarvan wordt aangetoond.
Op de overige specifieke werkmilieus is mengen van 'overige bedrijvigheid' met wonen
De Floor-Space-Index (of FSI) geeft de verhouding weer tussen het aantal vierkante meters bvo en
het kaveloppervlak. Ter illustratie het volgende: als op een kavel van 5.000 m2 in totaal 7.500 m2 bvo is
gerealiseerd, is de FSI 1,5. als het bebouwingspercentage 50% is, is er in dit cijfervoorbeeld tenminste in 3
lagen gebouwd.

17
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(m.u.v. agrarische terreinen) en kantoren niet mogelijk en zijn alleen locatieverzorgende
voorzieningen (horeca, servicepunten, tankstations) toegestaan. Er geldt hier dus een 'nee,
tenzij'-beleid; in bestemmingsplannen moet expliciet worden bepaald wat wel mag (zoals
dat tot dusverre gebruikelijk is). Woon-werkcombinaties zijn uitermate geschikt voor vestiging
in de gemengde milieus, zowel geclusterd als individueel in de woonwijken.
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Tabel B.3

Functiemenging
1.Centrummilieus

Vestigingsmilieu

1.1
Grootstedelijke
centrumlocatie

1.2
Overige centra

2. Gemengde milieus

3.Specifieke werkmilieus

2.1
Alle overige gebieden

3.1
Kantoren

3.2
Voorzieningen

3.3
Reguliere
bedrijventerreinen

3.4
Industrieterreinen

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 • nee, tenzij naar aard • ja, mits naar aard
en schaal passend
en schaal passend
en schaal passend
en mil. cat. 1-2
en mil. cat. 1-2
en mil. cat. 1-2

• nee

• nee, tenzij naar aard • ja
en schaal passend
en mil. cat. 1-2
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• ja

Bijlage C Toelichting op introductie ‘publiekrechtelijk kavel’
Op de meeste locaties wordt de kantoorhoudendheid gekoppeld aan het bedrijf dat zich gaat
vestigen/heeft gevestigd. Op andere locaties is de kantoorhoudendheid gekoppeld aan een
bedrijfskavel. In dat geval is het niet meer nodig dat elk bedrijf voldoet aan het criterium 30%
(kantoorhoudendheid) - 70% (niet-kantoorhoudendheid).
Wanneer de kantoorhoudendheid is gekoppeld aan een bedrijfskavel, dient deze kavel eerst
publiekrechtelijk te worden aangewezen. Burgemeester en wethouders kunnen via een besluit
een dergelijke kavel aanwijzen. Deze aanwijzingsprocedure zal worden verwerkt in nieuwe
bestemmingsplannen (en artikel 19 Wro-procedures).
Wanneer binnen de bestemming bedrijven/bedrijvigheid e.d. de kantoorhoudendheid per
bedrijf zou worden losgelaten en zou worden vervangen door een maximale
kantoorhoudendheid per kavel, zou dit zonder een kavel publiekrechtelijk vast te leggen,
kunnen leiden tot een ongewenst effect.
Na honorering van verschillende verzoeken van bedrijven om zich te vestigen en dit zijn
bedrijven met bijvoorbeeld een kantoorhoudendheid van 100%, zal de ruimte voor
kantoorhoudende activiteiten op andere gedeelten van het bedrijventerrein (plangebied)
afnemen (bijvoorbeeld in het geval dat het gehele plangebied een verhouding van maximaal
30% kantoorhoudendheid heeft). Wordt gekeken naar de eigendomsverhoudingen en waarden
van gronden, dan is het ene perceel (het perceel waarvoor als eerste een bouwaanvraag
wordt ingediend) in waarde gestegen en het andere in waarde gedaald. De toegestane
kantoorhoudendheid van het laatste perceel daalt van 30% naar bijvoorbeeld 20% of 10%.
Om de intentie "kantoorhoudendheid van bijvoorbeeld 30% per bedrijfskavel" overeind te
houden, zullen deze kavels publiekrechtelijk moeten worden vastgelegd. Elke publiekrechtelijke
bedrijfskavel behoudt zo de mogelijkheid van een 30%-70% verhouding. De resterende gronden
behouden op zo’n manier ook deze flexibiliteit. Op die manier worden de rechten van de
buurman beschermd en zal de kantoorhoudendheid van het totaal aan aangewezen locaties
op het beoogde bedrijventerrein ook niet hoger uitpakken dan 30%. Dit is ook hetgeen hier
wordt beoogd.
Het ligt voor de hand om te volstaan met het vastleggen van de "30%-70% "-verhouding per
eigendom. Echter, het locatiebeleid maakt onderdeel uit van de ruimtelijke ordening
(publiekrecht) en privaatrechtelijke eigendomsverhoudingen zijn in een bestemmingsplan van
geen betekenis. Derhalve is een publiekrechtelijke aanwijzing nodig. Doorgaans zal deze
overigens samenvallen met de privaatrechtelijke situatie op dat moment.
De mogelijkheden binnen de grenzen van de publiekrechtelijke bedrijfskavel worden in eerste
instantie beperkt door de maximale kantoorhoudendheid. Op deze kavel kunnen zich (binnen
de grenzen van de maximale kantoorhoudendheid verbonden aan de kavel) vrijelijk bedrijven
vestigen met een maximale kantoorhoudendheid van 70%.
Wanneer sprake is van vestiging van bedrijven met een kantoorhoudendheid van 100% kunnen
dit uitsluitend kantoorbedrijven zijn vallen die onder de in het GVV genoemde SBI bedrijvenlijst.
Wanneer vooruitlopend op het realiseren van de overall verdeling 30%-70% (als eerste) een
of meer bedrijven met een hogere kantoorhoudendheid worden gevestigd, zal deze alleen
kunnen worden gevestigd wanneer binnen de gegeven totale bedrijfsvloeroppervlakte
voldoende ruimte blijft voor het niet-kantoorhoudende deel. De aanwijzing van een
publiekrechtelijke kavel is vereist in de in het GVV genoemde gevallen.
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Bijlage D Uitgangspunten mobiliteit Lelystad
Kantoren

Bereikbaarheid OV
1)

1.1

1.2

2.1

2.1

3.1

3.1

3.2

Grootschalige
stationslocaties

Overige
centrumlocaties

Individueel
verspreide
percelen

Gemengd terrein

Kantoren snelweg

Binnenstedelijk
kantorenterrein

Voorzieningen

(intercity)station

•

geen eisen

4 bussen / uur per
richting

2 bussen / uur / richting

3 tot 4 bussen / uur /
richting

4 bussen / uur / richting

•

treinstation
wenselijk
4 bussen / uur /
richting

Bereikbaarheid
auto

geen eisen

geen eisen

geen eisen

direct aan
gebiedsontsluitingsweg

direct aan
gebiedsontsluitingsweg

direct aan
gebiedsontsluitingsweg

direct aan
gebiedsontsluitingsweg

Bereikbaarheid fiets

geen eisen

geen eisen

geen eisen

direct aan
hoofdfietsnetwerk

•

direct aan
hoofdfietsnetwerk

direct aan
hoofdfietsnetwerk

•

direct aan
hoofdfietsnetwerk
Vrijliggende
fietspaden op
bedrijventerrein

Bereikbaarheid
vracht

geen eisen

geen eisen

geen eisen

geen eisen

geen eisen

geen eisen

laad / losvoorziening
buiten publieksruimte

Fietsparkeernormen
(minimale
capaciteit
bezoekers)

geen eisen; behoefte
opnemen in
parkeerbalans op
gebiedsniveau

geen eisen;
behoefte opnemen
in parkeerbalans op
gebiedsniveau

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

7 fietsklemmen / 100 m2
bvo

Parkeren eigen
terrein

Niet noodzakelijk,
indien sluitende
parkeerbalans op
gebiedsniveau.

Niet noodzakelijk,
indien sluitende
parkeerbalans op
gebiedsniveau

Ja

Ja, maar niet
noodzakelijk indien
sluitende parkeerbalans
op gebiedsniveau.

Ja

Ja

Ja, maar niet
noodzakelijk indien
sluitende parkeerbalans
op gebiedsniveau

Parkeernormen
(minimale
parkeercapaciteit)

•

•

•

•

Kantoren zonder
baliefunctie: 1,8 p.p. /
100 m2 bvo

Kantoren zonder
baliefunctie: 1,5 p.p. /
100 m2 bvo

•

•

Kantoren zonder
baliefunctie: 1,25
p.p. / 100 m2 bvo
Kantoren met
baliefunctie: 1,5
p.p. / 100 m2 bvo

•

Kantoren
zonder
baliefunctie:
1,25 p.p. / 100
m2 bvo
Kantoren met
baliefunctie: 1,5
p.p. / 100 m2
bvo

•

Kantoren
zonder
baliefunctie:
1,5 p.p. / 100
m2 bvo
Kantoren met
baliefunctie:
2,5 p.p. / 100
m2 bvo

•

Kantoren zonder
baliefunctie: 1,5
p.p. / 100 m2 bvo
Kantoren met
baliefunctie: 2,5
p.p. / 100 m2 bvo

•
•
•
•

GDV: 7,0 p.p. / 100
m2 bvo
PDV: 3,0 p.p. / 100
m2 bvo
Bouwmarkt /
tuincentrum: 2,5
p.p. / 100 m2 bvo
Showroom: 1,5 p.p.
/ 100 m2 bvo
Overige
detailhandel 3,0
p.p. / 100 m2 bvo

1) Uitgangspunten maximale loopafstanden: treinstation 500 meter, bushalte: 300 meter

117

Overige bedrijvigheid
2.
2.1
Gemengd terrein

3.
3.3
Hoogwaardig terrein

Logistiek terrein

Bereikbaarheid OV
1)

2 bussen / uur / richting

Bereikbaarheid
auto

direct aan
gebiedsontsluitingsweg

2 bussen / uur / richting
(langs
Larseerweg/Larserdreef)
direct aan
gebiedsontsluitingsweg

2 bussen / uur /
richting in de spits
(langs Larserweg)
direct aan gebiedsontsluitingsweg

Bereikbaarheid fiets

direct aan
hoofdfietsnetwerk

direct aan
hoofdfietsnetwerk

•

Bereikbaarheid
vracht

Fietsparkeernormen
(minimale
capaciteit
bezoekers)
Parkeren eigen
terrein
Parkeernormen
(minimale
parkeercapaciteit)
2)

laad / losvoorziening
op eigen terrein

laad / losvoorziening op
eigen terrein

direct aan
hoofdfietsnetwerk
•
Vrijliggende
fietspaden op
bedrijventerrein
laad / losvoor-ziening
op eigen terrein

Binnenstedelijk
bedrijventerrein
2 bussen / uur / richting

Thematisch terrein
2 bussen / uur / richting

2 bussen / uur /
richting in de spits

direct aan
gebiedsontsluitingsweg

direct aan
gebiedsontsluitingsweg

direct aan
gebiedsontsluitingsweg

direct aan gebiedsontsluitingsweg

Vrijliggende fietspaden
op bedrijventerrein

Vrijliggende fietspaden
op bedrijventerrein

direct aan
hoofdfietsnetwerk

•
•

geen eisen

geen eisen

geen eisen

geen eisen

geen eisen

laad /
losvoorziening
buiten
publieksruimte
•
multimodale
ontsluiting
wenselijk
geen eisen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

laad / losvoorziening
op eigen terrein

laad / losvoorziening
op eigen terrein

•
Kantoren zonder
•
Kantoren zonder
•
Kantoren zonder
•
Kantoren zonder
Kantoren zonder
baliefunctie: 1,8
baliefunctie: 1,8
baliefunctie: 1,8
baliefunctie: 1,8
baliefunctie: 1,8
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
•
Kantoren met
•
Kantoren met
•
Arbeidsextensieve •
Kantoren met
•
Arbeidsextensieve
baliefunctie: 2,5
baliefunctie: 2,5
bedrijvigheid: 0,8
baliefunctie: 2,5
bedrijvigheid: 0,6
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
•
Arbeidsextensieve
•
Arbeidsextensieve
•
Arbeidsintensieve
•
Arbeidsextensieve
•
Arbeidsintensieve
bedrijvigheid: 0,8
bedrijvigheid: 0,8
bedrijvigheid: 2,6
bedrijvigheid: 0,8
bedrijvigheid: 1,8
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
•
Arbeidsintensieve
•
Arbeidsintensieve
•
Arbeidsintensieve
bedrijvigheid: 2,6
bedrijvigheid: 2,8
bedrijvigheid: 2,6
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
p.p. / 100 m2 bvo
1) Uitgangspunt maximale loopafstand:
bushalte: 300 meter
2) Uitgangspunt arbeidsextensieve bedrijvigheid:
loods, opslag, groothandel, transportbedrijf, et cetera
Uitgangspunt arbeidsintensieve bedrijvigheid:
industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats, luchthaven, et cetera
•

3.4
Industrieterrein

Gemengd
bedrijventerrein
2 bussen / uur / richting

•

•
•
•

Kantoren zonder
baliefunctie: 1,8
p.p. / 100 m2 bvo
Arbeidsextensieve
bedrijvigheid: 0,8
p.p. / 100 m2 bvo
Arbeidsintensieve
bedrijvigheid: 2,8
p.p. / 100 m2 bvo

•

ja

•

direct aan
hoofdfietsnetwerk
Vrijliggende
fietspaden op
bedrijventerrein
laad /
losvoorziening op
eigen terrein
multimodale
ontsluiting
wenselijk

geen eisen

•
•
•

Kantoren zonder
baliefunctie: 1,8
p.p. / 100 m2 bvo
Arbeidsextensieve
bedrijvigheid: 0,8
p.p. / 100 m2 bvo
Arbeidsintensieve
bedrijvigheid: 2,6
p.p. / 100 m2 bvo
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

De aanleiding van deze notitie is drieledig. De volgende aspecten spelen een rol.
Veranderende marktvraag
In eerste instantie is vanuit een drietal vastgoedpartijen in Lelystad aandacht gevraagd voor
de vestigingsmogelijkheden van (volumineuze) detailhandel op bedrijventerreinen. Bij het
verkopen en verhuren van bedrijfsmatig onroerend goed in de Gemeente Lelystad op de
(kleinere) bedrijventerreinen kan er vaak geen transactie tot stand worden gebracht daar er
in de bestemmingsplannen geen mogelijkheid is tot detailhandel volgens de makelaars,
hoewel de vraag er wel naar is. In de nabijheid van deze panden wordt echter veelal wel
detailhandel gevoerd in strijd met het bestemmingsplan. Dit leidt tot de opvatting dat de
gemeente meet met twee maten.
De vraag naar bedrijfsruimte is afkomstig van kopers cq huurders die niet kunnen worden
gehuisvest in het centrumgebied vanwege hun logistiek. Het betreft veelal volumineuze
detailhandel. Het concrete verzoek van de makelaars is om voor de kleinere binnenstedelijke
bedrijventerreinen het bestemmingsplan te herzien zodat de vestigingsmogelijkheden ten
behoeve van deze vormen van detailhandel worden verruimd.
Veel illegale situaties
De tweede aanleiding voor deze notitie wordt gevormd door het feit dat er steeds meer
detailhandel (niet zijnde volumineus) wordt aangetroffen op reguliere bedrijventerreinen.
Sommige kleinere bedrijfsunits worden in strijd met het bestemmingsplan gevuld met
detailhandel in computers, kleding maar soms ook food-detailhandel.
Veranderend locatiebeleid
Ten derde vormt de Nota Ruimte een aanleiding om een visie te vormen op volumineuze
detailhandel. In deze nota is sprake van een trendbreuk, namelijk de ruimtelijke ontwikkeling
wordt duidelijk dienstbaar gemaakt aan de economische ontwikkeling. Dit houdt in dat
economische potenties moeten worden benut, maar wel op basis van een duidelijke visie en
met de restrictie dat nieuwe vestigingslocaties voor detailhandel niet ten koste mogen gaan
van de bestaande detailhandelsstructuur.
1.2

Vraagstelling

De vraag die beantwoord moet worden luidt:
Wat zijn de huidige mogelijkheden van detailhandel op de Lelystadse bedrijventerreinen, in
welke mate komt detailhandel nu voor en welke mogelijkheden willen we in de toekomst
scheppen.
Met het oog op in gang gezette actualisatie van bestemmingsplannen is een duidelijke
beleidslijn met betrekking tot dit onderwerp gewenst.
1.3

Doelstelling en opgave nieuw beleid

Doel
Het doel is het creëren van meer maatwerk toegesneden op de actuele marktvraag zonder
de intentie te hebben voor elke vraag een oplossing te willen bieden. Buiten de reguliere
detailhandelsstructuur (Stadshart, wijk/buurt, Palazzo en FOC) dienen er ondersteunende
opvanglocaties te zijn die vanwege de specifieke locatiekenmerken complementair zijn aan
de hoofdstructuur.
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Een tweede doel van de visie is een kader te bieden op basis waarvan (mede) kan worden
bepaald of een bepaalde illegale detailhandelsvestiging moeten worden gehandhaafd dan
wel gelegaliseerd.
De opgave
Het karakter van bedrijventerreinen moet bedrijfsmatig blijven maar moet qua
vestigingsprofiel en planologische mogelijkheden marktconform blijven, dat is de opgave.
Op binnenstedelijke locaties kan deze insteek leiden tot de conclusie dat deze terreinen
geschikt blijken voor bepaalde publieksgerichte functies, waaronder (volumineuze)
detailhandel. Dit impliceert overigens niet in dat hierin altijd de oplossing gezocht moet
worden. Het van kleur verschieten, van randen van binnenstedelijke bedrijventerreinen (zoals
eerder al genoemd in het eerste wijkontwikkelingsplan), richting een woonfunctie kan
eveneens een aantrekkelijke optie blijken.
1.4

Relatie met Detailhandelsnota 2001

Onderhavige notitie vormt een uitwerking van de Detailhandelsnota uit 2001. Die nota
beschrijft het vigerende beleid van de reguliere verzorgingsstructuur (Stadshart, Wijk- en
buurtcentra, Palazzo en Batavia Stad) terwijl deze notitie ingaat op de
detailhandelsmogelijkheden buiten de reguliere structuur (de niet ‘formele’ winkelgebieden).
Gebied “De Meent” is geen onderdeel van deze visie. Dit gebied maakt onderdeel uit het 2e
wijkontwikkelingsplan (WOP-Noordoost) en daar wordt reeds aan een visie gewerkt.
1.5

Aanpak

De volgende stappen zijn doorlopen:
1. Het inventariseren van concrete vragen vanuit de markt (vormen van detailhandel
welke bij de gemeente bekend zijn) welke niet of moeilijk geplaatst kunnen worden.
Deze is als bijlage bijgevoegd;
2. Het inventariseren van de huidige detailhandelsmogelijkheden op alle
bedrijventerreinen op basis van de vigerende bestemming;
3. Het confronteren van de planologische situatie met de praktijk: waar is sprake van
een illegale situatie?;
4. Het vormen van een visie per bedrijventerrein betreffende de wenselijke
detailhandelsvormen alsmede de relatie leggen met het Handhavingsprogramma
2006-2010;
5. Op basis van de vraag uit de aanleiding (zijn de detailhandelsmogelijkheden op de
bedrijventerreinen te beperkt?) conclusies trekken en aanbevelingen doen voor
toekomst.
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2

Bestemmingsplan versus praktijk

2.1

Onderzoek bestemming

Per bedrijventerrein heeft een inventarisatie plaatsgevonden van zowel de
detailhandelsmogelijkheden op basis van het vigerende bestemmingsplan alsmede het
feitelijke voorkomen van detailhandelsactiviteiten. Een confrontatie van bestemmingsplan en
praktijk levert het volgende beeld op:
Locatie:

Mogelijkheden detailhandel op basis vigerende bestemming:

Gildenhof

•

•

Goederen die ter plaatse worden geproduceerd, goederen
waarvan de verkoop samenhangt met de normale
dienstverlening van een herstellingsbedrijf, goederen die
worden gekocht door middel van een schriftelijke opdracht en
die niet te plaatse aan de koper ter hand worden gesteld.
Vrijstellingsmogelijkheid voor:
Detailhandel in landbouwmachines en –werktuigen,
machinerieën t.b.v. bedrijven en industrieën, in automobielen
en auto-onderdelen, motoren, caravans, tenten, boten en
surfplanken en goederen welke hiermee gelijk te stellen zijn.

Aantal strijdige gevallen
van detailhandel18:
•
4

Jol

•

Vrijstellingsmogelijkheid voor:
Detailhandel in landbouwmachines en –werktuigen,
machinerieën t.b.v. bedrijven en industrieën, in automobielen
en auto-onderdelen, motoren, caravans, tenten, boten en
surfplanken en goederen welke hiermee gelijk te stellen zijn.

•

5

Kempenaar

•

Vrijstellingsmogelijkheid voor:
Detailhandel in landbouwmachines en –werktuigen,
machinerieën t.b.v. bedrijven en industrieën, in automobielen
en auto-onderdelen, motoren, caravans, tenten, boten en
surfplanken en goederen welke hiermee gelijk te stellen zijn.

•

6

Tjalk

•

Detailhandelsbedrijven in volumineuze goederen – te weten
auto's, boten, caravans, landbouwwerktuigen, grove
bouwmaterialen en grootschalige meubeldetailhandel en
bouwmarkten, in gebied bedrijven II.
Rest gebied (bedrijven I): detailhandel zonder beperkingen
mogelijk

geen

Detailhandelsactiviteiten zijn uitsluitend toegestaan als
ondergeschikte nevenactiviteit voortvloeiende uit ter plaatse
uitgeoefende bedrijfsactiviteiten. Detailhandel in volumineuze
goederen als (let op!) caravans, boten en auto’s is
toegestaan. (alle clusters)
Vrijstellingsmogelijkheid voor:
Detailhandel in landbouwmachines en –werktuigen,
machinerieën t.b.v. bedrijven en industrieën, in automobielen
en auto-onderdelen, motoren, caravans, tenten, boten en
surfplanken en goederen welke hiermee gelijk te stellen zijn.
Produktiegebonden detailhandel
Detailhandel in goederen welke ter plaatse worden
geproduceerd, bewerkt of hersteld en goederen die niet ter

• 3

•

Flevopoort

•

Griend

•

Noordersluis

•
•

18

geen

•

15

Namen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht bekend
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Ketelmeerstr.

•
•
•
•

Oostervaart-

Oostervaartoost

Larserpoort

Merwede

plaatse aan de koper ter hand worden gesteld;
Detailhandel in boten en caravans;
Toonzaal.
Op grond van de voorschriften is het mogelijk bedrijven in de
sectoren handel en nijverheid te vestigen.
Nieuw BP Waterwijk: showroom en ondergeschikt verkoop?

Alleen gebruiksbepaling waarin toegestaan wordt:
•
Goederen die ter plaatse worden geproduceerd;
•
Goederen waarvan de verkoop deel uitmaakt van de
normale dienstverlening van een herstellingsbedrijf;
•
Goederen die gekocht worden door middel van een
schriftelijke opdracht en die niet ter plaatse aan de koper ter
hand worden gesteld;
•
De handel in brandgevaarlijke, explosieve, milieuverstorende
en volumineuze goederen.
•
ook detailhandel in volumineuze artikelen mogelijk
Vrijstelingsmogelijkheden:
•
Brand- en explosiegevaarlijke stoffen;
•
Detailhandel in volumineuze goederen (auto’s,
boten,caravans, landbouwwerktuigen en grove
bouwmaterialen)
•
Detailhandelsactiviteiten als ondergeschikte nevenactiviteit uit
ter plaatse uitgevoerde bedrijfsactiviteiten toegestaan (max.
10 % van het bedrijfsvloeroppervlakte)
•
Geen mogelijkheden (voor een gedeelte geldt echter:
productiegebonden detailhandel met uitzondering van
voeding- en genotsmiddelen)
•
Nieuw BP Waterwijk: geen detailhandelsmogelijkheden

3

Detailhandelsmogelijkheden per terrein

3.1

Inleiding

•

5

•

5

geen

•

2

In dit hoofdstuk wordt per bedrijventerrein de beleidslijn geschetst met betrekking tot de
detailhandelsmogelijkheden. Er wordt in paragraaf 4.2 begonnen met een korte beschrijving
van de ontwikkelingen binnen de PDV-branches19. Vervolgens worden in paragraaf 4.3 de
criteria weergegeven om te bepalen of detailhandel, en zo ja, welke vormen van
detailhandel wenselijk zijn op bedrijventerreinen.
3.2

Ontwikkeling volumineus/ grootschalig winkelaanbod

In het algemeen kan gesteld worden dat de consument in toenemende mate op zoek is
naar een breed winkelaanbod om efficiënt en vergelijkend te kunnen winkelen. In de PDVbranches is hier op ingespeeld middels clustering van gelijksoortige winkels op specifieke,
goed bereikbare locaties aan de rand van steden. In Lelystad is met Palazzo invulling
gegeven aan deze ontwikkeling. Hier profiteren winkels van elkaars nabijheid en maken
gebruik van gezamenlijke voorzieningen als parkeren en horeca.

Perifere detailhandel is detailhandel in volumineuze artikelen in de volgende branches: meubelen,
woninginrichting, keukens, sanitair, tuincentra, bouwmarkten, auto’s, motoren, boten, caravans,
landbouwwerktuigen, grove bouwmaterialen en brand- en milieugevaarlijke stoffen.

1
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De laatste jaren is het winkelaanbod in de PDV-branches, door toenemende welvaart, vrije
tijd en aandacht voor woning en tuin, sterk uitgebreid. Ook buiten Palazzo zijn concentraties
van PDV-branches aan te treffen. Clustering is met name van belang voor de autobranche
(Flevopoort, Ketelmeerstraat, Gildenhof en Kempenaar) in de woninginrichting (Palazzo, Jol)
en keukenbranche (Noordersluis, Westerdreef). Bouwmarkten en tuincentra vestigen zich ook
solitair.
Met het gereedkomen van de 2e fase van Palazzo, eind 2005, lijkt de kwantitatieve
uitbreidingsruimte in belangrijke mate ingevuld en heeft de uitbreidingsruimte betrekking op
kwalitatieve segmenten, en niches, binnen het woonthema. Met Lelystad-zuid ontstaat er in
de toekomst ook weer kwantitatieve uitbreidingsruimte.
3.3

Afwegingskader voor wenselijke detailhandel

Uitgangspunt is dat detailhandel niet is toegestaan op een bedrijventerrein. Echter voor
doelgerichte bezochte vormen van (volumineuze) detailhandel kan vestiging op een
bedrijventerrein een aantal voordelen bieden voor bedrijf en consument. Zo zijn de huren
veelal lager dan in specifieke winkelgebieden waardoor een bedrijventerrein een prima
startmilieu vormt voor de beginnende, lokale detaillist (‘broedplaatsfunctie’). Door
voorwaarden te verbinden aan lokatie en omvang kan een zekere doorstroming van winkels
bewerkstelligd worden. De criteria/uitgangspunten aangegeven binnen het kader op de
volgende bladzijde zijn maatgevend voor het bepalen of een vrijstellingsprocedure op basis
van de Wet Ruimtelijke Ordening moet worden opgestart.

1. Detailhandel in niet productiegebonden20 en niet volumineuze goederen is
uitgesloten van vestiging op een bedrijventerrein;
2. Detailhandel op een bedrijventerrein mag Palazzo niet negatief21
beïnvloeden maar moet complementair hieraan zijn. Bij de beoordeling
van een aanvraag dient daarom een toetsing plaats te vinden aan
actuele marktomstandigheden. Het laatst gehouden Distributie
Planologisch Onderzoek (DPO) is hierbij maatgevend;
3. Detailhandel op een bedrijventerrein mag niet verstorend werken ten
opzichte van de reguliere bedrijvigheid. Dit impliceert een uitsluiting van
zeer intensief bezochte vormen van volumineuze detailhandel (in casu
een bouwmarkt en een volwaardig tuincentrum);
Afwegingskader (opstarten vrijstellingsprocedure of niet) wenselijkheid detailhandel op
perifere en binnenstedelijke bedrijventerreinlocaties
3.4

Typering per bedrijventerrein

Jol
Detailhandel in auto’s heeft in het recente verleden voor overlastsituaties gezorgd op dit
binnenstedelijk terrein. De overlast ontstond doordat de bedrijven hun voorraad op de
openbare- weg en parkeerplaatsen stalden.
Met het creëren van nieuwe
vestigingsmogelijkheden op bedrijventerrein Flevopoort is een verhuisbeweging op gang
20
21

Niet onlosmakelijk met het productieproces verbonden
“Niet negatief” qua marktmogelijkheden
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gekomen. Insteek is om in het nieuwe bestemmingsplan Schepenwijk-midden 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
worden vastgelegd en bij het vertrekken van bedrijven kan de aanduiding eraf worden
gehaald.
Naast autobedrijven heeft het gros van de andere bedrijven ook een detailhandelsfunctie.
Het gaat vooral om kleinschalige, lokaal georiënteerde aanbieders in de
woninginrichtingssfeer. Beoordelen we deze aanbieders op basis van de criteria uit
paragraaf 4.3 dan kan gesteld worden dat de locatie complementair is aan de
winkelstructuur, in casu Palazzo (met uitzondering van de winkel in baby-artikelen).
Voorgesteld wordt dan ook om in het nieuwe bestemmingsplan Schepenwijk-midden
detailhandel in meubelen, woninginrichting, keukens en sanitair, parket, zonneschermen te
legaliseren, respectievelijk mogelijk te maken middels een vrijstelling. Tot een omvang van
600 m² bvo vult Bedrijventerrein Jol het grootschalige aanbod op Palazzo aan.22 De huidige
(ruime) vrijstellingsmogelijkheid komt dan te vervallen.
Kempenaar
Op bedrijventerrein Kempenaar is sprake van een soortgelijke situatie als op bedrijventerrein
Jol. Ook hier bevinden zich relatief veel bedrijven die eveneens een detailhandelsfunctie, of
een andere publieksgerichte functie hebben. Voorgesteld wordt om in het bestemmingsplan
Schepenwijk-midden aan te sluiten bij de regeling van de Jol. Dus de bestaande
bedrijvigheid welke vallen binnen de ‘woninginrichtings- en keukenbranche’ legaliseren en
nieuwe bedrijvigheid binnen dit thema via een vrijstelling mogelijk maken tot een omvang
van 600 m². De autobedrijven volgens eenzelfde constructie als Jol benaderen omdat deze
ook hier gezien de nabijheid van woonbebouwing het kleinschalige karakter van het terrein
op termijn niet passend worden geacht.
Gildenhof
Dit bedrijventerrein valt net als Kempenaar en Jol te typeren als een kleinschalig
binnenstedelijk bedrijventerrein. Echter vanwege de specifieke indeling (ruimer van opzet) en
ligging (verder van woonbebouwing) verdraagt het terrein meer en andere vormen van
detailhandel dan Kempenaar en Jol. Van oudsher is op dit terrein detailhandel te vinden in
auto’s en caravans. Door de relatief ruime opzet van het terrein komen deze aanbieders hier
prima tot hun recht en daarmee is de locatie complementair aan het vestigingsmilieu op
Flevopoort en de Ketelmeerstraat.
Tevens wordt (kleinschalige) detailhandel in volumineuze artikelen als meubelen,
woninginrichting, keukens en sanitair, parket, zonneschermen hier passend geacht. Hiermee
wordt de kleinere, meer lokaal georiënteerde, volumineuze detailhandel een
vestigingslocatie geboden. Gildenhof wordt hierin gelijk beoordeeld als de andere 2
binnenstedelijke bedrijventerreinen Jol en Kempenaar. De omvang is beperkt tot 600 m².
Deze vestigingen worden alleen toegelaten met behulp van een vrijstelling (in de afweging
worden de criteria zoals opgenomen in paragraaf 4.3 doorlopen).
Bedrijventerrein Gildenhof is in principe geschikt voor ontwikkelingen in gespecialiseerde
detailhandel in tuininrichtingsartikelen, zoals de verkoop van vijvers of soortgelijke
ontwikkelingen (verkoop van tuinvijvervissen). Vanwege de ontwikkeling van een groot
tuincentrum op Palazzo dient tot op zekere hoogte restrictief met ontwikkelingen binnen deze
branche worden omgegaan. Dit betekent echter niet dat kleine gespecialiseerde
ontwikkelingen volledig kunnen of moeten worden voorkomen (principe van vrije
marktwerking).
22

De omvang is vastgesteld op basis van het feitelijk voorkomen van detailhandel op de terreinen in de huidige
situatie en het aansluiten op het aanbod op Palazzo (vanaf 800 m2)
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Noordersluis
Op dit gemengde bedrijventerrein bevinden zich uiteenlopende vormen van detailhandel.
Leggen we deze langs de criteria dan kan gesteld worden dat met uitzondering van de zone
langs de Westerdreef en detailhandel in de (A)BC-goederen er ongewenste concurrentie
optreedt met de reguliere verzorgingsstructuur. In het nieuwe bestemmingsplan voor
Noordersluis worden toonzalen mogelijk gemaakt. Dit is in de praktijk een erg brede
bestemming welke geldt voor het gehele terrein. Voorgesteld wordt om deze bestemming
specifieker te maken (in zowel branche als locatie) en terug te brengen tot detailhandel in
woninginrichting en keukens/ sanitair en alleen voor de zone langs de Westerdreef te laten
gelden. Aanvullend dient voor het totale terrein detailhandel in grove bouwmaterialen
mogelijk worden gemaakt, detailhandel in BC-goederen en detailhandel in brand- en
explosiegevaarlijke stoffen. Detailhandel in auto’s dient hier te worden geweerd. Dit betekent
overigens wel dat autoreparatiebedrijven zich hier kunnen vestigen met ondergeschikt een
deel verkoopactiviteiten (zoals deze nu ook voorkomen op Noordersluis).
(Opmerking: dit betekent op onderdelen een beperking van de huidige
detailhandelsmogelijkheden, hetgeen aanleiding kan zijn voor eventuele planschade (en
voorafgaand daaraan een risico-analyse
Oostervaart
Dit zware bedrijventerrein is sober van karakter en heeft net als Noordersluis een lokale en
regionale uitstraling. Voorgesteld wordt om op dit terrein alleen ondergeschikte detailhandel
(productiegebonden), detailhandel in BC-goederen, grove bouwmaterialen en detailhandel
in brand- en explosiegevaarlijke stoffen mogelijk te maken. Het industriële karakter van terrein
en de locatie aan de rand van de stad maken dat er geen nieuwe vormen van perifere
detailhandel passend zijn.
(Opmerking: dit betekent op onderdelen een beperking van de huidige
detailhandelsmogelijkheden, hetgeen aanleiding kan zijn voor eventuele planschade (en
voorafgaand daaraan een risico-analyse).
Op de nieuwe bedrijfslocatie Oostervaart-oost is in het geheel geen detailhandel mogelijk.
Flevopoort
Dit modern bedrijventerrein met zichtlocatie langs de A6 heeft een hoogwaardige inrichting.
Binnen het vigerende bestemmingsplan is volumineuze detailhandel in auto’s, boten en
caravans toegestaan en tevens andere vormen van volumineuze detailhandel. Er is sprake
van een niet-limitatieve opsomming van mogelijke branches. Voorgesteld wordt om de
bestemming duidelijker te maken door de branchelijst te limiteren tot ABC-goederen,
gespecialiseerde (volumineuze) tuin gerelateerde detailhandel, zonneschermen, saunafitness en fietsen-bromfietsen. Ten behoeve van detailhandel in machinerieën (bijv. tractoren)
kunnen de mogelijkheden eventueel ook worden verruimd.
(Opmerking: dit betekent op onderdelen een beperking van de huidige
detailhandelsmogelijkheden, hetgeen aanleiding kan zijn voor eventuele planschade (en
voorafgaand daaraan een risico-analyse).
Larserpoort
Bedrijventerrein Larserpoort heeft een hoogwaardige en moderne inrichting toegesneden op
de weginfrastructuur (A6 en N302). Op dit moment is geen zelfstandige detailhandel
mogelijk, maar alleen ondergeschikt (mits productiegebonden) aan de hoofdactiviteit.
Binnen de wenselijke profilering van het terrein is dit ook niet wenselijk. Huidige bestemming
continueren.
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Ketelmeerstraat
De bedrijvenzone langs de Larserdreef is buitengewoon geschikt voor detailhandelsvormen
die baat hebben bij een zichtlocatie. Van groot belang is dat de Ketelmeerstraat een
hoogwaardige inrichting blijft houden met een duidelijke oriëntatie op de Larserdreef.
Detailhandel in auto’s, boten en caravans is passend alsmede overige detailhandelsvormen
welke belang hebben bij een duidelijke presentatie van assortiment middels showroom of
toonzaal. Voorgesteld wordt deze visie te concretiseren tot detailhandel binnen het thema
wonen, te weten: keukens en sanitair, meubels en woninginrichting, parket/ vloerbedekking
(deze branches tot 600 m2) en zonneschermen in het bestemmingsplan.
Tjalk
Dit oorspronkelijk als bedrijventerrein bedoeld gebied heeft zich de laatste 7 jaar ontwikkeld
in de richting van een winkelcentrum in een specifiek segment (discount). Inmiddels wordt
het terrein als zodanig erkend en worden ook de voordelen van de transformatie ingezien.
Immers, er wordt weer geïnvesteerd in de panden wat voor het gebied een duidelijke sprong
voorwaarts betekent. Punt van aandacht blijft de parkeersituatie.
In een nieuw bestemmingsplan kan de aanwezige detailhandel opnieuw positief worden
bestemd en voor zover mogelijk beperkt tot detailhandel in dagelijkse goederen.
(Opmerking: dit betekent op onderdelen een beperking van de huidige
detailhandelsmogelijkheden, hetgeen aanleiding kan zijn voor eventuele planschade (en
voorafgaand daaraan een risico-analyse).
Griend/ Sont
Beide kleine bedrijvenconcentraties aan de Gelderse Dreef hebben een nogal diffuus
karakter. De aanwezige bedrijvigheid varieert van een autoreparatiebedrijf tot een zorg- en
dienstverleningsinstelling. Het kleinschalige karakter van beide gebieden tezamen met de
aanpalende woonbebouwing maken het ongeschikt voor enige vorm van (niet
productiegebonden) detailhandel.
Op dit moment is op de Sont een tuincentrum/ hoveniersbedrijf gevestigd. Deze valt onder
het overgangsrecht.
(Opmerking: dit betekent op onderdelen een beperking van de huidige
detailhandelsmogelijkheden, hetgeen aanleiding kan zijn voor eventuele planschade (en
voorafgaand daaraan een risico-analyse).
Merwede
Op de Merwede zijn nu geen detailhandelsmogelijkheden (anders dan productie
gebonden). Deze bestemming dient gecontinueerd te worden.
Risico-analyse
De voorgestelde mogelijkheden voor detailhandel op Noordersluis, Oostervaart, Flevopoort,
Tjalk en Sont kunnen als een ‘beperking van de verhuurmogelijkheden’ uitgelegd worden.
Hier schuilt een zeker risico van schadeclaims in. Het uitvoeren van een risico-analyse is een
must.
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Tabel overzicht per terrein

Typering wenselijke detailhandelsmogelijkheden per bedrijventerrein
Terrein

Branche detailhandel

Noordersluis

•
•
•
•
•

Oostervaart

•
•
•
•

Flevopoort

•
•
•
•

Produktiegebond
en en
ondergeschikt
Vervoermiddelen:
boten en
caravans
Grove
bouwmaterialen
Brand- en
explosiegevaarlijk
e stoffen
Woninginrichting
en
keukens/sanitair
Produktiegebond
en en
ondergeschikt
Vervoermiddelen:
boten en
caravans
Grove
bouwmaterialen
Brand- en
explosiegevaarlijk
e stoffen
Produktiegebond
en en
ondergeschikt
Vervoermiddelen:
auto’s, boten en
caravans;
Grove
bouwmaterialen
Zonneschermen

Nieuw? Tov huidig
bestemmingsplan

Max.omvan
g

• Ja

• Ja, wordt nu
beperkt tot zone
langs de
Westerdreef

•

600 m²

Bijzonderheden

•

eventueel maximum
aantal

•

Beperkt tot zone
langs de Westerdreef

Is op onderdelen
inperking van de huidige
mogelijkheden
• Ja

• Eventueel maximum
aantal

Is inperking huidige
mogelijkheden

Eventueel maximum
aantal vestigers
Onder vrijstelling:
‘’

•
•

Larserpoort

Kempenaar

Gespecialiseerde
tuin gerelateerde
detailhandel;
Sauna’s, fitnessapparatuur;

‘’
(afweging volgens
afwegingskader 4.3)

• Productiegebonde
n en ondergeschikt 23
aan hoofdactiviteit
Thema wonen:
•
•

Woninginrichting
Keukens en
sanitair

Onder vrijstelling:
•
•
•

Ja
Ja
Ja

•
•
•

600 m²
600 m²
600 m²

’’
‘’
‘’

De detailhandelsfunctie mag maximaal 15-20% van het totale bvo van de vestiging bedragen, met
als richtlijn een maximummaat van 100 m2 vvo. De detailhandelsfunctie moet gelieerd zijn aan de
hoofdfunctie en mag geen verkeers- en parkeerproblemen veroorzaken.
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•
•

Jol

•

Ja

•

600 m²

•

Ja

•

600 m²

•
•

Woninginrichting
Keukens en
sanitair
Gespecialiseerde
tuingerelateerde
detailhandel
Parket/
Vloerbedekking

‘’
‘’
‘’ (afweging volgens
afwegingskader 4.3)

•
Zonneschermen
Thema wonen:
•
•

Gildenhof

Gespecialiseerde
tuingerelateerde
detailhandel
Parket/
Vloerbedekking

Onder vrijstelling:
•
•
•
•

Ja
Ja
Ja
Ja

•
•
•

600 m²
600 m²
600 m²

’’
‘’
‘’

•

Ja

•

600 m²

‘’
afweging volgens
afwegingskader 4.3)

•
Zonneschermen
Vervoermiddelen:
•
auto’s, boten en
caravans
•

Grove
bouwmaterialen

Thema wonen:
•
Woningrichting;
•
Keukens en
sanitair
•
gespecialiseerde
tuingerelateerde
detailhandel
•
Parket/
Vloerbedekking

• eventueel maximum
aantal vestigers

•
•
•

Ja
Ja
Ja

•

Ja

•
•

600 m²
600 m²

•

600 m²

Onder vrijstelling:
,,
,,
‘’
‘’
‘’
‘’
(afweging volgens
afwegingskader 4.3)

• ja
•
Ketelmeer
straat

Zonneschermen

Vervoermiddelen:
•

auto’s, boten en
caravans

•

Ja

Thema wonen:
•
•
•

•
Tjalk
Sont

Woninginrichting
Keukens en
sanitair
Parket/
vloerbedekking
Zonneschermen

Fooddetailhandel
Geen detailhandel
Wenselijk/

• Ja
• Ja
• Ja

o

•
•
•

600 m²
600 m²
600 m²

Onder vrijstelling:
,,
‘’
‘’
(afweging volgens
afwegingskader 4.3)

Ja

•

Is beperking huidige
mogelijkheden
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mogelijk
Geen detailhandel
wenselijk/ mogelijk
Geen detailhandel
wenselijk/mogelijk

Griend
Merwede

-

-

-

-

-

-

Nevenassortiment
Gezien de toenemende branchevervaging is het nodig heldere regels te formuleren voor het
voeren van nevenassortimenten. De brancheaanduiding betekent dat dit de hoofdactiviteit
dient te zijn. Tot een oppervlak van 20% van het verkoopvloeroppervlakte (vvo) mag een
met de hoofdbranche ondersteunend nevenassortiment worden gevoerd.
3.5

Typering winkellocaties Lelystad

Aan de hand van een indeling naar soort bezoek, ligging, branche en soort ondernemer
(ketenbedrijf of lokale ondernemer) is een indeling te maken die inzicht geeft in de
verschillen tussen de verschillende detailhandelslocaties in Lelystad. Onderstaand geeft de
situatie na aanpassing van de bestemmingsplannen op de bedrijventerreinen.

Locatie

Bezoekmotief

Hoofdbranches

Schaal

Stadshart

Recreatief
winkelen

Mode

Wijk- buurtcentra

Dagelijkse
aankopen
Doelgericht

Food

Kleinschalig
(GDV
grootschalig,
vanaf 500 m²)
Kleinschalig

Palazzo

Batavia Stad
Binnenstedelijk
Bedrijventerrein
(Gildenhof, Jol,
Kempenaar)
Periferie
(Ketelmeerstraat)
Industrieterrein
(Noordersluis en
Oostervaart)
Hoogwaardig
bedrijventerrein
(Flevopoort)

Recreatief
winkelen
Doelgericht

Doelgericht
Doelgericht

Doelgericht

Soort
ondernemer
Ketens

Lokaal

Bouwmarkt,
Tuincentrum,
Meubels
Mode

Grootschalig
(vanaf 800 m²)

Ketens + lokaal

Kleinschalig

Ketens

Thema wonen

Kleinschalig (tot
600 m²)

Lokaal

Auto’s en
wonen
BC-goederen
Grove
bouwmaterialen
Auto’s

Kleinschalig (tot
600 m²)
Grootschalig en
kleinschalig

Lokaal

Grootschalig

Lokaal

Lokaal
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4

Relatie met handhavingsprogramma 2006-2010

4.1

Inleiding

De gemeente Lelystad is, even als iedere andere gemeente, gehouden aan landelijke
bouwregelgeving en deze ook te handhaven. Met de groei van de stad blijkt steeds
indringender dat het huidige passieve handhavingsbeleid niet toereikend is voor een
adequaat beheer van de gebouwde omgeving. Op Rijksniveau wordt sterk ingezet op een
toename van handhaving binnen de gemeente. In de Woningwet is per 1 juli 2005 een
verplichting opgenomen voor het college om periodiek hun handhavingsvoornemens te
formuleren. Daarnaast moet jaarlijks aan de gemeenteraad verslag worden uitgebracht over
de uitvoering van het handhavingsbeleid.
4.2

Doel handhaving

Behalve dat het voeren van een actief handhavingsbeleid een verplichting vormt op grond
van de Woningwet worden er verschillende doelen mee gediend. Ten eerste draagt
handhaving bij aan de totstandkoming van een kwalitatieve leefomgeving. Het begrip
‘kwaliteit’ is inmiddels een sleutelbegrip geworden in alle plannen van de gemeente.
Instrumenten als een Beeldkwaliteitsplan, Welstandsnota en het Mileustructuurbeeld beogen
een kwalitatieve leefomgeving. Zonder handhaving kan dit begrip niet worden
waargemaakt.
Ten tweede vormt handhaving een middel ter bevordering van gelijke behandeling van
burgers en ondernemers. De door de wetgever (of bestuur) uitgevaardigde normen hebben
alleen zin, als er wordt gehandhaafd. Het vormt een waarborg voor de rechtszekerheid en
gelijke behandeling van burgers en ondernemers. In de derde plaats versterkt een serieus
handhavingsbeleid de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van bestuurders.
De gemeentelijke middelen (in termen van capaciteit, tijd en geld) voor handhaving zijn
beperkt. Daarom zal de gemeente keuzes moeten maken. Dit keuzeproces is transparant
gemaakt met de methode “programmatisch handhaven” welke geldt als de landelijke
standaard. Met een raamnota (visie voor de lange termijn) als voorloper heeft dit uiteindelijk
geleid tot een concreet handhavingprogramma 2006-2010 welke in het voorjaar van 2005 is
vastgesteld.
4.3

Werkwijze handhaving van illegale detailhandel

Bij het opstellen van het handhavingsprogramma 2006-2010 is op basis van een risico-matrix
geïnventariseerd welke handhavingsopgaven de hoogste prioriteit hebben. Dit heeft geleid
tot een lijst met 23 opgaven waarvan voorlopig alleen de top 10 wordt uitgevoerd. In deze
top 10 zit ook het in gebruik hebben van een perceel/ bouwwerk op een bedrijventerrein in
strijd met het bestemmingsplan. Dit betekent dus dat illegale detailhandel op
bedrijventerreinen vanaf 2006 actief wordt gehandhaafd (volgens het zogenaamd ‘optimale
scenario’). Het hoofd van de afdeling Bouw- en woningtoezicht is gemandateerd om
handhavingsbesluiten te nemen.
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5

Conclusies en aanbevelingen

5.1

Conclusies

Op basis van dit onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:
1. De huidige bestemmingen van de bedrijventerreinen bieden beperkt mogelijkheden voor
(volumineuze) detailhandel maar kunnen op onderdelen niet meer als marktconform
worden beschouwd. Er is behoefte aan meer maatwerk toegesneden op de
veranderende marktvraag;
2. Met name op bedrijventerrein Jol, Kempenaar, Gildenhof en Noordersluis is sprake van
veel illegale situaties. Op deze terreinen zijn veel business-to-consumer bedrijven
gevestigd;
3. De binnenstedelijke bedrijventerreinen Jol, Kempenaar, Gildenhof en Ketelmeerstraat
bezitten kenmerken (vanwege prijs,omvang, zichtlocatie en bereikbaarheid) waardoor
deze als complementair kunnen worden gezien ten opzichte van de overige
(grootschalige) detailhandelslocaties in Lelystad.
5.2

Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen kunnen worden gedaan:
1. De specifieke, kleinschalige, kwaliteiten van de binnenstedelijke bedrijventerreinen
Jol, Kempenaar, Gildenhof, Ketelmeerstraat zouden een planologische vertaling
moeten
krijgen
middels
ruimere
mogelijkheden
voor
(volumineuze)
detailhandelsvormen binnen het thema In- en om het huis. Gekoppeld aan een
maximummaat en met behulp van vrijstelling elk individueel geval worden
afgewogen (aan de hand van de criteria uit paragraaf 4.3) op wenselijkheid.
2. Het verdient aanbeveling om bedrijventerrein Jol en Kempenaar de huidige illegale
situaties op het gebied van meubel-en woninginrichting en keukens en sanitair,
parket/vloerbedekking, zonneschermen en gespecialiseerde tuingerelateerde
detailhandel in het nieuwe bestemmingsplan Schepenwijk-midden te legaliseren, tot
een omvang van 600 m2 bvo. Tevens nieuwvestiging in deze branches tot genoemde
omvang mogelijk maken. Deze locaties zijn hiermee (in principe24) complementair
aan het aanbod op Palazzo en vormen een ‘broedplaats’ functie. Eenzelfde regeling
zal bij de actualisatie van het bestemmingsplan Gildenhof en Ketelmeerstraat kunnen
worden doorgevoerd.
3. Voor de Ketelmeerstraat geldt nu een enigszins vage bestemming. Middels een
binnenplanse vrijstelling zijn de autodealers mogelijk gemaakt. In het nieuwe
bestemmingsplan Waterwijk verdient het aanbeveling om deze bestemming te
verduidelijken door de wenselijke vormen van detailhandel, zijnde auto’s, boten en
caravans positief te bestemmen (bij ‘recht’ toe te staan). Daarnaast is de
bedrijvenlocatie aan de Ketelmeerstraat geschikt voor (kleinschalige) vormen van
volumineuze detailhandel binnen het thema ‘Wonen’ (meubelen, woninginrichting,
keukens en sanitair, vloerbedekking/ parket mogelijk maken middels een
vrijstellingsregeling;
4. De bedrijventerreinen Noordersluis en Oostervaart zijn qua profiel geschikt voor
vestigers in grove bouwmaterialen. Voorgesteld wordt de betreffende
bestemmingsplannen op dit punt te verruimen, eventueel aangevuld met een
maximum aantal vestigers, en zo een antwoord en bieden op vragen vanuit de markt
alsmede huidige (illegale) vestigers te legaliseren;
5. In de partiële herziening van bestemmingsplan Flevopoort dient de huidige nietlimitatieve opsomming te worden verduidelijkt. Vervangen voor een limitatieve
24

Van geval tot geval af te wegen op complementariteit in vrijstellingsprocedure
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opsomming van wenselijke volumineuze detailhandel (uitgangspunt is tabel in
paragraaf 3.4.13);
6. Op de overige illegale situaties dienen te worden betrokken in het
handhavingsprogramma van BWT. Dit ook om een signaal af te geven in de stad. Nu
wordt brutaliteit beloond en ‘nette ondernemers’ worden indirect gestraft;
7. Om het bedrijventerrein enerzijds en Palazzo anderzijds als vestigingslocatie voor
volumineuze detailhandel beter op elkaar te laten aansluiten kan overwogen worden
om de minimummaat van 800 m2 op Palazzo te verlagen tot 600 m2 (op een
bedrijventerrein tot 600 m2 en Palazzo vanaf 600 m2);
8. Bij de actualisatie van de bestemmingsplannen wordt voorgesteld een uniforme
indeling te hanteren conform de indeling van het NIROV “Op dezelfde leest”
5.3

Vervolgstappen

De volgende vervolgstappen worden voorgesteld:
1.
Deze visie gebruiken als leidraad bij de actualisatie van bestemmingsplannen;
2.
Deze visie gebruiken als bouwsteen voor het in najaar van 2005/ voorjaar 2006 op
te stellen Gemeentelijk Visie Vestigingsbeleid (GVV);
3.
Deze visie gebruiken bij de beoordeling handhaving/ legalisatie van illegale
situaties van detailhandel op bedrijventerreinen;
4.
De visie gebruiken als basis bij het beoordelen van initiatiefnemers in de
(volumineuze) detailhandelssfeer (weigering of vrijstelling);
5.
Uitvoeren risico-analyse naar het risico op schadeclaims;
6.
Het college van B&W onderhavige visie ter besluitvorming aan te bieden.
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Bijlage Marktvraag:
Onderstaande opsomming betreft een momentopname van detailhandelsbedrijven welke
hun oog hebben laten vallen op een bedrijvenlocatie. Binnen de reguliere winkellocaties zijn
deze detaillisten (met uitzondering van de food-detailhandel) niet of moeilijk plaatsbaar. De
volgende factoren zijn hierbij bepalend:
•
•
•
•

Beschikbaarheid van gewenst vloeroppervlak (Stadshart te klein, Palazzo te groot);
Geen geschikte panden beschikbaar (soms buitenruimte gewenst);
Kostenaspect (huurniveau’s in Stadshart en Palazzo te hoog);
Nieuwbouw versus bestaande bouw (men wil soms alleen nieuw bouwen)

Onderstaande opsomming is niet volledig en heeft uitsluitend tot doel inzicht te bieden in de
diversiteit van de aanvragen. Het betekent ook zeker niet dat er voor elk bedrijf een
oplossing gevonden zou moeten worden.
Soort detailhandel
Waterbeddenspecialist
Visvijverzaak
Karperkweker
Zwembaden/Sauna/Fitnesstoestellen bedrijf
Babyzaak met wandelwagens, buggy's,
boxen.
Supermarkt

Gewenst
vloeroppervlak
200-300 m2
200-300 m2
200-300 m2
Max. 500 m2
200-300 m2

Buitenopslag
gewenst?
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee

Starter ? Gewenste
locatie
Ja
Ja
Ja
Noordersluis
Ja
Nee
Gildenhof

800 m²

Nee

Nee

Kempenaar

Gereedschapswinkel

Niet bekend

nee

nee

Kledingwinkel (specialistisch)

200 n2

nee

ja

Pand van
Flevoitools
Noordersluis

Vishandel/kweker

Niet bekend

nee

ja

Noordersluis

Auto-onderdelen

Niet bekend

nee

nee

Noordersluis

Computerzaak

400 m2

Nee

nee

Flevopoort

Tegelhandel

Niet bekend

Nee

nee

Ketelmeerstraat

Verkoop (volumineuze) partijgoederen

Niet bekend

Nee

Ja

Ketelmeerstraat

Fietsenzaak

Niet bekend

Nee

nee

Flevopoort
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Bijlage F Uitgangspunten functiemenging op bedrijventerreinen
Gemeente Lelystad, december 2006
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Raadsbesluit aangaande functiemenging:

1.

Inleiding

In deze notitie wordt ingegaan op de wenselijkheid van functiemenging op
bedrijventerreinen in Lelystad. Dit naar aanleiding van concrete verzoeken van dien aard
alsmede overwegingen van enkele politieke partijen om, meer dan in het verleden, nietbedrijfsmatige functies op bedrijventerreinen te vestigen gezien het huidige
accommodatietekort.
De aard van de vraagzijde
Recent zijn vragen binnengekomen voor vestiging van dansscholen en dansverenigingen. In
deze notitie gaat het over deze functies maar ook over andere functies die een vergelijkbare
ruimtelijke uitstraling en impact hebben. Te noemen zijn onder andere: bridge-, dam-, kaart-,
biljart-, ballet- en andere sportverenigingen, horeca, cursussen en ruimten voor religieuze
bijeenkomsten. Ten aanzien van de mogelijkheden van detailhandel op bedrijventerreinen is
vorig jaar een aparte notitie door het college vastgesteld en zijn derhalve niet meegenomen
in deze notitie.

2.

Vormen van functiemenging

Wonen-werken
Doorgaans wordt met functiemenging bedoeld het naast elkaar voorkomen van de functies
wonen en werken. Dat kan doordat er bedrijfseenheden zijn gebouwd in een woonwijk, er
aan woningen een werkgedeelte wordt gebouwd of dat er wordt toegestaan dat in de
woning gewerkt kan worden. Deze drie varianten komen allen voor in Lelystad.
Daarnaast is het mogelijk dat in een werkgebied gewoond kan worden. Dit gebeurd
doorgaans in zogenaamde bedrijfswoning: de bewoning van het woongedeelte is in
juridische zin onlosmakelijk verbonden met het werkgedeelte. Hiervan zijn verschillende
vormen aanwezig in Lelystad (Noordersluis, Flevopoort, het agrarisch gebied).
Functiemenging is de afgelopen 10 jaar uitgangspunt van beleid geweest. Ook Lelystad dat
in de hoogtijdagen van de functiescheiding werd ontwikkeld, heeft hier aan meegedaan.
Mengen van wonen en werken biedt ondernemers dicht bij huis de mogelijkheid om te
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werken (plus permanent toezicht) en het werken nabij de woonomgeving verlevendigde de
woonbuurt: zowel de ondernemer als de woonbuurt hebben hier voordeel bij. Overigens zal,
om de positieve aspecten te laten overheersen, niet onbeperkt werken worden toegevoegd
in een woonbuurt. Het uitgangspunt bij functiemenging is het optimaliseren van de positieve
effecten die beide functies kunnen ondervinden van elkaar’s nabijheid.
In de bestemmingsplannen van Noordersluis en Flevopoort is rekening gehouden met de
aanwezigheid van de bedrijfswoningen. Beide gebieden zijn gezoneerd wat betekent dat er
in de directe omgeving van de bedrijfswoningen alleen lichte bedrijvigheid is toegestaan.
Het deel “functie” in de term functiemenging komt enigszins statisch over. Uiteindelijk gaat
het uiteraard om “activiteiten”: activiteiten die elkaar kunnen ‘bijten’ (geluidsoverlast, geur,
uitzicht), neutraal zijn ten opzichte van elkaar of elkaar in positieve zin kunnen beïnvloeden
(levendigheid).
In de Nota “Naar een sterke economie in Lelystad”, vastgesteld door de raad december
2005, is een beleid neergelegd ten aanzien van functiemenging. Dit heeft geleid tot:
1. het verruimen van de mogelijkheden voor werken aan huis (dit wordt per te herzien
bestemmingsplan meegenomen);
2. de aanwijzing van woon-werkcombinaties (Jol, Sont, Warande)
3. de aanwijzing van werk-wooncombinaties (Flevopoort, Noordersluis, Warande)
Functievervaging
Soms komt functiemenging voor op locaties waar dat niet de bedoeling is geweest. Wanneer
het afwijkende gebruik sterk afwijkt van het beoogde gebruik, en bovendien in een grote
omvang voorkomt, dan kan de oorspronkelijke functie naar de achtergrond verschuiven.
Dan spreken we over functievervaging. In dergelijke gevallen is vrijwel altijd sprake van
illegaal gebruik.
De eerder in paragraag 1.1 beschreven “aard van de vraagzijde” valt binnen bovenstaande
indeling van functiemenging onder functievervaging.
Herprofilering
Wanneer er in een gebied economische activiteiten voorkomen anders dan de bestemming
dan kan er ook voor een herdefiniëring (herprofilering) van het betreffende gebied worden
gekozen. Onder herprofilering wordt verstaan het toestaan van andere economische
activiteiten in gebieden of gebouwen waarvan de oorspronkelijke economische functie is
verouderd maar het afwijkende gebruik wel als passend beoordeeld kan worden. Met het
opstellen van de wijkontwikkelingsplannen is onder andere gestuit op dit fenomeen op de
binnenstedelijke bedrijventerreinen (Jol en Kempenaar). Oorspronkelijk hebben deze
terreinen een zuivere bedrijvenbestemming maar, onder andere door het aanbieden van
nieuwe vestigingsmilieus waardoor bedrijven vertrekken van deze terreinen, zijn hier steeds
meer (vooral publieksgerichte) vormen van bedrijvigheid te vinden. Voor deze terreinen is
een herprofilering voorgesteld in de richting van relatief kleinschalige PDV-detailhandel (tot
600 m2) die zich niet op Palazzo kunnen vestigen vanwege omvang (minimaal 800 m2
afnemen op Palazzo) of het prijsniveau. Deze gebieden sluiten zo qua vestigingsmilieu prima
aan op Palazzo en fungeren min of meer als een broedplaats. Men kan hier starten tegen
een relatief laag huurniveau en wanneer de onderneming succesvol wordt, en wil groeien,
komt een winkelgebied in beeld. In de nota “Visie Detailhandel op Bedrijventerreinen” zijn de
uitgangspunten voor herprofilering van bedrijventerreinen neergelegd.
De binnenstedelijke bedrijventerreinen kunnen ook voor andere business-to-consumer
bedrijvigheid een alternatief vormen. Ze liggen middenin de woonbuurten en de omvang
van de bedrijfsgebouwen is relatief klein waardoor ook sociaal-maatschappelijke functies (al
dan niet commercieel) onderdeel van de herprofilering kunnen vormen. Dit in tegenstelling
tot de meer perifeer gelegen grootschalige bedrijventerreinen met de grotere
bedrijfspanden.
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3.

Functievervaging vanuit verschillende invalshoeken

Economische marktwerking
De “economie” (met name op industrie- en grootschalige bedrijventerreinen) vraagt om in
principe om functiescheiding25. Dit is recent bevestigd door provinciaal onderzoek26. Hier zijn
de volgende argumenten bij aan te voeren:
1. Met het toestaan van andere activiteiten worden de belangen van het zittende
bedrijfsleven geschaad. De aanwezigheid van verblijfsfuncties zoals wonen en
horeca (waar verenigingen onder vallen), kunnen in verband met de
milieuregelgeving leiden tot beperkingen van omliggende bedrijven.
2. Het toestaan van andere functies betekent dat deze ingenomen ruimte dient te
worden gecompenseerd om de werkgelegenheidstaakstelling te realiseren.
3. Verdunning op bedrijventerreinen (door vestiging van niet-bedrijven) tast het
draagvlak aan voor specifieke voorzieningen op bedrijventerreinen (technische
schaalvoordelen), zoals bijvoorbeeld een OV-verbinding.
4. Vestiging van een bijvoorbeeld een vereniging op een industrieterrein doet afbreuk
aan het profiel van een bedrijventerrein. Industrieterreinen zijn schaars: schaars in
Flevoland; in de Noordvleugel van de Randstad en in Nederland.
5. Concentratie van uitsluitend bedrijven op werklocaties biedt voordelen in de sfeer
van
zogenaamde
lokalisatievoordelen
(maximaliseren
van
leereffecten,
gemeenschappelijke aanpak van zaken, business-to-business kansen). Door ruimte op
werklocaties niet in te laten nemen door bedrijven wordt hieraan geen maximale
inhoud gegeven. Het college heeft dit argument gebruikt richting de provincie
Flevoland om hen te bewegen de vraag naar bedrijventerreinen de komende jaren
niet teveel versnipperd te accommoderen over heel Flevoland maar dit te
concentreren in Almere en Lelystad. Wanneer Lelystad branchevreemde activiteiten
zou toestaan op industrie en grootschalige bedrijventerreinen, maakt zij zich schuldig
aan het zelfde fenomeen: verdunning van de omvang van de aanwezige
bedrijventerreinen.
Beleidsnota “Naar een sterke economie in Lelystad”
In de nota “Naar een sterke economie in Lelystad”, december 2005 (raadsbesluit) wordt per
bedrijventerrein een profiel geschetst. Voor de grote banenmotoren op enige afstand van
de stad gelegen, is functievervaging niet toegestaan. Dit is ook in de vigerende
bestemmingsplannen vastgelegd.
Voor de grotere bedrijventerreinen (de banenmotoren in Lelystad), vaak op enige afstand
van de stad gelegen, wordt geen functiemenging noch functievervaging overwogen.
Ruimtelijke ordening
a. De vigerende bestemmingsplannen op de bedrijventerreinen laten nu geen ruimte
voor de vestiging van sociaal-culturele voorzieningen. Een dansvereniging wordt
gezien als een sociaal-culturele voorziening en het uitgangspunt is dat dergelijke
voorzieningen dienen te worden benut om de sociale samenhang te versterken, bij
voorkeur op wijk en buurtniveau (collegeprogramma 2002-2006; Structuurplan
Lelystad);
b. Door sociaal-maatschappelijke voorzieningen elders toe te staan ontstaat onnodige,
oneerlijke concurrentie met de buurthuizen (uithollen aanbod) die wel bijdrage aan
de sociale samenhang;
c. Veiligheid/ ruimtelijke inrichting: Wanneer een sociaal-culturele voorziening wordt
toegestaan, laat de gemeente de verplichting op zich om het gebruik ook
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daadwerkelijk op een goede en veilige wijze te laten plaatsvinden. Hierbij wordt
gewezen op het feit dat het profiel en het gebruik van openbare ruimte/wegen op
bedrijventerreinen aan andere eisen voldoet dan die van woonbuurten of
buurtcentra. Tevens wordt gewezen op het feit dat er enkele bedrijven gevestigd zijn
waarvan het productieproces maar één keer in de week wordt stilgelegd. Dat
betekent dat er 24 uur per dag vrachtverkeer op het betreffende bedrijventerrein
rijdt. De gemeente zal dan de veiligheid hernieuwde aandacht moeten geven.
Maatregelen (kosten) zijn hierbij niet uit te sluiten.
Precedentwerking/ gelijkheidsbeginsel
Wanneer een functie, niet zijnde een bedrijf wordt toegestaan op een bedrijventerrein, kan
op grond van het gelijkheidsbeginsel niet worden tegengegaan dat ook andere functies met
een vergelijkbare ruimtelijk relevante uitstraling moeten worden toegelaten. Gedacht kan
worden aan bridge-, dam-, kaart-, ballet-, sportverenigingen, horeca, computercursussen
voor 55+ ‘ers, moskeeën, kerken, enz.
Handhaving
De gemeente Lelystad is gehouden aan de landelijke bouwregelgeving en dient deze ook te
handhaven. Met de groei van de stad bleek steeds indringender dat een passief
handhavingsbeleid (piepsysteem) niet toereikend was voor een adequaat beheer van de
bebouwde omgeving. Vandaar dat op 5 juli jl. Burgemeester en Wethouders van Lelystad het
Handhavingsprogramma 2006-2010 hebben vastgesteld. Vanaf 1 januari 2006 wordt een start
gemaakt. “Gebruik in strijd met de ter plaatse geldende bestemming”, maakt onderdeel uit
van de prioritering en intensivering van de handhavingsinspanning. In het kader van dit
handhavingsprogramma is het college vorige jaar een nota voorgelegd die ingaat op de
mogelijkheid van detailhandel op bedrijventerreinen.
Maatschappelijk draagvlak
Belangenbehartigers zoals de Kamers van Koophandel, waaronder de Kamer van
Koophandel Flevoland en bijvoorbeeld de Bedrijfskring Lelystad zijn benaderd in het concrete
geval van de country line danceclub. De Kamer van Koophandel zal zich met hand en tand
verzetten tegen dergelijke aantastingen van industrie-/en bedrijventerreinen. De
maatschappelijke haalbaarheid van het toestaan van functiemenging op een
industrieterrein en grootschalige bedrijventerreinen is zeer twijfelachtig, zo oordelen zij.
Signaalfunctie: kansen voor herprofilering?
De toenemende vraag van niet-bedrijfsfuncties (sociaal-maatschappelijke functies maar ook
kantoren) naar ruimten op bedrijventerreinen kan ook worden opgevat als een signaal dat
een bepaald vestigingsmilieu kennelijk ontbreekt. Het goedkopere milieu ontbreekt: er zijn te
weinig locaties waar goedkopere ruimten beschikbaar zijn waardoor bedrijventerreinen in
beeld komen als vestigingslocatie.
De kleinschalige binnenstedelijke bedrijventerreinen (Kempenaar, Jol en Gildenhof) kunnen
hier mogelijk een oplossing vormen:
• Het profiel van deze terreinen is in de loop van de jaren vervaagd: naast zuivere
bedrijfsfuncties komen hier allerlei publieksgerichte functies voor;
• De ligging van deze terreinen redelijk centraal in de stad is gunstig voor verenigingen etc.
waar het bezoek en gebruik voornamelijk in de avonduren plaatsvindt. Er hoeven geen
aparte voorzieningen te worden getroffen op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid
(dat is wel het geval bij de grootschalige bedrijventerreinen in de periferie van de stad);
• De ligging nabij woningen heeft ook een keerzijde: functies met een hoge
verkeersaantrekkende werking of geluidsproduktie zijn niet geschikt voor vestiging op deze
terreinen (bijv. leisurefuncties).
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4.

Conclusie

Op basis van deze notitie kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
a. Lelystad voorziet op dit moment in de behoefte naar functiemenging in klassiek vorm
(menging wonen en werken) door het verruimen van de mogelijkheden van een bedrijf
aan huis en door het aanwijzen van zones op bedrijventerreinen waar woningen met
bedrijfshal dan wel woningen met werkgedeelte kunnen worden gerealiseerd;
b. De binnenstedelijke bedrijventerreinen, in casu Jol, Kempenaar en Griend, hebben hun
oorspronkelijke bedrijvenprofiel in de loop der jaren grotendeels verloren. Deze terreinen
bieden goede kansen voor herprofilering voor functies met positieve externe effecten. In
de visie “detailhandel op bedrijventerreinen” is aangeven welke vormen van
detailhandel hiervoor in aanmerking komen. Buiten detailhandel kan gedacht worden
aan de in de aanleiding van deze notitie genoemde functies (verenigingen, stichtingen
etc.) mits deze geen overlast veroorzaken voor de aangrenzende woonbuurten;
c. Vanuit de economische marktwerking kan gesteld worden dat het vestigen van niet
bedrijfsfuncties op grootschalige bedrijventerreinen/ industrieterreinen onwenselijk is
omdat:
• het een negatieve invloed heeft op de werkgelegenheidstaakstelling;
• het mogelijk beperkingen oplegt aan omliggende bedrijven;
• het een negatieve invloed heeft op het draagvlak voor gezamenlijke voorzieningen
op bedrijventerreinen zoals een OV-verbinding (door ander tijdstip van bezoek);
• het profiel van een bedrijventerrein vervaagt door de vestiging van oneigenlijke
functies;
• verdunning van bedrijventerreinen heeft een negatief effect op mogelijke
schaalvoordelen (bijvoorbeeld business-to-business kansen en gezamenlijke
leertrajecten);
d. Functiemenging op grootschalige bedrijventerreinen / industrieterreinen is in strijd met
vigerend gemeentelijk beleid (Beleidsnota “Naar een sterke economie”);
e. Functiemenging op grootschalige bedrijventerreinen/ industrieterreinen is in strijd met een
goede ruimtelijke ordening: het gebruik van openbare ruimte/wegen op
bedrijventerreinen voldoet aan andere eisen dan die van woonbuurten of buurtcentra.
Vestiging van niet-bedrijfsfuncties op een bedrijventerrein ontslaat de gemeente niet van
de verplichting om zorg te dragen voor veiligheid etc;
f. Vestiging van een niet-bedrijfsfunctie op een bedrijventerrein zorgt voor een
precedentwerking. Andere vergelijkbare gevallen zullen op een gelijke wijze moeten
worden behandeld;
g. Alternatieve vestigingslocaties voor verenigingen etc. komen mogelijk vrij als gevolg van
de komst van MFA,s. De vrijkomende buurthuizen kunnen een kans vormen voor
verenigingen naast de genoemde binnenstedelijke bedrijventerreinen.
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