
Geachte	  Raadsleden,	  
	  
Zoals	  u	  wellicht	  enkele	  weken	  geleden	  hebt	  vernomen	  is	  het	  College	  van	  
Burgemeester	  en	  Wethouders	  voor	  de	  derde	  keer	  van	  plan	  om	  het	  voorstel	  tot	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  overslagterminal	  bij	  de	  Blocq	  van	  Kuffeler	  aan	  u	  voor	  te	  
leggen.	  In	  maart	  2011	  kwam	  het	  voorstel	  al	  een	  keer	  in	  de	  gemeenteraad	  en	  
werd	  toen	  niet	  goed	  gekeurd.	  In	  november	  van	  hetzelfde	  jaar	  poogde	  de	  VVD	  
nogmaals	  het	  voorstel	  in	  de	  Raad	  te	  brengen,	  maar	  dit	  bleef	  al	  in	  het	  carrousel	  
overleg	  steken	  vanwege	  onvoldoende	  steun.	  
	  
Op	  28	  februari	  jl.	  kregen	  wij	  als	  bewoners	  van	  het	  Oostvaardersdiep,	  gelegen	  op	  
een	  paar	  honderd	  meter	  van	  de	  voorgenomen	  plaats	  van	  ontwikkeling,	  een	  brief	  
van	  mevrouw	  Jorritsma	  waarin	  de	  derde	  poging	  wordt	  aangekondigd,	  gesteund	  
door	  haarzelf	  en	  haar	  wethouders	  (zie	  bijlage).	  
Deze	  brief	  bevreemdt	  ons!	  	  
Het	  voorstel	  is	  immers	  netjes	  via	  de	  gemeenteraad	  in	  stemming	  gebracht	  en	  
afgekeurd.	  En	  tot	  nóg	  tweemaal	  toe	  wordt	  het	  voorstel	  voorgelegd	  aan	  diezelfde	  
Raad!!	  
	  
De	  gemeenteraad	  heeft	  alle	  argumenten	  voor	  en	  tegen	  ruimschoots	  afgewogen;	  	  
een	  nieuwe	  poging	  om	  het	  voorstel	  wél	  goedgekeurd	  te	  krijgen	  zal	  aan	  de	  feiten	  
niets	  veranderen.	  De	  overslagterminal	  is	  wat	  deze	  is.	  De	  locatie	  maakt	  het	  
onmogelijk	  om	  significante	  wijzigingen	  in	  de	  plannen	  aan	  te	  brengen	  en	  de	  	  
omgeving	  is	  niet	  geschikt	  voor	  een	  dergelijk	  industrieel	  initiatief.	  
	  
Naast	  deze	  argumenten	  zijn	  er	  recentelijk	  een	  aantal	  rapporten	  verschenen	  naar	  
aanleiding	  van	  het	  RRAAM	  overleg	  waarin	  aandacht	  wordt	  gevestigd	  op	  het	  
Markermeer.	  Om	  te	  voorkomen	  dat	  de	  huidige	  natuurwaarden	  en	  de	  daarmee	  
samenhangende	  recreatieve	  waarde	  van	  het	  gebied	  afnemen,	  is	  de	  
TBES	  	  (Toekomst	  Bestendig	  Ecologisch	  Systeem)	  ontwikkeld.	  In	  dit	  kader	  zal	  er	  
een	  vooroever	  van	  300	  ha	  worden	  aangelegd	  in	  het	  Markermeer	  direct	  
tegenover	  de	  Blocq	  van	  Kuffeler.	  Hierdoor	  wordt	  de	  natuur	  rondom	  de	  Blocq	  van	  
Kuffeler	  verrijkt	  met	  een	  Waddengebied	  welke	  de	  ecologische	  relaties	  in	  het	  
gebied	  zal	  versterken	  en	  een	  overgangszone	  biedt	  tussen	  het	  land	  en	  het	  water.	  
Het	  is	  langs	  deze	  nieuwe	  natuurwaarden	  waarlangs	  de	  scheepvaart	  voor	  een	  
overslagterminal	  	  moet	  varen.	  
In	  dezelfde	  plannen	  staat	  ook	  duidelijk	  aangegeven	  dat	  de	  recreatieve	  druk	  op	  
het	  gebied	  sterk	  zal	  gaan	  toenemen,	  terwijl	  het	  huidige	  aanbod	  sterk	  achterblijft.	  
Het	  wordt	  gesteld	  dat	  het	  creëren	  van	  nieuwe	  vaardoelen	  en	  beschutte	  
ankerplaatsen	  van	  groot	  belang	  zal	  zijn.	  De	  gemeente	  Almere	  heeft	  binnen	  deze	  
doelstellingen	  aangegeven	  dat	  zij	  bij	  de	  Blocq	  van	  Kuffeler	  een	  “Waterfront	  
Almere”	  ziet	  met	  rustige	  horeca	  en	  kleinschalige	  vaarrecreatie	  (voor	  meer	  
informatie	  zie	  bijlagen).	  
Deze	  vergevorderde	  plannen	  staan	  haaks	  op	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  
overslagterminal	  (zware	  industrie	  zone	  -‐	  categorie	  5)	  waar	  naast	  containers	  ook	  
huisvuil,	  zand	  en	  grind	  worden	  overgeslagen.	  Stank,	  fijnstof	  en	  geluidsoverlast	  in	  
een	  recreatieve	  zone?	  
De	  uitbreiding,	  versterking	  en	  verduurzaming	  van	  natuur-‐	  en	  toeristisch-‐
recreatieve	  waarden	  zullen	  negatieve	  gevolgen	  ondervinden	  van	  een	  dergelijke	  
haven,	  hoe	  verantwoord	  deze	  ook	  wordt	  aangelegd	  en	  geopereerd.	  
	  



	  
Als	  alternatief	  vragen	  wij	  ons	  af	  of	  het	  niet	  verstandiger	  zou	  zijn	  voor	  de	  
gemeente	  om	  een	  eenvoudige	  laad/loskade	  met	  overslag	  (tijdelijk)	  te	  realiseren	  
bij	  de	  Stichtse	  Kant.	  Niet	  alleen	  zou	  hier	  eenzelfde	  buitendijkse	  kade	  kunnen	  
worden	  aangelegd	  en	  met	  een	  simpel	  talud	  worden	  ontsloten	  naar	  het	  
industrieterrein	  (direct	  gelegen	  aan	  de	  A27),	  maar	  tevens	  zou	  dit	  o.i.	  beter	  
aansluiten	  bij	  de	  geplande	  nieuwe	  stadskernen	  aan	  de	  zuidzijde	  van	  de	  A6.	  Het	  
aan-‐	  en	  afvoeren	  van	  bijvoorbeeld	  bouwmaterialen,	  een	  belangrijke	  reden	  voor	  
de	  overslagterminal,	  zou	  op	  die	  locatie	  veel	  efficiënter	  zijn.	  
	  
Tot	  slot	  willen	  wij	  u	  meegeven	  dat	  ook	  de	  gemeente	  zelf	  aan	  ons	  heeft	  
toegegeven	  dat	  de	  beoogde	  overslagterminal	  feitelijk	  een	  initiatief	  is	  van	  de	  
firma	  Reimert	  en	  ook	  vooral	  ten	  gunste	  zal	  zijn	  van	  dit	  bedrijf.	  Wanneer	  dan	  de	  
overslagterminal	  op	  macro-‐economisch	  niveau	  wordt	  bekeken	  is	  het,	  naast	  
andere	  gegevens,	  overduidelijk	  dat	  het	  hoogstens	  een	  PR-‐waarde	  heeft	  voor	  de	  
gemeente	  en	  hoogstens	  een	  psychologisch	  effect	  voor	  eventuele	  vestiging	  van	  
industrie.	  
	  
Wanneer	  u	  de	  komende	  weken	  de	  stukken	  ontvangt	  van	  de	  initiatiefnemers	  voor	  
het	  vernieuwde	  voorstel	  voor	  een	  overslagterminal	  bij	  de	  Blocq	  van	  Kuffeler,	  
hopen	  wij	  dat	  u	  de	  moeite	  wilt	  nemen	  om	  ook	  de	  keerzijde	  van	  de	  medaille	  te	  
bekijken.	  Dit	  kan	  via	  onze	  website	  of	  door	  direct	  met	  ons	  contact	  op	  te	  nemen.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
namens	  Vereniging	  Bewoners	  Blocq	  van	  Kuffeler	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  zie:	  
http://www.oostvaardersdiep.nl/Oostvaardersdiep/Overslaghaven/Overslagha
ven.html	  
	  


