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De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen d.d.

Onderwerp: Overslagterminal in Almere
De Raad,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat:
 de raad zich tot twee maal toe afwijzend heeft uitgesproken over de aanleg van een overslaghaven bij
de Blocq van Kuffeler,
van mening dat:
 daarom het onderzoek naar een mogelijke realisatie van een overslagterminal op die locatie onnodig
en ongewenst is,
tevens van mening dat:
 het voor Almere wel essentieel is om snel te beschikken over een solide overslagterminal die nu en in
de toekomst vorm kan geven aan de ambitie om vervoer over water van en naar onze stad mogelijk
te maken om het daarmee gepaard gaand economisch potentieel te effectief te ontsluiten,

roept het college op:





om per direct de werkzaamheden in het kader van het AROMAstartbesluit voor de ontwikkeling
van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler te beëindigen;
per direct een onderzoek op te starten naar alternatieve locaties voor een overslag terminal in onze
stad en daarbij de volgende kaders te hanteren:
o De overslagterminal komt op een locatie te liggen die doorgroei in de komende 30 jaar
mogelijk maakt
o De gemeente maakt gebruik van het initiatief dat in de markt ligt
o Het initiatief wordt ontwikkeld voor rekening en risico van marktpartijen
o Het overslagterminal is binnen 1,5 jaar in aanzet gerealiseerd (groeimodel is mogelijk)
o Het onderzoek wordt snel uitgevoerd
o De zienswijzen van betrokkenen worden in het onderzoek meegenomen
de initiatiefnemers daarover schriftelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.
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