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Quick Scan Overslagterminal Pampushaven
Geachte raad,
Op 22 november 2012 heeft uw raad een motie aangenomen (RGF208) waarin het
college wordt opgeroepen om de voorbereidingen voor een overslagterminal in De
Blocq van Kuffeler te beëindigen en een onderzoek te starten naar alternatieve
locaties en daarbij de volgende kaders te hanteren:
• De overslagterminal komt op een locatie te liggen die doorgroei in de
komende 30 jaar mogelijk maakt.
• De gemeente maakt gebruik van het initiatief dat in de markt ligt.
• Het initiatief wordt ontwikkeld voor rekening en risico van marktpartijen.
• De overslagterminal is binnen 1,5 jaar in aanzet gerealiseerd (groeimodel is
mogelijk).
• Het onderzoek wordt snel uitgevoerd.
• De zienswijzen van betrokkenen worden in het onderzoek meegenomen.
Het onderzoek ter uitvoering van de motie is op basis van de aangegeven kaders en
eerdere onderzoeken gericht op Pampushaven. Het is uitgevoerd door Arcadis. U
bent bij raadsbrief van 12 februari 2013 hiervan op de hoogte gesteld.
Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met o.a. de initiatiefnemers, het
Waterschap en de provincie Flevoland. Op basis van de uit deze gesprekken
verkregen informatie heeft Arcadis de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar
de kritische factoren voor de haalbaarheid van een terminal in Pampushaven,
uitgaande van het businessplan voor De Blocq van Kuffeler en de aangegeven
kaders. De initiatiefnemers zijn vooraf geraadpleegd over de opzet van het
onderzoek.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek van Arcadis zijn:
• Er zijn geen belemmeringen die het wettelijk onmogelijk maken een
overslagterminal in Pampushaven te realiseren. Mogelijke knelpunten lijken
oplosbaar.
• In Almere Pampus worden geen bouwactiviteiten voorzien binnen de
komende 20 jaar.
• Voor een overslagterminal zijn een natuurinclusief ontwerp en een
vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig. Dat komt
neer op het creëren van een alternatief leefgebied in de nabijheid van
Pampushaven, dat gereed moet zijn bij aanvang van de aanleg van de
terminal. De extra kosten worden geschat op ca. € 1 miljoen.

Datum
5 november 2013
Ons kenmerk

Pagina
1/2
Bijlage
Quick Scan Overslagterminal
Pampushaven

•

•
•
•

•

De aspecten archeologie, verkeersbewegingen, geluidsmaatregelen en
veiligheid dijk: deze aspecten zouden bij een vervolgprocedure moeten
worden onderzocht maar zijn naar verwachting geen belemmering. De met
dit onderzoek samenhangende kosten worden geschat op € 0.5 miljoen.
De doorgroeimogelijkheden ten opzichte van het businessmodel voor De
Blocq van Kuffeler zijn beperkt en kostbaar.
Landschappelijke inpassing (indien gewenst) is nagenoeg onmogelijk door
de hoge ligging op een primaire waterkering.
Uitvoering zal naar verwachting eind 2015/begin 2016 kunnen starten
vanwege MERF en bestemmingplanprocedures en bezwaarF en
beroepsprocedures.
Medegebruik van Pampushaven voor recreatie, drijvende experimenten als
Floating Life en Op Water van Muller is conflicterend met een
overslagterminal.

De quick scan is besproken met de initiatiefnemers. Zij onderschrijven het rapport.
Vanwege de additionele kosten in de orde van grootte van € 1,5 miljoen is er geen
sluitende businesscases mogelijk. Na intern beraad heeft men ons laten weten dat
zij, alles overziende en ongeacht eventuele nog te onderzoeken
subsidiemogelijkheden, afzien van verdere pogingen om in Pampushaven een
overslagterminal te realiseren.
Het volledige rapport van Arcadis ‘Quick Scan Overslagterminal Pampushaven’
hebben wij heden ter inzage naar de griffie gezonden.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,
A.J. Grootoonk
.

de burgemeester,
A. Jorritsma F Lebbink
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Quick scan haalbaarheeid overslagterminal Pam
mpushaven

1
1.1

Inleid
ding
CONTEXT

Sinds geruime tijd bestaat
b
de wen
ns vanuit de m
markt en de geemeente Alme
ere voor de reaalisatie van ee
en
oversllagterminal vo
oor binnenvaa
artverlading. IIn voorgaandee studies en on
nderzoeken is een aantal
mogellijke ontwikkeelingslocaties en scenario’s v
voor besluitvo
orming aan de
e orde gebrach
ht. Drie concre
ete,
buiten
ndijkse locatiees zijn daarbij in beeld (geweeest): De Stich
htsekant, De Blocq van Kufffeler en
Pamp
pushaven (zie figuur
f
1).
De
D locatie bij de
d Stichtsekan
nt is in een eerrdere
fase
f
al afgevalllen op het asp
pect financiële
e
haalbaarheid.
h
Ook het plan van de
initiatiefneme
i
rs voor De Bloocq van Kuffeler is
door
d
een motie vanuit de Ge
Gemeenteraad (d.d.
15
1 november 2012)
2
afgewezzen. De Raad heeft
h
in
i dezelfde mo
otie (bijlage 2)) verzocht
onderzoek
o
te doen
d
naar alteernatieve locatties
voor
v
een oversslagterminal d
die op een loca
atie
komt
k
te liggen
n die doorgroeei in de komen
nde 30
jaar mogelijk maakt.
m
De
D gemeente Almere
A
(Diensst Stedelijke
Ontwikkeling
O
) heeft per brie
ief van 11 juni 2013
opdracht
o
verle
eend aan ARC
CADIS Nederlland
BV eeen quick scan uit
u te voeren naar
n
de haalbaaarheid van eeen overslagterminal in de Paampushaven. Het
voorliiggend rapporrt is het produ
uct van dit ond
derzoek, dat iss uitgevoerd in
n de periode vvan 11 juni tott en
met 155 juli 2013.

1.2

DOEL EN AANPA
AK VAN DEZE
E QUICK SCA
AN

Doel q
quick scan
Voorliggend rapport geeft inzich
ht in de haalbaaarheid van dee locatie Pamp
pushaven, med
de op basis va
an de
busineess case die do
oor de initiatie
efnemer (comb
mbinatie van MCS,
M
Reimert Almere,
A
en Terr Haak/USA) is
opgessteld voor De Blocq
B
van Kufffeler, en gaat met name in op:
o
Riisico’s op het gebied
g
van we
et en regelgev
ving (lucht, geeluid, natuur, verkeer,
v
vaarbbewegingen).
Dee condities op basis waarvan het plan meet een redelijkee kans op succces kan wordeen doorgezet, ook
fin
nancieel (medee gelet op de economische
e
u
uitvoerbaarheeid van een besstemmingswijjziging).
Dee samenhang met
m RRAAM (ontwerp stru
uctuurvisie Reegio Amsterda
am Almere Maarkermeer) en
n de
rellatie met de reecente plannen
n van de gemeeente Lelystad
d naar een ove
erslagterminall (‘Flevokust’).
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Het onderzoek is op hoofdlijnen en daarom een quick scan met een korte doorlooptijd. Op hoofdlijn is
onderzocht wat de mogelijkheden maar ook kritische factoren zijn die een rol (kunnen) spelen bij de
realisatie van een overslagfaciliteit in de Pampushaven.
Hierbij is gekeken naar de ruimtelijke aspecten van de realisatie en niet naar economische spin off en extra
werkgelegenheid. Daar geeft de business case van De Blocq van Kuffeler voldoende inzicht in.
Aanpak
Het onderzoek is gestart met een analyse van de uitgangssituatie, waarin vier onderdelen nadrukkelijk
zijn bekeken:
De reeds opgestelde business case van de overslagterminal bij De Blocq van Kuffeler.
De huidige situatie en verwachte autonome ontwikkeling van de Pampushaven en omgeving
(bestemmingsplan, eigendomssituatie, geluid, externe veiligheid, infrastructuur, nautische aspecten).
Een inventarisatie van de ecologische situatie van de Pampushaven en de directe omgeving, aangezien
het gebied beschermd is als Natura 2000 gebied. Dit is uitgevoerd in de vorm van een zogenaamde
‘voortoets’.
De beleidscontext, waarin met name gekeken is naar de ontwerp structuurvisie RRAAM en de
ontwikkelingen met betrekking tot Flevokust (Lelystad).
De analyse van deze uitgangssituatie is uitgewerkt in een concept versie van de quick scan, die besproken
is met de initiatiefnemer (vertegenwoordigers vanuit MCS, Reimert Almere, Ter Haak/USA). Bij dit
afstemmoment is met name ingegaan op kritische factoren die een rol (kunnen) spelen bij de realisatie van
een overslagfaciliteit in de Pampushaven. De opmerkingen uit dit overleg zijn verwerkt in een concept
rapportage. Het concept rapport is besproken met de opdrachtgever, waarna het is opgeleverd.

1.3

UITGANGSPUNTEN

De opgestelde business case voor De Blocq van Kuffeler, met daarin het ‘programma van eisen’ waaraan
de overslagterminal minimaal moet voldoen, geldt als uitgangspunt voor het verkennen van de
haalbaarheid van de terminal in de Pampushaven. Daarbij zijn nadrukkelijk de volgende documenten
beschouwd:
Notitie Lokaal Overslag Centrum De Blocq van Kuffeler Almere, d.d. januari 2011.
Brief met Notitie Overslag Centrum De Blocq van Kuffeler Almere, d.d. juni 2012.
Inrichtingstekening Overslag Terminal te Almere Pampus, d.d. 22 april 2013.
Haalbaarheidsstudie Container Overslagterminal in Almere, d.d. 14 september 2007.
Dieptekaart omgeving Pampus opnameperiode 2011, d.d. 20 juni 2013.
Passende beoordeling overslagterminal De Blocq van Kuffeler te Almere, Grontmij Nederland bv,
22 april 2010.
Voor een overzicht van de overige gebruikte literatuur verwijzen we naar bijlage 1.

1.4

LEESWIJZER

Hoofdstuk 2 bevat een analyse van de uitgangssituatie (regionale context bestaande business case, lokale
situatie, ecologische situatie). Vanuit deze analyse is in hoofdstuk 3 een aantal kritische succesfactoren
gedefinieerd die van belang zijn voor de realisatie van een overslagfaciliteit in de Pampushaven.
Hoofdstuk 4 sluit deze rapportage af met een aantal conclusies.

4
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2

Analyse uitgangssituatie en
knelpunten

2.1

REGIONALE CONTEXT

2.1.1

RRAAM: ONTWERP STRUCTUURVISIE

De Pampushaven valt binnen het plangebied van de ontwerp structuurvisie RRAAM, die ten tijde van
deze haalbaarheidsstudie ter inzage lag. De (ontwerp )Rijksstructuurvisie beschrijft dat het gebied Almere
Pampus op termijn ontwikkeld wordt tot woningbouwgebied. Hiermee wordt gestart wanneer de
binnenstedelijke locaties in Almere, en de locaties langs infrastructuurcorridors, zijn benut. Tevens moet er
voldoende vraag zijn naar stedelijke woonmilieus (van het type IJburg tweede fase). Voor de ontwikkeling
van Almere Pampus is een nieuw aan te leggen IJmeerverbinding noodzakelijk, stellen de gemeenten
Almere en Amsterdam en de provincies Flevoland en Utrecht. Afgesproken is dat een vervolgonderzoek
(een MIRT verkenning is reeds uitgevoerd) naar verdere infrastructuurmaatregelen wordt gestart als er in
Almere circa 25.000 woningen zijn gebouwd, ten opzichte van 2010, en er zicht is op afronding van
Amsterdam IJburg tweede fase. Naar verwachting is de stedelijke druk op zijn vroegst rond 2025
voldoende om een vervolgonderzoek te starten, aldus de ontwerp structuurvisie. In het vervolgonderzoek
worden meerdere alternatieven voor de ontsluiting en verstedelijking van Almere Pampus onderzocht,
met en zonder IJmeerverbinding. Het vervolgonderzoek zal waarschijnlijk binnen twee jaar afgerond zijn.
De planuitwerkingsfase start pas wanneer een besluit is genomen over welk alternatief gerealiseerd gaat
worden. Vooralsnog blijft de optie van een IJmeerverbinding met Amsterdam Centraal open.

2.1.2

ONTWIKKELING FLEVOKUST

Het project Flevokust van de provincie Flevoland richt zich op de ontwikkeling van een bedrijventerrein
aan de Noordzijde van Lelystad, bedoeld voor ‘natte’ bedrijvigheid. Onderdeel van dit project is een
insteekhaven en container terminal. De gemeente Lelystad en het Havenbedrijf Amsterdam zijn
initiatiefnemer van Flevokust. De provincie heeft zich hierbij aangesloten. Het is de bedoeling dat
Flevokust zich op termijn ontwikkelt tot een multimodale overslagterminal die is aangesloten op de A6,
spoor en de luchthaven Lelystad. Om Flevokust te ontwikkelen dient de primaire waterkerende dijk
verlegd te worden.
De gemeenteraad van Lelystad heeft in juli criteria opgesteld waaraan het plan moet voldoen. In
september wordt duidelijk of er een haalbaar plan is.
Het project Flevokust gaat uit van een verzorgingsgebied van 40 km. Hiermee ligt Almere binnen dit
bereik. Onduidelijk is in hoeverre dubbelingen zitten in de goederstroom van het marktinitiatief en het
project Flevokust.
Vanuit de strategie van Circle Lines, duurzaam goederentransport (2012) zouden beide initiatieven naast
elkaar ontwikkeld kunnen worden.
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2.1.33

OVERIGE RELEVA
ANTE ONTW
WIKKELINGEN

In 20006 is een vergu
unning in het kader
k
van de N
998 afgegeven
n voor een
Natuurbescheermingswet 19
Busin
nessclub Pamp
pushaven in he
et Natura 20000 gebied Mark
kermeer & IJm
meer. Het betreeft een drijven
nd
compllex van 20 bij 25 m zijn met drie verdiepin
ngen en 50 aa
anlegplaatsen. Tot op heden
n is de business club
met aaanlegplaatsen
n echter nog niiet gerealiseerd
d.
nitiatief Floatin
ng Life, dat viier drijvende eelementen betrref, is tijdelijk gevestigd in h
het zuidweste
en van
Het in
de Pam
mpushaven bij de (eerste) strekdam
s
in dee havenmond.. Het initiatief heeft een verg
rgunning tot 1
septem
mber 2015 en wil
w dit graag verlengen.
v
Heet verzoek om
m het tijdelijk verblijf
v
met 15 jaar te verleng
gen en
uit mo
ogen breiden is
i afgewezen op
o 24 oktoberr 2012.
De geemeente Almere heeft ook gesprekken
g
meet Jan Muller van
v het initiatiief ‘Op Water’’ over mogelijke
vestig
ging in de Pam
mpushaven. Het betreft hier ook een tijdellijk gebruik vo
oor een period
de van vooralssnog
vijf jaaar. Het betreftt een drijvend en zelfvoorzieenend experim
ment voor werrk en woonun
nits.

2.2

LOKA
ALE SITUATIIE

Afbeellding 1: Locatie Pampushaven ter
t hoogte van F
Floating Life

Huidiig gebruik
De Paampushaven wordt
w
gebruikt voor recreatiiedoeleinden, zoals kite en windsurfen, n
natuurrecreatie en
ankerrplaats voor reecreatievaart. Daarnaast
D
is h
het noordoosteelijk deel in ge
ebruik als opsllagterrein voo
or het
Waterrschap en vind
dt er visserij plaats.
p
Verder iis de Pampush
haven enkele malen gebruikkt als tijdelijke
e
oversllag , opslag en
e werklocatie
e.
Bestem
mmingsplan
De Paampushaven iss gelegen in het bestemming
gsplan “Gooi en IJmeer” uit 1983. Het bu
uitendijkse geb
bied
heeft d
de bestemmin
ng “water”, wa
aarin waterbeerging, waterh
huishouding re
ecreatie en sch
heepvaartverk
keer is
toegesstaan. Binnend
dijks geldt hett bestemmingssplan “Almeree West en Oosst”, eveneens u
uit 1983. De
bestem
mming is hier “Agrarische doeleinden/Bo
d
os”. De gemeeente heeft op korte
k
termijn ggeen intentie beide
b
plann
nen te actualiseeren.
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APV, BPR en ligging passantenhaven
In de “Aanwijzing en nadere regels ligplaatsen van vaartuigen in de gemeente Almere” is in artikel 5 in de
Pampushaven een passantenligplaats aangewezen, met de volgende bepaling:
1.

“Het in artikel 5:19, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011 genoemde verbod om
met een vaartuig in openbaar water een ligplaats in te nemen, een ligplaats te hebben of beschikbaar
te stellen, is ten aanzien van recreatievaartuigen op passantenligplaatsen niet van toepassing op de
aangewezen gedeelten die als passantenligplaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende
kaart.

2.

Een recreatievaartuig mag een passantenligplaats innemen voor een maximum aaneengesloten
periode van 3 x 24 uur, tenzij anders op de locatie van de passantenligplaats is aangegeven. Na deze
periode mag de passantenligplaats voor een periode van minimaal 2x24 uur niet ingenomen worden
door hetzelfde recreatievaartuig.”

In de Pampushaven zijn ook de regels met betrekking tot het Binnenvaart Politiereglement 2011 van
toepassing.
Eigendomssituatie
Het dijklichaam en de circa eerste 15 meter uit de waterlijn is in eigendom van Waterschap Zuiderzeeland.
De rest van het water is in eigendom van De Staat. Evenals de Staat (deels) water in erfpacht heeft
uitgegeven aan Floatinglife BV voor de drijvende woningen, die net achter de eerste strekdam bij de
havenmond liggen, zal dit ook voor de initiatiefnemers moeten gebeuren.

Afbeelding 2: Eigendomssituatie (bron: Kadaster)

Gevoelige bestemmingen in de omgeving
Het plangebied bevindt zich in het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer. De tweede strekdam, tussen
het noordoostelijke en zuidwestelijke deel van de haven, ligt op circa 1,5 kilometer ten zuidwesten van de
nieuwbouwwijk Noorderplaatsen, die nu in aanbouw is. Het noordoostelijke deel van de haven ligt
dichterbij. Het zuidwestelijke deel ligt verder dan 1,5 kilometer. Zie ook het punt geluid.
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Verkeer
Op dee Oostvaarderrsdijk ligt de provinciale
p
weeg N701, die eeen verbinding
g vormt tussen
n Almere Poorrt en
Lelysttad. Ter hoogtte van de aanssluiting met dee IJmeerdijk liigt een ‘knip’ in
i de weg om sluipverkeer tegen
te gaaan.
Tusseen de provinciale weg en de Pampushaveen ligt een fietsspad (zie afbeelding 3). De oontsluiting va
an het
oversllagterrein zal het fietspad kruisen.
k

Afbeellding 3: Situatie zuidelijk deel Pampushaven/N
P
N701 (Oostvaard
dersdijk)

Verkeeerstellingen in
n 2010 geven aan
a dat op de Oostvaarderssdijk tussen de
e IJmeerdijk en
n de Grote
Vaartw
weg circa 4.8000 verkeersbew
wegingen plaaatsvinden waa
arvan 6,5% door vrachtverkkeer (circa 300)). In
de passsende beoord
deling voor De
e Blocq van Ku
Kuffeler wordt aangegeven dat
d de initiële fase circa 80
verkeeersbewegingeen extra opleve
ert, waarvan h
het merendeell vrachtwagen
nbewegingen een in de uitein
ndelijk
situatiie maximaal 200
2 verkeersbe
ewegingen perr dag. Dit zou
u ten opzichte van de huidigge
vrachtwagenbeweg
gingen een gro
oei betekenen met circa 5% in
i de initiële fase
f
tot bijna 665% in de
eindsiituatie.
De extra verkeersbeewegingen ku
unnen zowel riichting bedrijv
venterrein De Vaart en Alm
mere Poort zijn
n. Gelet
op de businesscase voor De Blocq
q van Kuffelerr is het merendeel van de ve
erkeersbewegi
gingen richting
g
bedrijjventerrein Dee Vaart.
Geluid
d
Het plangebied ligtt in het Natura
a 2000 gebied Markermeer & IJmeer. Dit vormt een bellangrijk leefge
ebied
voor v
verschillende soorten vogels. Geluidemisssies, die gepaard gaan met havenactiviteeiten en
verkeeersbewegingeen kunnen hin
nder opleveren
n voor de vogeels in het Natu
ura 2000 gebieed, evenals
versto
oring door voo
orbij trekkend
de vaartuigen. Meer informa
atie daarover is
i opgenomen
n in de paragra
aaf
over eecologie.
De extra verkeersbeewegingen lev
veren extra gelluidsoverlast op voor de wo
oonbebouwin
ng en de natuu
ur
langs het traject waaarlangs ze rijd
den. Er is geen
n diepgaand onderzoek
o
ged
daan naar de co
consequenties.
Eerstee ruwe berekeningen laten een
e toename v
van het bronveermogen met 2dB. Om de ggeluidscontourren
goed iin beeld te kun
nnen brengen
n in extra ondeerzoek noodza
akelijk.
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Externe veiligheid
Er bevinden zich in de huidige situatie geen knelpunten op het gebied van externe veiligheid. Er zijn geen
permanente gevoelige functies gelegen. Er ligt wel een tijdelijk verblijf van Floating Life in de
Pampushaven, deze is vergund tot 1 september 2015.
De Pampushaven bevindt zich nabij de vaarweg Amsterdam Lemmer (VAL). In de circulaire
‘Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ is aangegeven dat de veiligheidszones/risicolijnen van
zogenaamde zwarte vaarwegen (zoals VAL) kunnen worden opgevraagd bij Rijkswaterstaat. Voor zwarte
vaarwegen ligt de PR contour van 10 6 per jaar maximaal ter hoogte van de begrenzing van de
Rijksvaarweg uit de legger Rijkswaterstaatwerken. Bij het IJmeer en het Markermeer ligt de begrenzing
van de Rijksvaarweg op het water. De PR contour ligt dus ook op het water.
Voor het Markermeer en het IJmeer geldt geen vrijwaringszone. Het zogenaamde
plasbrandaandachtsgebied uit het toekomstige Basisnetbeleid zal dan ook niet van toepassing zijn op
deze wateren. Het aspect externe veiligheid vormt daarmee geen belemmering voor een ontwikkeling van
de Pampushaven.
Archeologie
Het buitendijkse plangebied is aangemerkt als archeologisch onderzoek verplicht . Deze plicht betreft dan
vooral onderzoek naar het mogelijk voorkomen van scheepswrakken. De feitelijke grens loopt circa 10
meter buitendijks ten opzichte van de waterlijn. In de zone tot aan de dijk (en binnendijks ter plaatse)
geldt alleen een meldingsplicht van toevalsvondsten. Overigens geldt de onderzoeksplicht niet alleen voor
het loswal gedeelte, maar ook voor een vaargeul als die zal worden gegraven of verdiept.

Afbeelding 4: Uitsnede archeologische informatiekaart (bron: gemeente Almere)

Binnen de lichtbruin aangegeven gebieden is een archeologisch onderzoek verplicht. Er bestaat een kans
dat bij het onderzoek behoudenswaardige archeologische vindplaatsen worden aangetroffen. In dat geval
wordt er geen vergunning verleend voor graven, bouwen het aanleggen van wegen, etc.
Landschappelijke ligging
De locatie Pampushaven ligt op een primaire waterkering en ligt circa 4,5 tot 5,0 meter hoger dan het
polderlandschap van Almere Pampus. Door de hoge ligging is de locatie zowel vanaf land als vanaf water
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van veraf zichtbaar. In de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 is vastgelegd dat er geen opgaande
(hout)beplanting geplaatst mag worden in de kernzone en de binnenbeschermingszone (zie artikel 4.3 van
de Keur).
Nautische aspecten

Afbeelding 5: Afmetingen van Pampushaven

De haven is afgesloten van het IJmeer door middel van een strekdam. Deze strekdam maakt ook
onderdeel uit van de primaire waterkering. De afmeting van de Pampushaven is opgenomen in
afbeelding 5. De afmetingen zijn op basis van GIS bepaald.
Vaardieptes

Afbeelding 6: Diepte Pampushaven (bron: Rijkswaterstaat)
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In 1994 is Pampushaven gepeild met singlebeam en een raai afstand van 25m haaks op de dijk. In 2011 zijn
er overzichtslodingen uitgevoerd op dit deel van het Markermeer, singlebeam met een raai afstand van
200m. De gegevens zijn visueel opgenomen in afbeelding 51.
Het zuidelijk deel van de Pampushaven kent een diepte van overwegend 3 tot op enkele plaatsen 4 meter,
maar er zijn ook plaatsen waar de diepte beperkt is tot 2,5 meter of minder.
In het noordelijk deel is de diepte van de haven eveneens grotendeels 3 meter, maar ten noorden van de
strekdam is er een aanmerkelijk deel dat een diepte kent van 2,5 meter of minder. Bij eventuele realisatie
van de overslagterminal in dit deel, dan zal er flink gebaggerd moeten worden.
Vanaf de monding van de Pampushaven richting de vaarweg Amsterdam Lemmer is de diepte voor het
grootste gedeelte 3,5 meter.
In de haalbaarheidsstudie van 2007 is overigens aangegeven (pagina 29) dat de geschatte diepte circa
3,5 meter is, en dat dit voor de initiële fase voldoende zou moeten zijn. Ook de manoeuvreerruimte van
400 meter wordt als ruimschoots voldoende aangemerkt. Dit is voldoende van motorvrachtschepen van
maximaal CEMT klasse Va.
Kabels en leidingen

Afbeelding 7: Kabels en leidingen (bron: Kadaster)

Een Klic melding in het plangebied heeft aangetoond dat een aantal belangrijke leidingen het gebied
doorkruisen. Het betreft Liander midden en laagspanningsleidingen, die de windmolens in het gebied
aansluiten op het elektriciteitsnet, en een KPN datatransportkabel. Deze kabel volgt de provinciale weg op
de dijk en eindigt op de strekdam tussen het noordoostelijke en zuidwestelijke deel van de haven.
De datatransportkabel is in het verleden mogelijk aangelegd ten behoeve van een zendschip dat hier in het
verleden heeft gelegen.
Hoogwaterveiligheid
De visie van Waterschap Zuiderzeeland voor het in stand houden van de hoofdfunctie van de primaire
keringen is duidelijk: een veilige, robuuste en duurzame waterkering, welke tevens goed toegankelijk is

1

Gegevens afkomstig van RWS Midden Nederland, juni 2013.
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voor een doelmatig en efficiënt beheer. Samen met de ervaringen uit de praktijk leidt dit tot een algemene
visie ten aanzien van medegebruik van de primaire keringen voor de functies landbouw, recreatie,
transport, cultuur en natuur. Deze basishouding is samen te vatten tot ‘ja, mits’. Dit betekent dat het
waterschap positief staat ten opzichte van de verschillende vormen van medegebruik, mits aan een aantal
randvoorwaarden wordt voldaan. De allerbelangrijkste voorwaarde is dat de waterveiligheid
gewaarborgd is, zowel nu als in de toekomst. Daarbij moeten de keringen inspecteerbaar, toetsbaar en
versterkbaar zijn, maar ook betaalbaar blijven. Verder geldt dat het waterschap niet aansprakelijk is voor
ongevallen als gevolg van medegebruik.
Bij de verdere planvorming zal moeten worden gekeken of aan bovenstaande voorwaarden voldaan kan
worden. Hiervoor is intensief overleg met het Waterschap nodig om tot een gedragen plan van aanpak
voor de realisatie te komen en de benodigde vergunningen te verkrijgen. Uitgangspunt voor het
Waterschap is dat de realisatie van de overslagterminal geen belemmering wordt voor de periodieke
toetsing volgens de Waterwet.
Indicatieve ligging ten behoeve van beoordeling

Afbeelding 8: Indicatieve ligging overslagterminal

Op basis van een eerste ontwerp tekening van de initiatiefnemers is een ligging van de overslagterminal in
de Pampushaven (indicatief) ingetekend, zowel voor een situering tussen de eerste en de tweede strekdam
(Zuidwesten) en een situering ten noordoosten van de tweede strekdam (Noordoosten). Deze twee
indicatieve locaties zijn gebruikt bij de beoordeling. Binnen de strekdammen kunnen de locaties nog
schuiven.
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2.3

BUSINESS CASE DE BLOCQ VAN KUFFELER

De uitgangspunten voor de business case De Blocq van Kuffeler2 (en met name het onderliggende
programma van eisen) worden in deze verkenning één op één vertaald naar de locatie Pampushaven.
Alleen het ontwerp van de terminal is aangepast op de nieuwe locatie (bijlage 3).
In onderstaande tabel zijn de goederenstromen weergegeven die ten grondslag liggen aan de business case
voor De Blocq van Kuffeler.

Tabel 1: Goederenstromen uit Business Case De Blocq van Kuffeler

Aantal containers (bldn)
Bulkgoederen (ton)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2021

7.500

8.500

9.500

10.500

11.500

12.500

17.079

110.000

150.000

190.000

255.000

310.000

365.000

365.000

De initiatiefnemers gaan nog steeds van bovenstaande goederenstroom uit. Alleen vindt er een
verschuiving van transport van de bulkgoederen plaats van bedrijventerrein De Vaart naar Almere Poort.
Bovenstaande goederenstroom leidt van 5 tot 6 vrachtschepen per week tot uiteindelijk maximaal 13 tot 15
vrachtschepen per week naar de Pampushaven, wat neerkomt op ongeveer 2 vrachtschepen per (werk )
dag. Na een aanloop fase (circa 80 verkeersbewegingen) levert de goederenstroom uiteindelijk maximaal
200 (vracht)wagenbewegingen per dag op.
Ruimtegebruik
Om deze goederenstroom te verwerken is een locatie nodig van circa 18.000 m2 voor op en overslag en
additioneel circa 3.600 m2 kadeterrein met een loswal van minimaal 130 meter.
Tussen de provinciale weg N701 (en het fietspad) en het water ligt een strook van circa 35 meter die
gebruikt kan worden. Op circa twee meter van het fietspad wordt een hekwerk geplaatst. Daarna wordt
25 meter gebruikt voor opslag en vervolgens een weg van 7 meter. Om voldoende opslag terrein te
kunnen realiseren betekent dit dat het terrein een lengte nodig heeft van 600 tot 700 m. Dit betekent dat
door de vorm van de locatie de benodigde oppervlakte groter is om de locatie efficiënt te kunnen
gebruiken. De totale benodigde oppervlak inclusief niet kadeterrein met loswal komt dan op circa
24.000 m2.
In de haalbaarheidsstudie van 2007 wordt wat betreft de inrichting de volgende aandachtspunten gegeven
om effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer zoveel
mogelijk te beperken. Het betreft de volgende aandachtspunten:
Terreininrichting zoveel mogelijk van het open water afkeren, zodat verstorende werking door licht,
geluid en beweging wordt geminimaliseerd.
Afstemming terreinverlichting:
geen algehele terreinverlichting toepassen: alleen functioneel aanlichten op plaatsen en momenten
dat dit om (veiligheids )technische redenen vereist wordt;
door toepassing en juiste plaatsing van armaturen kan de verstrooiing van licht buiten het terrein
worden geminimaliseerd;
op alle plaatsen waar dit kan wordt vleermuisvriendelijke verlichting toegepast.
Afwikkeling vrachtverkeer zover mogelijk van het open water: hierdoor wordt de verstorende
werking door vrachtverkeer geminimaliseerd.

2

Uit notities Overslag Centrum De Blocq van Kuffeler Almere, d.d. januari 2011 en juni 2012

077198593:A - Definitief

ARCADIS

13

Quick scan haalbaarheid overslagterminal Pampushaven

Goede instructie vaarroute en vaarbewegingen bij aan /afmeren: hierdoor worden onnodige
vaarbewegingen op rust of foerageer locaties voorkomen.
Gebruik van geluidarm materieel, zowel voor het transport als de overslag.
Géén overslagactiviteiten dan wel een beperking ervan, in de avond en nachtperiode (19.00 07.00 uur).
Bovenstaande punten zijn in het huidige (schetsmatige) inrichtingsontwerp nog niet verwerkt.
Eigendom
De grond is op dit moment grotendeels in eigendom bij het Waterschap Zuiderzeeland, en een klein deel
waar de nieuwe kade gerealiseerd moet worden is in eigendom van de Staat. De gemiddelde grondprijs
voor een bedrijventerrein ligt in Almere rond de € 200 per m2. Als het Waterschap en de Staat de grond in
erfpacht uitgeven met canonpercentage van 3,0%3, betekent dit dat de jaarlijkse canon op circa € 6, per m2
uitkomt. In huidige business case is gerekend met een huurprijs van € 5, per m2. Hetgeen als redelijk
wordt bestempeld, omdat ten gevolge van de beperkingen als primaire waterkering de grondprijs lager
zal zijn dan het gemiddelde.
Investeringskosten
In de business case zijn drie verschillende soorten kosten opgenomen, namelijk:
1. Terminalafhankelijke kosten, zoals kade, kadeterrein en inrichting.
2. Locatieafhankelijke kosten, zoals vrij maken van de locatie van opstallen etc., op diepte brengen haven en
ontsluiting van de locatie.
3. Kosten voor suprastructuur, zoals mobiele kraan, reachstacker, weegbrug en kantoorfaciliteiten.
Ad 1. Terminalafhankelijke kosten
Aandachtspunten bij de terminalafhankelijke kosten zijn:
Het ophogen van het terrein.
Volstaat de voorgestelde terreinverharding bij gebruik van een reachstacker.
Stroomvoorziening op het terrein voor gekoelde containers.
De omheining van het terrein in relatie tot ontwerp.
De verlichting van het terrein in relatie tot ontwerp en de Natuurbeschermingswet.
Plankosten van gemeente.
In de business case van De Blocq van Kuffeler is een bedrag opgenomen van circa € 2,8 miljoen voor deze
maatregelen.
Ad 2. Locatieafhankelijke kosten
Aandachtspunten bij de locatieafhankelijke kosten zijn:
De terminal wordt gerealiseerd op de dijk, zijnde een primaire waterkering.
Aansluitkosten van locatie op nutsvoorzieningen.
Landschappelijke inpassing van de terminal.
Kosten voor mitigerende maatregelen vanuit de Natuurbeschermingswet (natuurinclusief ontwerp,
indien negatieve effecten op voorhand niet zijn uit te sluiten).
Verkeersveiligheid in het kader van oversteek van fietsers bij het fietspad.
Aansluiting van terminal op provinciale weg.
Mogelijke compensatie van parkeerterrein voor recreatieve doeleinden.
Mogelijke uitdiepen van de haven (zuidelijk deel beperkt, noordelijk deel mogelijk groter deel).

3
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In de business case van De Blocq van Kuffeler is een bedrag opgenomen van circa € 1,2 miljoen voor deze
maatregelen.
Uit ervaring blijkt dat kosten voor mitigerende maatregelen vanuit de Natuurbeschermingswet
substantieel zijn. De kosten van deze mitigerende maatregelen zullen bovenop de geraamde € 1,2 miljoen
komen.
Ad 3. Kosten voor suprastructuur
Uitgangspunt van de business case is dat gewerkt wordt met een tweedehands mobiele kraan en
reachstacker. Bij een gefaseerde ontwikkeling is dit ook denkbaar. Het is onduidelijk of dit in de
eindsituatie geschetst door de initiatiefnemers en bij een groeiscenario ook nog voldoende is.
In de business case van De Blocq van Kuffeler is een bedrag opgenomen van circa € 0,8 miljoen voor deze
maatregelen.
Realisatie
De initiatiefnemers voorzien in een gefaseerde ontwikkeling van het terrein. Naast de mitigerende
maatregelen in het kader van de Natuurbeschermingswet is het aspect tijd voor de initiatiefnemers de
kritische factor. Zij willen zo snel mogelijk starten tegen zo minimaal mogelijke kosten.
Conclusie
De globale ramingen voor de drie kostensoorten zijn realistisch. Echter in de locatieafhankelijke kosten is
in de business case van De Blocq van Kuffeler geen rekening gehouden met mitigerende
natuurmaatregelen. Deze kosten komen nog bovenop de geraamde kosten.

2.4

ECOLOGIE

Voor ecologie zijn drie wettelijke en beleidskaders van belang, namelijk de Flora en faunawet
(soortbescherming), de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur (beiden
gebiedsbescherming). De globale toetsing (haalbaarheidsonderzoek) van de Natuurbeschermingswet 1998
is in Bijlage 3 volledig uitgewerkt, hier worden alleen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor
het opstellen van een natuur inclusief ontwerp genoemd.

2.4.1

FLORA- EN FAUNAWET

In het kader van deze haalbaarheidstoets zijn alleen de juridisch zwaarder beschermde soorten van belang
(tabel 2 [overig] en tabel 3 [strikt beschermd]), omdat voor de overtreding van de verbodsbepalingen ten
aanzien van deze soorten mogelijk een ontheffing noodzakelijk is. De beschermde soorten die in de
Pampushaven mogelijk aanwezig zijn, staan in tabel 2. Deze tabel is gebaseerd op vrij beschikbare
verspreidingsgegevens (zoogdieratlas.nl, ravon.nl, waarneming.nl) en rapporten (Reinhold et al. 2007,
Reinhold & Nagel 2009).
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Tabel 2: Voorkomen van onder de Flora en faunwet beschermde soorten in de Pampushaven
Soort

Bescherming

Functie plangebied

Rivierdonderpad, kleine

Algemeen beschermd (Tabel 2)

Voortplanting, overwintering

modderkruiper

foerageergebied

Broedvogels (bijvoorbeeld meerkoet,

Strikt beschermd (Vogels). Vogels

fuut, wilde eend en krakeend)

met jaarrond beschermde nesten

Nestlocatie

zijn afwezig
Vleermuizen (meervleermuis, rosse

Streng beschermd (Tabel 3 Flora-

Foerageergebied (niet essentieel

vleermuis, gewone en ruige

en faunawet / bijlage IV

vanwege het ontbreken van

dwergvleermuis, laatvlieger)

Habitatrichtlijn)

opgaand groen.)

Voor geen van deze soorten geldt dat een ontheffing noodzakelijk is:
Vaste rust en verblijfplaatsen van de rivierdonderpad kunnen worden aangetast door de realisatie van
de overslagterminal. Hierdoor worden verbodsbepalingen van de Flora en faunawet overtreden. Voor
deze soort geldt echter een algemene vrijstelling op basis van een door de minister goedgekeurde
gedragscode Flora en faunawet, zoals bijvoorbeeld van de Unie van Waterschappen of de gemeente
Almere. Zie de volgende website voor een overzicht van goedgekeurde gedragscodes
https://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning en ontheffing/dossiers/dossier/flora en
faunawet ruimtelijke ingrepen/stap 5 gedragscode gebruiken/overzicht van de gedragscodes
Verstoring van broedvogels kan eenvoudig worden voorkomen, bijvoorbeeld door de
bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Een ontheffingsaanvraag is hiervoor niet
aan de orde.
Door de toepassing van verlichting tijdens de gebruiksfase van de overslagterminal kan
foerageergebied van meerdere vleermuissoorten worden aangetast. Het kan echter uitgesloten worden
dat het essentieel foerageergebied betreft, er zijn voldoende alternatieven aanwezig in de omgeving.
Dit zal niet leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen.
Conclusie
De Flora en faunawet levert geen knelpunten op voor de realisatie en het gebruik van de overslagterminal

2.4.2

ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR

Net als alle Natura 2000 gebieden, maken het Markermeer & IJmeer en de Lepelaarplassen onderdeel uit
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (Spelregels EHS, EHS kaart en doelbenadering provincie
Flevoland). De Pampushaven maakt onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer en
dus ligt de overslagterminal binnen de EHS. Voor het Markermeer & IJmeer en de Lepelaarplassen zijn
geen specifieke EHS doelen (‘wezenlijke kenmerken en waarden’) geformuleerd. De EHS doelstelling sluit
namelijk aan op de doelen die vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 gelden. De toetsing aan deze
doelen vindt plaats in de volgende paragraaf.
De Natte Graslanden en de Kwelzone maken ook onderdeel uit van de EHS (Afbeelding 9). In dit gebied
kan een toename van geluidsverstoring optreden. De wezenlijke kenmerken en waarden van dit gebied,
die gevoelig zijn voor geluid, zijn de avifaunistische waarden. Concreet gaat het voor dit gebied om
broedvogels (weidevogels en rietbroeders) en niet broedvogels, waaronder veel typische moerasvogels
(Brandgans, Grote zilverreiger, Kleine zilverreiger, Kemphaan, Kluut, Kolgans, Lepelaar,
Nonnetje, Pijlstaart, Smient, Wilde zwaan).
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Als gevolg van de toename van vrachtverkeer over de Oostvaardersdijk zal de geluidsbelasting op de
zone die grenst aan de dijk toenemen (voor effectbeschrijving zie bijlage 3). Hierdoor wordt dit gebied
mogelijk minder geschikt als leefgebied voor deze vogelsoorten. In hoeverre deze aantasting
daadwerkelijk optreedt moet blijken uit een geluidsberekening op basis van de verkeersgegevens.
Conclusie
Aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het EHS gebied Kwelzone en Natte Graslanden
is mogelijk als gevolg van het gebruik van de overslagterminal. Concreet door geluidsverstoring als
gevolg van de toename van vrachtverkeer op de Oostvaardersdijk.

Afbeelding 9: Begrenzing van het EHS gebied Kwelzone en Natte Graslanden (donker groen)

2.4.3

NATUURBESCHERMINGSWET 1998

Op basis van de voortoets doen wij ook aanvullende aanbevelingen voor het vervolg en geven wij aan wat
de gevolgen zijn voor de planning en procedures.
Conclusies toetsing Natuurbeschermingswet 1998
De overslagterminal en de vaarroute van de vrachtschepen liggen in het Natura 2000 gebied
Markermeer & IJmeer. Dit gebied is aangewezen onder zowel Habitat als Vogelrichtlijn en heeft
instandhoudingsdoelen voor één habitattype, twee habitatsoorten, twee soorten broedvogels en
achttien soorten niet broedvogels. Verder grenst de Oostvaardersdijk (route van het vrachtverkeer) aan
zowel het Markermeer & IJmeer als aan de Lepelaarplassen. De Lepelaarplassen is aangewezen onder
de Vogelrichtlijn voor twee soorten broedvogels en tien soorten niet broedvogels.
Als gevolg van de aanleg en de realisatie van de overslagterminal kunnen significant negatieve
effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer en het
Natura 2000 gebied Lepelaarplassen niet worden uitgesloten.
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In het Markermeer & IJmeer gaat het concreet gaat het om permanente verstoring (optisch en
geluid) van het leefgebied van de fuut, smient, kuifeend, brilduiker en grote zaagbek. Gezien de
belangrijke functie van de noordoostelijke havenkom voor meerdere soorten watervogels met een
instandhoudingsdoelstelling ligt aanleg van de haven in de zuidwestelijke havenkom de best
haalbare optie.
In de Lepelaarplassen gaat het concreet om permanente geluidsverstoring van het leefgebied van de
lepelaar, kluut en grutto. De mate waarin deze verstoring daadwerkelijk plaatsvindt moet met een
geluidsberekening nauwkeuriger in beeld worden gebracht.
De negatieve effecten op het Markermeer & IJmeer zijn aanzienlijk groter als de overslagterminal op
locatie noord (zie Afbeelding 8) wordt gerealiseerd, omdat juist in deze havenkom relatief veel rust
heerst en dus van belang is voor vogels. Bovendien geldt dat de noordoostelijke havenkom zeer
waarschijnlijk zal worden aangewezen als rustgebied in het Natura 2000 beheerplan van het
Makermeer & IJmeer, omdat deze in de nadere effectenanalyse bestaand gebruik IJsselmeergebied in
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Witteveen+Bos 2011) als belangrijk gebied voor de
instandhoudingsdoelen is aangemerkt. De haalbaarheid van de overslagterminal is dus het grootst als
deze op locatie zuid wordt gerealiseerd. Voor zowel locatie noord als zuid geldt echter dat er een risico
is op significant negatieve effecten.
Voor een project met significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van een Natura 2000
gebied geldt een vergunningplicht op basis van een passende beoordeling (artikel 19d
Natuurbeschermingswet). Als uit de passende beoordeling blijkt dat significant negatieve effecten
kunnen worden uitgesloten, kan de vergunning verleend worden. Als dit niet het geval is moet de
zogenaamde ADC toets worden doorlopen (zijn er minder schadelijke Alternatieven, is er sprake van
een Dwingende reden van groot openbaar belang en heeft er Compensatie plaatsgevonden). De
overslagterminal voldoet naar alle waarschijnlijkheid niet aan deze criteria, waardoor via een natuur
inclusief ontwerp de negatieve effecten geheel zullen moeten worden voorkomen (zie volgende
paragraaf).
Mogelijkheden voor natuur inclusief ontwerp
Het natuur inclusief ontwerp kan bestaan uit de volgende elementen:
Verstoring zoveel mogelijk voorkomen door bijvoorbeeld het zo dicht mogelijk bij de havenmond
plaatsen van de overslagterminal (beperken verstoring achter in Pampushaven), het toepassen van
geluidsarm materieel tijdens zowel de aanleg als gebruiksfase en het afschermen van de
Pampushaven en de Lepelaarplassen ten opzichte van (extra) verkeersbewegingen en –geluid over
land.
In de eerste fase (een overslagterminal met een omvang die gelijk is aan de business case van De
Blocq van Kuffeler) moet verstoring zoveel mogelijk voorkomen worden door bijvoorbeeld het zo
dicht mogelijk bij de havenmond plaatsen van de overslagterminal en het toepassen van geluidsarm
materieel. In de beginfase adviseren wij de overslagterminal en vaarroutes zo te ontwerpen dat de
verstoring beperkt blijft tot de zuidwestelijke havenkom. Vanwege de grote reikwijdte van met
name optische verstoring van de schepen, betekent dit dat de schepen niet verder dan halverwege
in de eerste havenkom kunnen varen. Bovendien moet met name aan de noordoostelijke zijde van
het overslagterrein geluid en lichtverstoring en optische verstoring worden voorkomen of
afgeschermd.
Het in de omgeving (binnen het Markermeer & IJmeer) realiseren van vervangend rustgebied (luwte,
nabijheid van foerageergebied, weinig verstoring) van de fuut, smient, kuifeend, brilduiker en grote
zaagbek, voorafgaand aan de ingebruikname van de overslagterminal. Dit alternatieve leefgebied moet
minimaal de afmeting en kwaliteit hebben die in de Pampushaven verloren gaat. Dit kan op een aantal
manieren bereikt worden:
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realiseren van een stortstenen dam met voldoende ondiep water, luwte, rust en donkerte er achter.
Voor de fuut, die in Pampushaven rust maar foerageert aan de rand van de Muiderput, is het tevens
van belang dat voldoende foerageergebied in de nabijheid aanwezig is. Dit is waarschijnlijk één van
de redenen dat de soort de Pampushaven als rustgebied verkiest. De kosten voor de aanleg van een
strekdam ten noordwesten van de Pampushaven zijn €1.600, tot €2.000, per strekkende meter.
Uitgaande van een strekdam van rond de 500 meter moet rekening worden gehouden met een
kostenpost van circa €1.000.000, .
Optimaliseren van bestaande rustgebieden van de betreffende soorten, bijvoorbeeld door resterende
(potentieel) verstorende bronnen ter plaatse (blijvend) weg te nemen (Pampushaven Noord,
Kustzone Muiden, Gouwzee, kustzone Hoornse Hop). Dit kan worden vastgelegd door
overeenkomsten met gebruikers, aanpassingen in de APV en/of het bestemmingsplan en dient
aanvullend te zijn op afspraken die momenteel in het Natura 2000 beheerplan worden vastgelegd.
Het zou kunnen gaan om een aangepaste recreatieve zonering, lokaal uitkopen van visserij of het
verder vergroten van luwte. Punt van aandacht is de tijdigheid van de maatregel (voorafgaand aan
werkzaamheden Pampushaven) en het feit dat er een logische relatie/verband moet zijn met de
overslagterminal Pampushaven. Om deze risico’s af te dekken ligt een relatie met een locatie binnen
de gemeentegrenzen van de Almere het meest voor de hand, vooral aangezien de gemeente hier
ook sturing heeft op de planning van de uitvoering.
Aanhaken bij lopende of op stapel staande ontwikkelingen van de 1e fase van het Toekomst
Bestendige Ecologische systeem (TBES) voor het Markermeer en IJmeer. Hierbij kan worden
gedacht aan de pilot grootschalig moeras Markermeer – IJmeer (Rijkswaterstaat, lopend) en/of de
Markerwadden (Natuurmonumenten, mogelijke ontwikkeling vanaf 2014). Deze ontwikkelingen
kunnen mogelijk iets bij worden gestuurd zodat (onder meer) extra luwtegebied voor de
betreffende vogelsoorten ontstaat. Punt van aandacht is wederom de tijdigheid van de maatregel
(voorafgaand aan werkzaamheden Pampushaven) en het feit dat er een logische relatie/verband
moet zijn met de overslagterminal Pampushaven. Het feit dat voor de Markerwadden voor een deel
van het budget nog wordt gekeken naar financieringsmogelijkheden biedt wellicht basis voor een
gesprek met de initiatiefnemer Natuurmonumenten om te kijken of er wederzijds kansen liggen.
Voor de Markerwadden wordt momenteel een MER opgesteld. Andere ontwikkelingen in het kader
van het TBES die (kunnen) leiden tot aanvullende luwtegebieden lijken op voorhand minder
kansrijk aangezien er nog geen concrete plannen liggen voor tijdige realisatie (luwtemaatregelen
Hoornse Hop, Vooroever Lepelaarplassen). Voor de Vooroever Lepelaarplassen geldt overigens wel
dat het op deze locatie realiseren van een stortstenen dam ten behoeve van (mitigatie van) de
overslagterminal Pampushaven wel zou kunnen worden gezien als een 1e fase van de Vooroever
Lepelaarplassen. Mogelijk biedt dit perspectief kansen voor aanvullende investeringen vanuit RWS,
het ministerie van EZ en de provincie Flevoland omdat dan reeds een eerste stap wordt gezet voor
het TBES. Op deze manier zijn ook aanvullende bijdragen van deze organisaties voor de
Markerwadden tot stand gekomen. Daarnaast zou de gemeente Almere als initiatiefnemer /
eigenaar van de Vooroever Lepelaarplassen ook mogelijkheden kunnen bieden voor uitbreiding van
dit initiatief voor andere projecten met een opgave voor een natuurinclusief ontwerp of mitigatie.
Dit levert mogelijk in de toekomst ook middelen op om de kosten van de eerdere investering te
beperken.
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3

Kritische factoren

Vanuit de analyse in hoofdstuk 2 worden in dit hoofdstuk een aantal kritische succesfactoren gedefinieerd
die van belang zijn voor de realisatie van een overslagterminal in de Pampushaven.

3.1

HUIDIG MARKTINITIATIEF

Geen belemmeringen
Voor de ontwikkeling van een overslagterminal in de Pampushaven zien we geen belemmeringen op de
volgende aspecten:
Eigendommen.
Externe veiligheid.
Scheepvaartwetgeving; geen grote belemmeringen te verwachten.
Kabels en leidingen.
Flora en faunawet.
Aandachtspunten bij de verdere uitwerking
Relatie met de overslagterminal in project Flevokust aan de noordzijde van Lelystad op het gebied van
goederenstroom.
Huidig gebruik van Pampushaven voor recreatieve doeleinden, zoals kite en windsurfen en als
ankerplaats voor recreatievaart.
Verkeersveiligheid.
Mogelijke geluidsoverlast ten gevolge van extra (vracht)verkeersbewegingen op Oostvaardersdijk voor
gevoelige bestemmingen, zoals wonen (nieuwbouwwijk Noorderplassen).
Archeologie.
Overtolligheidsverklaring, moet worden afgegeven door RWS. Voorwaarde voor afgifte hiervan is dat
de gemeente Almere instemt met de ontwikkeling van de Pampushaven en dat de initiatiefnemer zorgt
voor een goede inpasbaarheid en ontwerp van de haven.
De toegangsgeul moet worden onderzocht en ontwikkeld. Rijkswaterstaat zal de aanleg van deze
toegangsgeul overlaten aan de initiatiefnemer. Aandachtspunt is dat deze nautisch veilig moet zijn.
Als gevolg van de toename van vrachtverkeer kan de Ecologische Hoofdstructuur worden aangetast.
Benodigde vergunningen, zoals de Natuurbeschermingswet, de Keur etc.
Te volgen procedures ten gevolge van vergunningen.
Kritische aspecten
Aspecten die kritisch zijn bij de verdere uitwerking, zijn:
Een overslagterminal in relatie tot de lange termijn ontwikkeling van Almere Pampus als
woningbouwlocatie inclusief de aanleg van de IJmeerlijn, een en ander volgend op de uitwerking van
de ontwerp structuurvisie RRAAM.
Overige initiatieven in de Pampushaven, zoals Floating Life en Op Water.
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Door de hoge ligging op een dijk (circa 5 m boven polderlandschap) en eisen aan gebruik dijk is
landschappelijke inpassing moeilijk, zo niet onmogelijk.
Gezien de ligging van de terminal op de primaire waterkering gelden beperkingen voor de constructie.
De volgende aspecten zijn hierbij mogelijk kritisch
Hoogwaterveiligheid
De fundering onder betonplaten
Het plaatsen van verlichtingsmasten in de dijk
Gebouwde voorzieningen zoals kantoor en toiletten op de dijk
Kabels en leidingen in de dijk
De realisatie van de overslagterminal zal zonder het treffen van mitigerende maatregelen leiden tot
significant negatieve effecten op de Natura 2000 gebieden Markermeer & IJmeer en mogelijk op de
Lepelaarplassen. Dit heeft de volgende gevolgen:
Voor de aanleg van de overslagterminal moet een passende beoordeling worden opgesteld, waarin
onder andere de effecten als gevolg van verkeersgeluid verder worden uitgediept. Dit betekent dat
voor het bestemmingsplan ook een MER moet worden opgesteld.
Negatieve effecten moeten voorkomen worden door middel van een natuurinclusief ontwerp. De
realisatie van alternatief leefgebied op een andere plek binnen het Markermeer & IJmeer zal hier
minimaal onderdeel van moeten uitmaken, bijvoorbeeld door rust en luwte te creëren voor de kust
door middel van een strekdam. Hierbij zijn globaal twee mogelijkheden: het aansluiten op een
andere ontwikkeling, zoals de Marker Wadden of het zelf realiseren van mitigerende maatregelen,
bijvoorbeeld in de vorm van een strekdam voor de kust van Almere. De risico’s op het gebied van
planning zijn naar verwachting het laagst bij de tweede optie, omdat de regie in dat geval niet bij
een derde partij ligt. De kosten voor de aanleg van 500 meter strekdam ten noordwesten van de
Pampushaven zijn circa €1.000.000, . Bij realisatie van de overslagterminal in het noordoostelijk
deel van de Pampushaven moet er meer gecompenseerd worden en zullen de kosten ook oplopen.
Bezwaar en beroepsmogelijkheden
Omdat voor de bestemmingsplanwijziging een passende beoordeling opgesteld moet worden, geldt
voor deze wijziging ook een mer plicht. Naar verwachting wordt rond oktober door de gemeenteraad
van Almere een besluit genomen over de Pampushaven. Gezien de stappen die vervolgens moeten
worden genomen (wijziging bestemmingsplan, inclusief mer en passende beoordeling, ontwerp
nieuwe haven en natuurinclusief ontwerp, vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998) is de
huidige planning van eind 2014 in bedrijf zijn niet realistisch. Er moet rekening worden gehouden met
start van de overslagterminal niet voor de tweede helft van 2015. De initiatiefnemers hebben
aangegeven dat bij hun sprake is van grote tijdsurgentie en dat vertraging ten opzicht van de originele
planning een kritiek punt is.

3.2

GROEIPOTENTIE

Naast de quick scan naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het huidige initiatief in de Pampushaven is
mede gelet op de tekst van de raadsmotie, gekeken naar de groeimogelijkheden op deze locatie. De
kritische aspecten en aandachtspunten voor het huidige initiatief zijn van invloed op de
groeimogelijkheden.
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Aspecten die kritisch zijn voor eventuele groei, zijn:
De belangrijkste beperkende factor voor de groei is dat verdere groei ook significant negatieve effecten
op het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer heeft. Als de verstoring in het noordoostelijk deel van
de Pampushaven plaatsvindt, is dit kritischer dan in het zuidwestelijk deel dichtbij de havenmond. Dit
deel van de haven zal in het Natura 2000 beheerplan waarschijnlijk aangewezen worden als
rustgebied, gezien de belangrijke functie die het heeft voor watervogels. De ontwikkeling kan dan ook
leiden tot weerstand bij lokale natuurorganisaties. De kosten voor natuurvriendelijk ontwerp zijn bij
verdere uitbreiding significant hoger dan de geprognotiseerde kosten van het initiatief in het zuidelijk
deel van de haven. Het is al de vraag of het huidige initiatief door de hoge kosten voor een
natuurvriendelijk ontwerp een sluitende business case kan presenteren.
Huidig gebruik van Pampushaven voor recreatieve doeleinden, zoals kite en windsurfen en als
ankerplaats voor recreatievaart is bij een eventuele groei niet meer mogelijk bij gebrek aan ruimte.
Overige initiatieven in de Pampushaven, zoals Floating Life en Op Water kunnen bij een groeiscenario
niet meer gehuisvest worden in het zuidwestelijk deel van de Pampushaven.
Gezien de belangrijke functie van de noordoostelijke havenkom voor Natura 2000
instandhoudingsdoelstellingen, blijft een eventuele groei in de praktijk beperkt tot de ruimte tussen de
twee strekdammen in het zuidelijk deel. Tussen deze twee dammen is circa 1.000 m lengte beschikbaar.
Dit betekent dat het overslagterrein maximaal 2,5 ha (25 breed) kan zijn. Vuistregel is dat voor elke
10.000 containers op jaarbasis 1 ha opslagterrein nodig is. Dit komt neer op circa 25.000 containers per
jaar op deze locatie. Dit is een beperkte groei ten opzichte van het initiatief. Hierbij is nog geen
rekening gehouden met de financiële haalbaarheid en vergunbaarheid vanuit de
Natuurbeschermingswet.
Een mogelijkheid zou zijn om te verkennen of de dijk verbreed kan worden, waardoor meer ruimte
voor opslag beschikbaar komt. Vanuit de volgende punten is dit onzeker of dit mogelijk is:
Eisen vanuit het waterschap over medegebruik dijk en verantwoordelijkheden
Extra verstoring als gevolg van Natuurbeschermingswet
Financieel vanuit oogpunt dempen haven, mogelijke extra kades (erg duur) en mogelijk extra kosten
voor natuurvriendelijk ontwerp.
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4
4.1

Conclusies en vervolg
ALGEMEEN

Er zijn geen belemmeringen die het wettelijk onmogelijk maken om in de Pampushaven een
overslagterminal te realiseren.

4.2

HUIDIG MARKTINITIATIEF

Een overslagterminal met doorgroeimogelijkheden voor tenminste 30 jaar in relatie tot de lange termijn
ontwikkeling van Almere Pampus als woningbouwlocatie inclusief IJmeerverbinding, is conflicterend.
Duidelijke keuze voor wonen of werken nodig.
De huidige gebruiksfunctie ten behoeve van recreatie en de lopende initiatieven, zoals Floating Life en
Op Water zijn conflicterend met een overslagterminal.
De hoge ligging van de terminal op een primaire waterkering met daaraan verbonden wet en
regelgeving maakt het nagenoeg onmogelijk om de terminal, indien gewenst, landschappelijk in te
passen.
Voor de overslagterminal is natuurinclusief ontwerp en een vergunning op basis van een passende
beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk. Dit heeft de volgende
gevolgen:
De huidige planning van eind 2014 in bedrijf zijn is niet realistisch. Er moet rekening worden
gehouden met start van de overslag niet voor de tweede helft van 2015. Voor de initiatiefnemers is
vertraging ten opzichte van de originele planning een kritiek punt.
Het opstellen van een natuurinclusief ontwerp vereist een extra investering bovenop de business
case van de locatie De Blocq van Kuffeler van circa € 1.000.000,
De realisatie van de overslagterminal op een primaire waterkering is niet onmogelijk, maar zorgt voor
extra aandachtspunten en mogelijk extra kosten bij de realisatie.
Nader onderzoek is nodig om te beoordelen of de geluidsoverlast als gevolg van de extra
(vracht)verkeersbewegingen leidt mogelijk tot de noodzaak van het treffen van geluidsmaatregelen
aangeluidsoverlast voor gevoelige functies langs route naar bedrijventerrein De Vaart of Almere Poort
(nieuwbouwwijk Noorderplassen, EHS gebied Kwelzone en Natte Graslanden, Natura 2000 gebied
Lepelaarplassen).

4.3

DOORGROEIMOGELIJKHEDEN

Beperkte groeimogelijkheid (tot circa 25.000 containers per jaar) voor 30 jaar door beperking van
uitbreidingsmogelijkheden tot het zuidwestelijk deel van de Pampushaven ten gevolge van:
Natuurbeschermingswet.
Financiële consequenties.
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Groeipotentie op lange termijn in relatie tot de ontwikkeling van Almere Pampus als
woningbouwlocatie inclusief de IJmeerverbinding, is conflicterend.
Doorgroeimogelijkheid vergt duidelijke keuze voor functie zuidwestelijke deel Pampushaven. Of
handhaven huidig recreatief gebruik en initiatieven zoals Floating Life danwel een overslagterminal.

4.4

VERVOLG

Na het gemeentelijk besluitvormingsproces, zien wij de volgende belangrijke stappen bij een GO voor het
initiatief.
Belangrijke vervolgstappen zijn:
Passende beoordeling in kader van de Natuurbeschermingswet voor locatie Pampushaven.
Ontwerpen van de terminal in nauw overleg met Waterschap.
Opstarten MER en BP procedure.
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Motie
Politieke Markt: 15 november 2012

Fractie Sinke

RG$208/ 2012
Naar aanleiding van agendapunt Politieke Markt:
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 AROMA$startbesluit 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.
Ondertekening en naam:
De heer J.J.M. Maas, Fractie GroenLinks

De heer N.P. van Duijn, Fractie Leefbaar Almere

De heer R.A. Eekhuis, Fractie PVV

De heer M. Sinke, Fractie Sinke

Mevrouw A.A.L.S. Begeer, Fractie PvdA

Mevrouw C.J. Kuipers, Fractie D66
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Bijlage 3

Toetsing
Natuurbeschermingswet
1998

In dit achtergronddocument wordt de realisatie en het gebruik van de overslagterminal op hoofdlijnen
getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998 (oriëntatiefase / voortoets). Deze wetgeving regelt onder
andere de bescherming van het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer, waar de Pampushaven
onderdeel van uitmaakt, en de Lepelaarplassen, waar de afvoer van goederen over de weg direct langs
loopt .
In de hoofdtekst is een samenvatting opgenomen van de conclusies van deze toetsing en de hieruit
voortvloeiende aanbevelingen voor een natuurinclusief ontwerp.

Uitgangspunten toetsing
Voor de toetsing van het project aan de Natuurbeschermingswet 1998 gelden de volgende
uitgangspunten:
De kade is direct na ingebruikname 130 x 30 meter (lengte x breedte). In de toekomst kan dit uitgebreid
worden naar 260 x 30 meter, om het gelijktijdig aanleggen van twee vrachtschepen te faciliteren. De
kade ligt geheel in wat nu open water is. Hoewel de toekomstige uitbreiding onzeker is, vormt de
afmeting van 260 x 30 meter het worst case uitgangpunt voor de toetsing.
Het overslagterrein is direct na ingebruikname 650 x 32 meter (lengte x breedte). In de toekomst kan
dit uitgebreid worden naar 1800 x 32 meter. Het overslagterrein ligt geheel op het huidige vasteland,
buiten het Natura 2000 gebied.
De overslagterminal leidt tot 1 2 vrachtschepen per (werk)dag. Hieronder valt zowel de intensiteit
direct na ingebruikname als de groeipotentie. De aanvoerroute is de Vaarweg Amsterdam Lemmer
(VAL).
De goederenstroom levert gemiddeld 200 vrachtwagenbewegingen per dag op.
Het baggeren van de Pampushaven maakt vooralsnog geen onderdeel uit van het initiatief, en maakt
zodoende geen onderdeel uit van de toetsing.
Tijdens de realisatiefase overdag gewerkt (= tussen zonsopkomst en zonsondergang) en vinden
werkzaamheden met een hoge geluidsbelasting (zoals het plaatsen van damwanden) plaats buiten
gevoelige perioden. De gevoelige perioden zijn:
het broedseizoen (globaal half maart – half juli);
de perioden waarin pleisterende watervogels in maximale aantallen aanwezig zijn (Overwintering
en ruiperiode).
De maatregelen die genoemd worden in het haalbaarheidsonderzoek van 2007 worden allemaal
getroffen (zoals reeds genoemd in paragraaf 2.3):
terreininrichting zoveel mogelijk van het open water afkeren, zodat verstorende werking door licht,
geluid en beweging wordt geminimaliseerd;
afstemming terreinverlichting:
• geen algehele terreinverlichting toepassen: alleen functioneel aanlichten op plaatsen en
momenten dat dit om (veiligheids)technische redenen vereist wordt;
• door toepassing en juiste plaatsing van armaturen wordt verstrooiing van licht buiten het terrein
geminimaliseerd;
• waar verlichting nodig is met uitstraling op het water wordt vleermuisvriendelijke verlichting
toegepast.
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afwikkeling vrachtverkeer zover mogelijk van het open water: hierdoor wordt geluidsbelasting,
verlichting en de invloed van beweging door het vrachtverkeer op het omliggende gebied
geminimaliseerd;
goede instructie vaarroute en vaarbewegingen bij aan /afmeren: hierdoor worden vaarbewegingen
in/nabij rust of foerageer locaties van vogels voorkomen;
gebruik van geluidarm materieel, zowel voor het transport als de overslag;
géén overslagactiviteiten dan wel een beperking ervan, in de avond en nachtperiode (19.00 07.00
uur).

Afbakening effecten en reikwijdte
Deze effectbeschrijving is gebaseerd op de passende beoordeling die is opgesteld voor de eerdere
zoeklocatie voor de overslagterminal bij De Blocq van Kuffeler (Grontmij, 2010). De afbakening van
effecten vindt plaats op basis van het criterium of een effect een knelpunt op kan leveren voor de
haalbaarheid. Effecten die in het kader van vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet 1998
wel relevant zijn, maar niet beperkend zijn voor de haalbaarheid van het initiatief (wel een negatief effect,
maar zeker geen significant gevolg voor de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied), worden
dus niet uitgebreid behandeld.

Geluid
Voor het afbakenen van de reikwijdte van de effecten van geluid gaan we uit van de
verstoringsgevoeligheid van vogels. Vogelsoorten met een instandhoudingsdoelstelling komen in de
directe omgeving van het initiatief voor. Overige soorten met een instandhoudingdoelstelling zijn niet
gevoelig voor geluidsbelasting, of komen niet in het gebied voor gedurende de periode van
geluidsproductie (overdag). Op basis van onderzoek van Reijnen et al. (1992) is vastgesteld dat vanaf een
geluidsniveau van LAeq 24 uur 45 dB(A) een afname in de dichtheid van broedvogels van open terrein
plaatsvindt. Voor de dichtheid van foeragerende, pleisterende en rustende vogels is geen empirisch
onderzoek beschikbaar. Voor de effectbeschrijving wordt hierbij aangesloten op de methode van de
Passende Beoordeling Maasvlakte II. In dit rapport is, op basis van beschikbare onderzoeken en expert
judgement, een gemiddelde geluidsintensiteit van LAeq 24 uur 51 dB(A) op 0,3 m boven maaiveld als
drempelwaarde voor verstoring van niet broedvogels aangehouden (Heinis et al., 2007).
Naar de drempelwaarde voor verstoring door piekgeluiden is slechts beperkt onderzoek gedaan (Smit et
al., 2007; Apeldoorn & Smit, 2006). In algemene zin kan slechts gesteld worden dat ergens tussen de 60 en
100 dB(A) een drempelwaarde voor verstoring van foeragerende, rustende en broedende vogels ligt.
Realisatiefase
Tijdens de realisatiefase kan geluidsverstoring optreden als gevolg van de aanlegwerkzaamheden. Hierbij
is het plaatsen van de damwanden het maatgevende effect voor een worst case effectbeoordeling van
geluidsverstoring. Deze activiteit leidt tot een relatief grote geluidsverstoring. Als uitgangspunt geldt dat
de damwanden middels trillen worden geplaatst met een bronvermogen van 108 dB(A). Als uit wordt
gegaan van een worst case scenario (open gebied, harde ondergrond, geen 24 uurs gemiddelde maar
piekwaarde) dan ligt de 51 dB(A) contour op 175 meter en de 45 dB(A) contour op 360 meter afstand van
de bron (geluidsberekening gemeente Almere). Buiten deze contour kan verstoring van geluid worden
uitgesloten.
Geluidsverstoring tijdens de realisatie fase is van tijdelijke aard en heeft ten opzichte van de schaal van het
Natura 2000 gebied een zeer beperkte reikwijdte. Bovendien kan geluidsverstoring tijdens de uitvoering
relatief eenvoudig worden voorkomen door de gevoelige perioden (broedseizoen en pieken van
overwinterende en pleisterende vogels in het Markermeer & IJmeer) te vermijden. Tijdelijke
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geluidsverstoring tijdens de realisatiefase is naar verwachting dan ook niet beperkend voor de
haalbaarheid van dit initiatief en wordt in deze fase niet verder in detail behandeld.
Gebruiksfase
Tijdens de gebruiksfase zal geluidsverstoring plaatsvinden door de volgende bronnen:
Vrachtwagenbewegingen op de Oostvaardersdijk – in de eindsituatie gemiddeld 200
vrachtbewegingen per dag.
De overslagwerkzaamheden, voornamelijk de containeroverslag.
Scheepvaartverkeer van en naar de overslagterminal – in de eindsituatie 1 2 scheepvaartbewegingen
per dag.
Als gevolg van de overslaghaven zal op de Oostvaardersdijk en de Grote Vaartweg het aantal
verkeersbewegingen toenemen met maximaal 200 vrachtbewegingen per dag. Hierbij zijn alleen de
verkeersbewegingen op de Oostvaardersdijk relevant, omdat deze direct grenst aan zowel het
Markermeer & IJmeer als de Lepelaarplassen. De Grote Vaartweg grenst niet aan Natura 2000 gebieden.
Op de Oostvaardersdijk vonden op het dijkvak IJmeerdijk – Grote Vaartweg in 2010 per etmaal gemiddeld
4.800 verkeersbewegingen plaats. Hiervan bestond 6,5 % uit vrachtverkeer (gegevens gemeente Almere).
Hier betekent een toename van 200 vrachtwagenritten per dag een toename van verkeersbewegingen van
4,2%. Het aandeel vrachtverkeer stijgt naar 10,2%. Uit de instructie rijkswegen en de
Natuurbeschermingswet 1998 (Rijkswaterstaat, 2012) blijkt dat relevante geluidseffecten pas vanaf een
toename van verkeersbewegingen van 20% zullen optreden. In dit geval betreft het echter bijna een
verdubbeling van de hoeveelheid vrachtverkeer op de Oostvaardersdijk, waardoor geluid toch als
relevant effect moet worden aangemerkt. Een indicatieve berekening geeft aan dat als gevolg van de
toename van vrachtverkeer een toename van 1 2 dB zal optreden (expert judgement de heer A. Boukich,
geluidsspecialist ARCADIS). Door deze toename zal de geluidsbelasting aan weerszijden van de weg
toenemen en zullen de 45 dB(A) (voor broedvogels) en 51 dB(A) (voor pleisterende en foeragerende
vogels) enkele tientallen meters verder van de weg komen te liggen. Een toename verstoring van vogels
direct rondom de Oostvaardersdijk tussen de Pampushaven en de Grote Vaartweg is dus niet uitgesloten.
In de gebruiksfase kan tijdens overslag van de containers incidenteel een contactgeluid van 100dB
optreden. Bij het stoten van metaal op metaal, bijvoorbeeld container op container, container tegen
scheepswand of grijper tegen container, kan zelfs een piekbelasting van 121 dB ontstaan (Grontmij, 2010).
In de passende beoordeling voor de locatie De Blocq van Kuffeler (Grontmij 2010) zijn
geluidsberekeningen uitgevoerd voor zowel de continue belasting als de piekbelasting (Tabel 3). De worst
case drempelwaarde voor piekgeluiden (60 dB) ligt hierbij aanzienlijk hoger dan het maximaal berekende
piekgeluidsniveau van 53 dB. De contour van 53 dB ligt op 660 meter vanaf de bron, dus de 60 dB contour
valt hier binnen. Wij verwachten dan ook dat de gemiddelde geluidscontour leidend zal zijn voor de
verstoring van broedvogels (45 dB) en pleisterende vogels (51 dB), met een effectafstand van naar
schatting respectievelijk 120 en 210 m vanaf de bron (zie tabel 3). Omdat in de Pampushaven geen
broedvogels met een instandhoudingsdoel voorkomen, is 100 meter de leidende effectcontour voor de
effecten van geluidsverstoring.
Voor de binnenvaartschepen zijn de effecten van geluidsverstoring zijn ten opzichte van de effecten van
optische verstoring (zie volgende paragraaf) beperkt. De effecten van geluidsverstoring zijn voor de
schepen dan ook niet leidend voor de mate waarin verstoring optreedt. Dit is anders voor het
overslagterrein. Naar verwachting is hier optische verstoring beperkt, waardoor hier geluid wel het
leidende effect zal zijn.
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Tabel 3: Verstoringafstanden bij een geluidsbelasting van 100 dB en piekbelasting van 121 dB op een bronhoogte van
1,5 meter. Bron: Grontmij 2010
Geluidsbelasting

Bron continue 100dB

Bron piekbelasting 121dB

42 dB

210 m

2.050 m

47 dB

120 m

1.260 m

53 dB

70 m

660 m

Optische verstoring
Voor het afbakenen van de reikwijdte van de effecten van optische verstoring gaan we uit van de
verstoringsgevoeligheid van de aanwezige vogelsoorten met een instandhoudingsdoelstelling. Overige
aanwezige soorten met een instandhoudingsdoelstelling zijn niet gevoelig voor optische verstoring. Voor
de beoordeling is voor deze fase uitgegaan van de worst case effect afstand van optische verstoring van de
vogelsoorten met een instandhoudingsdoel die aanwezig zijn in de Pampushaven. Effecten op deze
soorten zijn namelijk bepalend voor de haalbaarheid van de overslagterminal. Het overzicht van de
soorten die voorkomen in de Pampushaven is terug te vinden in de volgende paragraaf. De kritische
verstoringsafstand, gedefinieerd als de afstand waarbinnen bij ten minste 20 % van de waargenomen
vogels afwijkend gedrag werd vastgesteld, van de voorkomende soorten is terug te vinden in Tabel 4. De
kritische verstoringsafstand is de maat die ook gebruikt is in de toetsing van het bestaand gebruik in het
IJsselmeergebied, die in het kader van het Natura 2000 beheerplanproces is opgesteld (Witteveen + Bos,
2011).

Tabel 4: Kritische verstoringsafstand van de vogelsoorten die voorkomen in de Pampushaven. Overige vogels met een
instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000 gebied zijn afwezig en zodoende niet genoemd. Bron: Witteveen + Bos
2011
Soort

Kritische verstoringsafstand

Fuut

100 m (winter) 300 m (rui)

Grauwe gans

300 m

Smient

100 m

Krakeend

300 m

Tafeleend

300 m

Kuifeend

300 m

Brilduiker

500 m

Grote zaagbek

300 m

Meerkoet

100 m

Realisatiefase
Tijdens de realisatiefase treedt optische verstoring op als gevolg van de aanwezigheid van mensen en
machines. Deze verstoring is tijdelijk van aard en bovendien relatief eenvoudig te voorkomen, door
bijvoorbeeld gevoelige perioden (broedseizoen en pieken van overwinterende en pleisterende vogels in
het Markermeer & IJmeer) te vermijden. Tijdelijke optische verstoring tijdens de realisatiefase is naar
verwachting dan ook niet beperkend voor dit initiatief en wordt verder niet in detail behandeld.
Gebruiksfase
Tijdens de gebruiksfase zal optische verstoring plaatsvinden door de volgende bronnen:
Vrachtwagenbewegingen op de Oostvaardersdijk – in de eindsituatie gemiddeld 200
vrachtbewegingen per dag.
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Scheepvaartverkeer van en naar de overslagterminal – in de eindsituatie 1 2 scheepvaartbewegingen
per dag.
Bewegingen van mensen en machines op de overslagterminal.
Op de Oostvaardersdijk vonden op het dijkvak IJmeerdijk – Grote Vaartweg in 2010 per etmaal gemiddeld
4.800 verkeersbewegingen plaats. Hiervan bestond 6,5 % uit vrachtverkeer (gegevens gemeente Almere).
Hier betekent een toename van 200 vrachtwagenritten per dag een toename van verkeersbewegingen van
4,2%. Het aandeel vrachtverkeer stijgt naar 10,2%. Deze relatief beperkte toename zal niet leiden tot het
groter worden van de optische verstoringscontour rondom de Oostvaardersdijk. Optische verstoring als
gevolg van de vrachtwagenbewegingen is dan ook geen relevant effect.
Relevante optische verstoring van schepen wordt alleen verwacht in de Pampushaven zelf. De schepen
zullen namelijk gebruik maken van de bestaande vaargeul Amsterdam Lemmer, welke langs de
Pampushaven loopt. In deze vaargeul vinden in de huidige situatie al veel vaarbewegingen plaats,
waardoor de toename van 1 2 schepen per dag hier niet zal leiden tot een toename van optische
verstoring. Bovendien komen in de Pampushaven zelf juist grote concentraties watervogels voor,
waardoor hier waarschijnlijk de grootste knelpunten zitten op het gebied van de Natuurbeschermingswet.
De Pampushaven zelf wordt op dit moment namelijk niet gebruikt door vrachtschepen. De
vaarbewegingen die er plaatsvinden zijn (kite)surfen in de zuidwestelijke helft (tussen de zuidelijke en
noordelijke strekdam) van de Pampushaven (jaarrond met een piek in het zomerhalfjaar en weekenden)
en beroepsvisserij in de gehele Pampushaven (incidenteel). Door de realisatie van de overslagterminal
gaan dagelijks scheepvaartbewegingen plaatsvinden in de Pampushaven, ook op dagen waarop op dit
moment relatief weinig vaaractiviteit in de haven plaatsvindt. De toename van het aantal
scheepvaartbewegingen is dus een relevant effect, met name als dit plaatsvindt in de noordoostelijke helft
van de Pampushaven (ten noorden van de noordelijke strekdam), waar op dit moment alleen incidenteel
beroepsvissers komen. Hierbij wordt uitgegaan van een worst case verstoringsafstand van 300 500 meter
(zie tabel 4).
Op de oever van de Pampushaven bij de Oostvaardersdijk liggen in de huidige situatie een parkeerplaats
en de woonboten van “Floating Life” tussen de zuidelijke en noordelijke strekdam. Langs de gehele lengte
van de Pampushaven loopt de Oostvaardersdijk waar dagelijks 4.654 verkeersbewegingen plaatsvinden.
De bewegingen van mensen en machines op de overslagterminal zelf zal dan ook slechts leiden tot een
beperkte toename van optische verstoring. Voor het overslagterrein zijn de effecten van geluidsverstoring
leidend voor de mate waarin verstoring optreedt

Lichtverstoring
Realisatiefase
Als uitgangspunt geldt dat tijdens de realisatiefase alleen tussen zonsopgang en zonsondergang wordt
gewerkt, waardoor er geen verlichting wordt toegepast. Tijdelijke lichtverstoring tijdens de realisatiefase is
geen relevant effect
Gebruiksfase
De werkzaamheden in de gebruiksfase vinden grotendeels van 07:00 19:00 uur plaats, maar kunnen bij
uitzondering van 19:00 22:00 uur plaatsvinden. Tijdens de werkzaamheden in de avond en nacht zal
sprake zijn van (kunstmatige) verlichting, maar alleen op plaatsen waar en wanneer dit om
(veiligheids)technische redenen noodzakelijk is. Net als in de passende beoordeling voor de locatie De
Blocq van Kuffeler (Grontmij, 2010), geldt als uitgangspunt dat er vleermuisvriendelijke verlichting wordt
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toegepast op het terrein. Dit houdt in dat gebruik wordt gemaakt van een warme lichtkleur en speciale
armaturen welke verstrooiing van het licht beperken.
Nachtelijke verlichting zal dus vooral een effect hebben op foeragerende meervleermuizen en rustende
watervogels. Door het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting in combinatie met afscherming en
beperkte verlichting kunnen effecten op de meervleermuis worden uitgesloten. In het kader van deze
haalbaarheidsstudie is dit geen relevant effect. De rustende watervogels kunnen wel verstoring van de
verlichting ondervinden, vooral omdat bij de Pampushaven in de huidige situatie maar beperkt
verlichting aanwezig is; de Oostvaardersdijk is ook niet verlicht. Gezien het beperkte aantal avonden
waarop verlichting wordt toegepast, de maatregelen die worden getroffen om lichtverstoring te
voorkomen en de relatief beperkte reikwijdte van dit effect ten opzichte van geluidsverstoring en optische
verstoring, wordt dit effect niet verder behandeld in dit haalbaarheidsonderzoek.
Als gevolg van de overslaghaven vindt een toename van 200 vrachtwagenritten per dag plaats, dit is een
toename van verkeersbewegingen van 4,2%. Het overgrote deel van deze ritten zal overdag worden
uitgevoerd, omdat dan ook de meeste overslag plaatsvindt. Naar verwachting zijn de effecten van
geluidsverstoring dan ook leidend boven die van lichtverstoring. Lichtverstoring door de toename van
verkeersbewegingen zal niet verder worden behandeld in dit haalbaarheidsonderzoek.

Ruimtebeslag
Ruimtebeslag treedt alleen op tijdens de gebruiksfase van de overslagterminal.
Gebruiksfase
De kade zal een lengte van 130 meter en een breedte van 30 meter hebben, waardoor sprake is van
3.900 m2 ruimtebeslag op het open water. In geval van een 2e kade betreft het een ruimtebeslag van
7.800 m2. Verder zal op het land een overslagterrein van ongeveer 650 x 32 m in gebruik worden genomen.
Hierbij vindt geen ruimtebeslag plaats in de oeverzone of het open water van het Natura 2000 gebied.
Alleen het ruimtebeslag van de aanleg van de kade is relevant, omdat dit ruimtebeslag optreedt in het
Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer. De Oostvaardersdijk maakt geen onderdeel uit van het
leefgebied van soorten met een instandhoudingsdoel in het Markermeer & IJmeer.

Stikstofdepositie
Als gevolg van de aanleg van de overslagterminal vindt een lokale toename plaats van vrachtwagen en
vaarbewegingen. Dit kan leiden tot een toename van stikstofdepositie in de omgeving van de haven en de
aanvoerroutes. Het dichtstbijzijnde voor stikstof gevoelige gebied is echter het Naardermeer op
7,5 kilometer van de overslagterminal, waardoor er waarschijnlijk geen negatieve effecten als gevolg van
stikstofdepositie te verwachten zijn. Dit is echter op basis van de huidige plannen (waarin de exacte
verkeersafwikkeling nog niet duidelijk is) niet met volledige zekerheid te zeggen. In het kader van het
haalbaarheidsonderzoek verwachten we niet dat dit een knelpunt zal vormen, maar in het kader van
vergunningverlening zullen de stikstofeffecten wel nader in beeld moeten worden gebracht.

Onderwatergeluid
Onderwatergeluid treedt voornamelijk op tijdens de realisatiefase tijdens het trillen van de damwanden.
Tijdens de gebruiksfase wordt weliswaar ook onderwatergeluid geproduceerd door de schepen, maar dit
zal naar verwachting niet beperkend zijn (er vindt immers al scheepvaart plaats) voor deze ontwikkeling.
Zodoende wordt dit dus in deze haalbaarheidsstudie niet als relevant effect behandeld.
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Realisatiefase
Bij de bouw van de kade vindt productie van onderwatergeluid plaats door het trillen van de
damwanden. Als gevolg van onderwatergeluid worden vooral effecten verwacht op de rivierdonderpad
en in mindere mate op visetende vogels. De rivierdonderpad is vanwege het ontbreken van een
zwemblaas relatief ongevoelig voor geluidsverstoring (Heinis, 2009).
Bij de passende beoordeling voor de aanleg van de warmteleiding Diemen Almere, waaronder het heien
van een cofferdam buitendijks bij de Almere Poort, zijn de effecten op de rivierdonderpad ook beschouwd
(Heinis, 2009). In deze passende beoordeling is geconcludeerd dat geen significant negatieve effecten op
de rivierdonderpad plaatsvinden als gevolg van de heiwerkzaamheden direct in het Markermeer &
IJmeer. In het kader van deze haalbaarheidstoets wordt dit dan ook niet als relevant effect behandeld.

Vertroebeling
Realisatiefase
Als gevolg van de bouw van de kade kan lokale vertroebeling optreden. De mate waarin vertroebeling
optreedt, hangt sterk af van de aanlegmethode en kan eenvoudig worden voorkomen door bijvoorbeeld
eerst de damwand te plaatsen en pas dan de grond op te brengen. Vertroebeling wordt in dit
haalbaarheidsonderzoek dan ook verder niet in detail uitgewerkt.
Gebruiksfase
In de gebruiksfase kan in de Pampushaven lokaal vertroebeling optreden door het de zuigende werking
van de schepen. Dit effect zal niet kritisch zijn, omdat het relatief beperkt is ten opzichte van de optische
verstoring van de schepen zelf. Vertroebeling in de gebruiksfase is naar verwachting dan ook niet
beperkend voor dit initiatief en wordt verder niet in detail behandeld.

Samenvatting effectbeschrijving
In onderstaande tabel staan de relevante effecten beschreven
Tabel 5: Samenvatting van de relevante effecten, de fase waarin ze optreden en de reikwijdte
Effect

Fase

Reikwijdte

Geluidsverstoring (van het

Gebruiksfase

100 meter rondom de

overslagterrein en

overslaghaven.

verkeersbewegingen)
De zone aan weerszijden van de
Oostvaardersdijk, dijkvak
Pampushaven - Grote Vaartweg
Optische verstoring (van de

Gebruiksfase

300 - 500 meter

Gebruiksfase

Alleen in Natura 2000-gebied zelf

binnenvaartschepen)
Ruimtebeslag
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Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer
Op basis van de afbakening van de effecten en de reikwijdte zijn effecten te verwachten in de
Pampushaven zelf en in de oeverzone naast de Oostvaardersdijk. Beide gebieden maken onderdeel uit van
het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer.
In Afbeelding 10 is het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer weergegeven. Het Markermeer ontstond
als gevolg van voltooiing van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad in 1976. In de luwere en
ondiepere delen van het Markermeer, zoals de Gouwzee (het deelgebied tussen het eiland Marken en het
vasteland van Noord Holland dat is aangewezen onder de habitatrichtlijn) en de kustzone Muiden zijn
kranswierbegroeiingen ontstaan. Momenteel bevat het zuidelijk deel van de Gouwzee de grootste
oppervlakte aan kranswiervegetatie met sterkranswier in ons land. De kranswieren vormen in de zomer
en de herfst een belangrijke voedselbron voor o.a. krooneenden. Nabij Durgerdam ligt een belangrijk
broedgebied voor visetende watervogels (visdief). Het Markermeer/IJmeer is van belang voor visetende
(fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw, zwarte stern), mosseletende (kuifeend,
tafeleend, topper) en waterplantenetende (krooneend, meerkoet, tafeleend) watervogels. Voor de soorten
van de eerste twee categorieën zijn de omstandigheden in de jaren negentig verslechterd door afname van
de driehoekmossel in het Markermeer en afname van de spiering in zowel het IJsselmeer als het
Markermeer. Het eerste proces is verbonden aan afname van de voedselrijkdom na de aanleg van de
Houtribdijk in combinatie met de hoge sliblast. Het tweede proces is mogelijk klimaatgerelateerd.
Ondanks afname is vooral het aantal kuifeenden en het aantal nonnetjes nog steeds van internationale en
grote nationale betekenis. De betekenis van het gebied voor grote concentraties ruiende watervogels is niet
verminderd. De Gouwzee heeft een bijzondere betekenis door het voorkomen van een groot veld
sterkranswier, waarop door grote aantallen duikende herbivoren (krooneend, tafeleend, meerkoet) wordt
gefoerageerd (website ministerie EL&I, 2011)

38

ARCADIS

077198593:A - Definitief

Quick scan haalbaarheid overslagterminal Pampushaven

Afbeelding 10: Begrenzing van het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer (geel) ten opzichte van het plangebied
Pampushaven (rood) en het deel van de Oostvaardersdijk waar de vrachtbewegingen op plaatsvinden (blauw). Bron
ondergrond: Google Earth

Tabel 6: Instandhoudingsdoelen vanuit de Habitatrichtlijn van het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer
SVI Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst. Kwal.

Doelst. Pop.

Kranswierwateren

--

=

=

H1163

Rivierdonderpad

-

= (>)

= (>)

=

H1318

Meervleermuis

-

=

=

=

Habitattypen
H3140
Habitatsoorten
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Tabel 7: Instandhoudingsdoelen vanuit de Vogelrichtlijn van het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer
SVI
Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Draagkracht
# vogels

Draagkracht
# paren

Broedvogels
A017

Aalscholver

A193

Visdief

=

=

8000*

-

=

=

630

Niet-Broedvogels
A005

Fuut

-

=

=

170

A017

Aalscholver

+

=

=

2600

A034

Lepelaar

+

=

=

2

A043

Grauwe Gans

+

=

=

510

A045

Brandgans

+

=

=

160

A050

Smient

+

=

=

15600

A051

Krakeend

+

=

=

90

A056

Slobeend

+

=

=

20

A058

Krooneend

-

=

=

A059

Tafeleend

--

=

=

3200

A061

Kuifeend

-

=

=

18800

A062

Toppereend

--

=

=

70

A067

Brilduiker

+

=

=

170

A068

Nonnetje

-

=

=

80

A070

Grote Zaagbek

--

=

=

40

A125

Meerkoet

+**

=

=

4500

A177

Dwergmeeuw

-

=

=

A197

Zwarte Stern

--

=

=

Legenda (geldt voor Tabel 6 en Tabel 7):
SVI landelijk – Landelijke staat van instandhouding (op basis van essentietabel Natura 2000-gebied Markermeer &
IJmeer, website EL&I):
--

zeer ongunstig

-

matig ongunstig

+

gunstig

Doelstellingen:
=

behoudsdoelstelling

>

verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<)

behoudsdoelstelling met ‘ten gunste van’ formulering

* de broedvogeldoelstelling van de aalscholver betreft een regionale doelstelling van het IJsselmeergebied en heeft
betrekking op de volgende gebieden: IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen.
** op basis van het profielendocument meerkoet (ministerie LNV, 2008).

Voorkomen instandhoudingsdoelen Markermeer & IJmeer
Op basis van bovenstaande afbakening geldt dat de effecten van de overslagterminal beperkt zullen
blijven tot de Pampushaven zelf en de buitendijkse zone die direct aan de Oostvaardersdijk (traject
Pampushaven – Grote Vaartweg).
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Habitatsoorten
In de Pampushaven komt de rivierdonderpad voor (Rijkswaterstaat 2009). Het leefgebied van deze soort
bestaat uit hard substraat. In de Pampushaven zal dit dan ook vooral bestaan uit de basaltstenen oevers en
strekdammen. De meervleermuis komt op alleen windstille dagen foeragerend voor in de Pampushaven
en langs de rest van de kust van Flevoland. De meervleermuizen komen uit kolonies in Noord Holland en
steken alleen bij windstil weer het Markermeer over (Reinhold & Nagel 2009).
Broedvogels
In de Pampushaven komen geen nestlocaties van de visdief en de aalscholver voor. Langs de
Oostvaardersdijk (traject Pampushaven Grote Vaartweg) komen wel 1 5 foeragerende aalscholvers en 1
foeragerende visdieven voor (beiden seizoen gemiddelden seizoenen ‘00/’01 – ‘04/’05
(Rijkswaterstaat, 2009).
Niet broedvogels
Voor het in kaart brengen van de aanwezigheid van niet broedvogels is gebruik gemaakt van de volgende
drie bronnen:
De inventarisatie van Rijkswaterstaat (2009), zoals te vinden op
http://www.natura2000ijsselmeergebied.nl/de kaartenkamer. Dit betreffen vliegtuigtellingen van de
seizoenen 2000/2001 – 2004/2005.
Recente meldingen op de website www.waarneming.nl uit 2013 en 2012.
Expert judgement van dhr. A.H.V. (Ton) Eggenhuizen, stadsecoloog bij de gemeente Almere.
De soorten en aantallen die aanwezig zijn in de Pampushaven staan in Tabel 8.

Tabel 8 Voorkomen van niet broedvogels in de Pampushaven
Soort

A005

Fuut

Seizoensgemiddelde

Maximale

Voorkomen in Pampushaven

seizoenen ‘00/’01 –

groepsgrootte ‘12-‘13

(Waarneming.nl, expert

‘04/’05

(Waarneming.nl,

judgement)

(Rijkswaterstaat 2009)

expert judgement)

3-5

90

Noordelijke en zuidelijke
havenkom

A043

Grauwe Gans

1-10

297

Vooral (~80%) in noordelijke
havenkom

A050

Smient

1-10

5

A051

Krakeend

1-10

12

A059

Tafeleend

101-200

100-en

A061

Kuifeend

101-500

1000-en

Vooral (~80%) in noordelijke
havenkom
Vooral (~80%) in noordelijke
havenkom
Vooral (~80%) in noordelijke
havenkom
Vooral (~80%) in noordelijke
havenkom

A067

Brilduiker

1-5

150

Vooral (~80%) in noordelijke
havenkom

A070

Grote Zaagbek

1-2

10-allen

Vooral (~80%) in noordelijke
havenkom

A125

Meerkoet

51-100

50

Vooral (~80%) in noordelijke
havenkom
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Voor alle niet broed
dvogels, behallve de fuut, geeldt dat ze voo
oral in de noorrdelijke haven
nkom voorkom
men.
Deze h
havenkom is in
i de nadere effectenanalys
e
se bestaand geebruik ook aan
ngemerkt als bbelangrijk
rustgeebied voor meet name kuifee
end, tafeleend,, grote zaagbeek en fuut (Witteveen + Bos,, 2011). Dit betekent
dat diit deel van pam
mpushaven in
n het Natura 2 000 beheerpla
an waarschijnllijk aangemerkkt zal worden
n
rustgeebied.

Afbeellding 11: Deze kaart
k
komt uit de
d nadere effecteenanalyse bestaand gebruik IJsselmeergebied iin het kader van
n de
Natuu
urbeschermingsw
wet 1998 (Witteveen+Bos 2011)). De noordelijkee havenkom is aangemerkt
a
als bbelangrijk gebie
ed voor
de insttandhoudingsdo
oelstellingen va
an het Natura 20000 gebied Markermeer & IJme
eer

Buiten
ndijks bij de Oostvaardersd
O
ijk bevindt zicch rust en foeerageergebied van een aantaal eendensoorrten
(zie Tabel 9)

Tabel 9 Voorkomen van niet broedvo
ogels buitendijk
ks van de Oostvaardersdijk op het
h traject Pamp
pushaven Grote
e
Vaartw
weg.
Soorrt

Seizoensgemiddeld e seizoenen ‘0
00/’01 – ‘04/’05
(Rijks
swaterstaat 200
09)
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A005
5

Fuut

1-2

A051
1

Krakeend

1-10

A059
9

Tafeleend

1-50

A061
1

Kuifeend

1-50

A067
7

Brilduiker

1-5

A125
5

Meerkoet

1-10
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Natura 2000-gebied Lepelaarplassen
Op basis van de afbakening van de effecten en de reikwijdte zijn effecten te verwachten in de binnendijkse
gebieden van de Oostvaardersdijk op het dijkvak Pampushaven – Grote Vaartweg. Dit gebied maakt
onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Lepelaarplassen.
De Lepelaarplassen zijn ontstaan na drooglegging van Zuidelijk Flevoland. In de lager gelegen noordelijke
delen van de nieuwe polder kon een spontane natuurontwikkeling op gang komen doordat ontginning
hier achterwege bleef. Om wegzijging te voorkomen is rond het gebied een plastic scherm ingegraven. De
Lepelaarplassen vormen een moerasgebied met open water in een kwelplas langs de dijk en in drie
voormalige zandwinputten. Het gebied bestaat verder uit rietvelden, ruigten, struwelen en wilgenbossen.

Afbeelding 12: Ligging van het Natura 2000 gebied Lepelaarplassen (geel) ten opzichte van de Pampushaven (rood).
Tevens is het deel van de transportroute over de weg, dat samenvalt met de Oostvaardersdijk aangegeven (blauw). Bron
ondergrond: Google Earth
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Tabel 10: Instandhoudingsdoelen vanuit de Vogelrichtlijn van het Natura 2000 gebied Lepelaarplassen
SVI
Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Draagkracht
# vogels

Draagkracht
# paren

+

=

=

8000*

+

=

=

20

Broedvogels
A017

Aalscholver

A034

Lepelaar

Niet-Broedvogels
A034

Lepelaar

+

=

=

10

A043

Grauwe Gans

+

=

=

240

A051

Krakeend

+

=

=

210

A054

Pijlstaart

-

=

=

20

A056

Slobeend

+

=

=

140

A059

Tafeleend

--

=

=

110

A061

Kuifeend

-

=

=

2500

A068

Nonnetje

-

=

=

14

A132

Kluut

-

=

=

4

A156

Grutto

--

=

=

5

Legenda:
SVI landelijk – Landelijke staat van instandhouding (op basis van essentietabel Natura 2000-gebied Markermeer &
IJmeer, website EL&I):
--

zeer ongunstig

-

matig ongunstig

+

gunstig

Doelstellingen:
=

behoudsdoelstelling

>

verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<)

behoudsdoelstelling met ‘ten gunste van’ formulering

* de broedvogeldoelstelling van de aalscholver betreft een regionale doelstelling van het IJsselmeergebied en heeft
betrekking op de volgende gebieden: IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen.
** op basis van het profielendocument meerkoet (ministerie LNV, 2008).

Voorkomen instandhoudingsdoelen Lepelaarplassen
Op basis van bovenstaande afbakening geldt dat de effecten van de overslagterminal beperkt zullen
blijven tot het noordelijke deel van de Lepelaarplassen. Omdat er geen geluidsberekeningen zijn
uitgevoerd, wordt het effectgebied worst case afgebakend tot de Kwelplas, de Natte Graslanden en de
Kwelzone, deze liggen direct naast de Oostvaardersdijk. Strikt genomen vallen de Natte Graslanden en de
Kwelzone niet meer binnen het Natura 2000 gebied Lepelaarplassen, maar deze maken wel onderdeel uit
van het beheergebied van het ontwerp Natura 2000 ontwerpbeheerplan (provincie Flevoland, 2011),
vanwege de ecologische relaties tussen deze gebieden. Het hieronder beschreven voorkomen van soorten
in deze gebieden wordt gebaseerd op ditzelfde Natura 2000 ontwerp beheerplan.
Broedvogels
In de Kwelplas, Kwelzone en Natte Graslanden komen geen nestlocaties of foerageergebieden van de
aalscholver voor. De lepelaar broedt al sinds 2004 niet meer in het gebied. Gezien de draagkracht van het
gebied en de ontwikkeling onder broedende lepelaars elders in Flevoland, is de kans op terugkeer van de
lepelaar als broedvogel in het gebied klein (provincie Flevoland, 2011).
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Niet broedvogels
Lepelaars uit andere gebieden (vooral de Oostvaardersplassen) foerageren op de Kwelplas, Kwelzone en
Natte Graslanden. Het gaat hierbij om 5 10 individuen (provincie Flevoland, 2011).
De grauwe gans gebruikt de Kwelplas als slaapplaats en de Natte Graslanden als foerageergebied.
De volgende eenden gebruiken het open water van de Lepelaarplassen, en dus ook de Kwelplas, als
(dag)rustgebied. Het heeft ook een beperkte functie als foerageergebied: krakeend, pijlstaart, slobeend,
tafeleend, kuifeend, nonnetje
De kluut en de grutto foerageren vooral in ondiepe wateren met slikkige bodems, waaronder de kwelplas.
Beide soorten komen echter nog maar in kleine aantallen voor in de Lepelaarplassen, vanwege een
dalende regionale, respectievelijk landelijke trend.

Tabel 11: Voorkomen van niet broedvogels in de Kwelplas, Natte Graslanden en Kwelzone op basis van het Natura 200
ontwerp beheerplan (provincie Flevoland 2011)
Functie Kwelplas, Natte Graslanden en Kwelzone
A034

Lepelaar

Foerageergebied 5-10 exemplaren

A043

Grauwe Gans

Slaapplaats en foerageergebied

A051

Krakeend

(dag)rustgebied en deels foerageergebied

A054

Pijlstaart

(dag)rustgebied en deels foerageergebied

A056

Slobeend

(dag)rustgebied en deels foerageergebied

A059

Tafeleend

(dag)rustgebied en deels foerageergebied

A061

Kuifeend

(dag)rustgebied en deels foerageergebied

A068

Nonnetje

(dag)rustgebied en deels foerageergebied

A132

Kluut

Foerageergebied

A156

Grutto

Foerageergebied

Toetsing Natuurbeschermingswet 1998
NATURA 2000-GEBIED MARKERMEER & IJMEER
Habitatsoorten
De realisatie en het gebruik van de overslagterminal zal leiden tot permanent ruimtebeslag op het
leefgebied van de rivierdonderpad. Door de aanleg van de kade gaat namelijk 3900 m2 leefgebied verloren.
Mogelijk kan dit in de toekomst uitgebreid worden naar 7800 m2. Dit verlies in ten opzichte van het totaal
beschikbare lengte harde oevers in het Markermeer & IJmeer een zeer beperkt verlies (<1 %). Gezien de
behoudsdoelstelling voor deze soort in het Markermeer & IJmeer is dit zeker geen significant negatief
effect.
Negatieve effecten op de meervleermuis zijn zeer beperkt als gevolg van de natuurinclusieve toepassing
van verlichting (zie uitgangspunten). Ook hier geldt dat het geen zeker geen significant negatief effect
betreft.
Broedvogels
Significant negatieve effecten op de aalscholver en de visdief kunnen worden uitgesloten, omdat
broedlocaties van beide soorten niet voorkomen in het beïnvloedingsgebied. Er komen wel
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foerageergebieden van deze soorten voor in de oeverzone, maar deze soorten zijn niet gebonden aan
alleen de oeverzone. Er is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig.
Niet broedvogels
De realisatie en het gebruik van de overslagterminal kan leiden tot verstoring (geluid en optisch) van het
leefgebied van meerdere soorten niet broedvogels. Worst case moet er vanuit gegaan worden dat enkele
honderden meters rondom de overslagterminal, de route die de vrachtschepen gebruiken in de
Pampushaven en de buitendijkse zone van de Oostvaardersdijk (traject Pampushaven – Grote Vaartweg)
permanent ongeschikt wordt als leefgebied voor deze soorten.
Voor de overslagterminal zijn globaal twee locaties mogelijk binnen de Pampushaven, namelijk in de
noordoostelijke en de zuidwestelijke havenkom, respectievelijk locatie noord en zuid (zie Afbeelding 8
van de hoofdtekst). De exacte ligging van de overslagterminal in de Pampushaven heeft grote gevolgen
voor het oppervlak leefgebied van niet broedvogels, dat verstoord wordt. In het geval van locatie noord
worden namelijk beide havenkommen verstoord, terwijl in het geval van locatie zuid de verstoring
grotendeels bepekt blijft tot deze zuidwestelijke havenkom. Hierbij moet ook in ogenschouw worden
genomen dat de noordoostelijke havenkom zeer waarschijnlijk zal worden aangewezen als rustgebied in
het Natura 2000 beheerplan van het Makermeer & IJmeer.
In Tabel 12 wordt het leefgebied van niet broedvogels dat permanent ongeschikt op beide locaties en bij de
Oostvaardersdijk, afgezet tegen het instandhoudingsdoel voor die soorten in het Markermeer & IJmeer en
het seizoengemiddelde van die soorten. Voor vijf van de tien soorten niet broedvogels die voorkomen in
de Pampushaven, geldt dat het seizoensgemiddelde al onder het instandhoudingsdoel ligt. Verdere
aantasting van hun leefgebied als gevolg van de overslagterminal staat het behalen van het
instandhoudingsdoel dan ook in de weg. Het risico op significant negatieve effecten kan voor deze soorten
niet worden uitgesloten.
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Tabel 12: Toetsing van de verstoring van het leefgebied van niet broedvogels in het Markermeer & IJmeer als gevolg
van de realisatie en het gebruik van de overslagterminal. Aangeven is het instandhoudingdoel per vogelsoort voor het
Markermeer & IJmeer (# vogels), het seizoengemiddelde in de afgelopen jaren, de populatietrend en het aantal
individuen waarvan het leefgebied permanent ongeschikt wordt. Met kleur is aangegeven of deze aantasting het
behalen van het instandhoudingsdoel in de weg staat (Rood = significant negatief effect op het instandhoudingdoel,
groen = wel een negatief effect, maar zeker niet significant: het instandhoudingsdoel kan nog behaald worden)
Niet-broedvogels

Doelstelling
N2000
(#vogels)

Gemiddelde
‘06/’07‘10/’11
(#vogels)

Trend
sinds
‘01/’02

Leefgebied #
individuen
verstoord
locatie
Noord

Leefgebied #
individuen
verstoord
locatie Zuid

Leefgebied
#
individuen
Oostvaardersdijk

A005

Fuut

10

151

-

5

5

1-2

A043

Grauwe gans

240

982

++

10

2

0

A050

Smient

210

7915

?

10

2

0

A051

Krakeend

20

174

++

10

2

1-10

A059

Tafeleend

140

5096

?

200

40

1-50

A061

Kuifeend

110

16339

0

500-2000

100-400

1-50

A067

Brilduiker

2500

79

--

5-150

2-30

1-5

A070

Grote

14

38

--

2-20

1-4

0

4

5373

+

100

20

1-10

Zaagbek
A125

Meerkoet

NATURA 2000-GEBIED LEPELAARPLASSEN
Niet broedvogels
De realisatie en het gebruik van de overslagterminal kan leiden tot geluidsverstoring van het leefgebied
van meerdere soorten niet broedvogels. Bij de Lepelaarplassen wordt dit veroorzaakt door de toename
van vrachtverkeer op de Oostvaardersdijk. Volgens de effectenindicator zijn alleen de lepelaar, kluut en
grutto gevoelig voor geluidsverstoring, de overige soorten zijn daar ongevoelig voor. Omdat de Kwelplas,
Natte Graslanden en Kwelzone een belangrijke functie vervullen voor zowel lepelaar, kluut als grutto en
deze soorten op dit moment al onder het instandhoudingsdoel zitten, zijn significant negatieve effecten op
deze soorten niet bij voorbaat uitgesloten.
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Tabel 13: Toetsing van de verstoring van het leefgebied van niet broedvogels in de Lepelaarplassen als gevolg van de
realisatie en het gebruik van de overslagterminal. Aangeven is het instandhoudingdoel per vogelsoort voor De
Lepelaarplassen (# vogels), het seizoengemiddelde in de afgelopen jaren, de populatietrend en het aantal individuen
waarvan het leefgebied permanent ongeschikt wordt. Met kleur is aangegeven of deze aantasting het behalen van het
instandhoudingsdoel in de weg staat (Rood = significant negatief effect op het instandhoudingdoel, groen = wel een
negatief effect, maar zeker niet significant: het instandhoudingsdoel kan nog behaald worden)
Niet-broedvogels

Doelstelling
N2000
(#vogels)

Gemiddelde
‘06/’07-‘10/’11
(#vogels)

Trend sinds
‘01/’02

Effecten
overslaghaven

A034

Lepelaar

10

3

--

-

A043

Grauwe Gans

240

359

?

0

A051

Krakeend

210

243

0

0

A054

Pijlstaart

20

12

-

0

A056

Slobeend

140

64

-

0

A059

Tafeleend

110

123

?

0

A061

Kuifeend

2500

1414

?

0

A068

Nonnetje

14

9

-

0

A132

Kluut

4

0

--

-

A156

Grutto

5

1

-

-

Toekomstige uitbreidingsmogelijkheden
De beginfase van de overslagterminal zal passen binnen één havenkom. Het meest beperkende hierbij is
de ruimte die nodig is voor het overslaggebied in de Pampushaven. Gezien de belangrijke functie die de
noordoostelijke havenkom heeft voor watervogels en het feit dat deze havenkom waarschijnlijk
aangewezen zal worden als rustgebied in het Natura 2000 beheerplan, ligt het zeer voor de hand dat deze
beginfase beperkt zal blijven tot de zuidwestelijke havenkom. Toekomstige uitbreiding naar de
noordoostelijke havenkom zal alleen mogelijk zijn als er substantieel geïnvesteerd wordt in een
natuurinclusief ontwerp en bovendien zal het naar alle waarschijnlijkheid stuiten op aanzienlijke
weerstand van lokale natuurorganisaties. Bij de (financiële) haalbaarheid van deze uitbreiding kunnen dan
ook grote vraagtekens gesteld worden.

Conclusie en aanbeveling
Als gevolg van de aanleg en de realisatie van de overslagterminal kunnen significant negatieve
effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer en het
Natura 2000 gebied Lepelaarplassen niet worden uitgesloten.
In het Markermeer & IJmeer gaat het concreet gaat het om permanente verstoring (optisch en
geluid) van het leefgebied van de fuut, smient, kuifeend, brilduiker en grote zaagbek. Gezien de
belangrijke functie van de noordoostelijke havenkom voor meerdere soorten watervogels met een
instandhoudingsdoelstelling ligt aanleg van de haven in de zuidwestelijke havenkom de best
haalbare optie.
In de Lepelaarplassen gaat het concreet om permanente geluidsverstoring van het leefgebied van de
lepelaar, kluut en grutto. De mate waarin deze verstoring daadwerkelijk plaatsvindt moet met een
geluidsberekening nauwkeuriger in beeld worden gebracht.
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Voor een project met significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van een Natura 2000
gebied geldt een vergunningplicht op basis van een passende beoordeling (artikel 19d
Natuurbeschermingswet). Als uit de passende beoordeling blijkt dat significant negatieve effecten
kunnen worden uitgesloten, kan de vergunning verleend worden. Als dit niet het geval is moet de
zogenaamde ADC toets worden doorlopen (zijn er minder schadelijke Alternatieven, is er sprake van
een Dwingende reden van groot openbaar belang en heeft er Compensatie plaatsgevonden). Dit is een
risicovolle procedure en bovendien voldoet de overslagterminal naar alle waarschijnlijkheid niet aan
deze criteria, waardoor via een natuurinclusief ontwerp de negatieve effecten geheel moeten worden
voorkomen (zie volgende paragraaf)
De toekomstige uitbreidingsmogelijkheden in de Pampushaven zijn zeer beperkt, gezien de belangrijke
functie van de noordoostelijke havenkom voor meerdere soorten watervogels met een
instandhoudingsdoelstelling.
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Bijlage 4
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Afbeeldingen (groot)
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