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1. Inleiding 
De gemeente Lelystad heeft een circa 7 kilometer lange kuststrook. Die situering aan het IJssel- 
en het Markermeer is tot op heden naar mening van het gemeentebestuur van Lelystad onvol-
doende benut. Daarom is er in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmo-
gelijkheden van dit deel van de gemeente. Dit onderzoek heeft geresulteerd in "Het Structuurmo-
del Kust, de kust van Lelystad" (9 december 1999). Het Structuurmodel geeft een samenhangen-
de visie op de ontwikkeling van de kust van Lelystad in de periode 2000-2040. 
 
De kuststrook is in het Structuurmodel onderverdeeld in drie deelplannen, de bestaande kust, de 
nieuwe kust en de noord- en zuidflank. Batavia Haven maakt onderdeel uit van de bestaande 
kust. In afbeelding 1 is de ligging van Batavia Haven weergegeven. Zoals in de afbeelding is te 
zien, zal de huidige Bataviahaven in ieder geval onderdeel uitmaken van het plangebied. Batavia 
Haven ligt centraal in de kuststrook en vormt door haar ligging en ontsluiting het cruciale element 
in de hele kuststrook ontwikkeling. Haar vooruitgeschoven ligging aan het water met een bege-
renswaardige zuidwest oriëntatie vereist een trefzekere stedenbouwkundige invulling. Voor de 
stad moet het een ontmoetingsplaats worden. Een plek aan het water als aanvulling op het aan-
grenzende Batavia Stad met zijn Factory Outlet Village en zijn musea, alsmede op de Suyder-
seeboulevard. 
 
Afbeelding 1: Ligging plangebied.  

 
 
Voor het plangebied zijn in samenwerking met Palmboom & van den Bout Stedenbouwkundigen 
bv een stedenbouwkundig ontwerp en een ontwikkelingsplan vervaardigd, die door het college 
van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld. Vervolgens heeft het college na een selectie 
een combinatie van marktpartijen gekozen, waarmee een nadere uitwerking van het stedenbouw-
kundig plan zal worden opgesteld. Deze combinatie bestaat uit Amvest, Rabo Vastgoed, Stable 
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International en Van Wijnen. 'Rob Krier-Christoph Kohl Architekten' uit Berlijn en 'Wissing Ste-
denbouw en Ruimtelijke Vormgeving' uit Barendrecht hebben in opdracht van de combinatie een 
ontwikkelingsvisie gemaakt als uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp. Deze visie en de 
verdere uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp is als onderlegger gebruikt voor het be-
stemmingsplan Batavia Haven. 
 
Dit bestemmingsplan Batavia Haven beoogt de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen vast te 
leggen. De toelichting van dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee wordt 
de bestaande situatie beschreven. Het overheidsbeleid met betrekking tot het plangebied is ver-
woord in hoofdstuk drie. De toekomstige stedenbouwkundige situatie is beschreven in hoofdstuk 
vier. In hoofdstuk vijf komen de relevante milieu-aspecten aan de orde, waarna in hoofdstuk zes 
de planologisch-juridische regeling wordt toegelicht. Tot slot komen in hoofdstuk zeven de eco-
nomische en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan de orde.  
 
In de toelichting wordt regelmatig verwezen naar onderzoeksrapporten en dergelijke. Deze on-
derzoeksrapporten zijn opgenomen in een aparte ordner, die onderdeel uitmaakt van de toelich-
ting van dit bestemmingsplan. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de beschikbare on-
derzoeksrapporten. 
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2. Bestaande situatie 
 

2.1. Ligging en begrenzing plangebied 
Batavia Haven ligt aan de kust van Lelystad aan de komvormige beëindiging van het Oostvaar-
dersdiep ter hoogte van de huidige Bataviahaven. Ten noorden van het plangebied ligt Batavia 
Stad (voorheen het Museumkwartier). Aan de zuidkant ligt de Suyderseeboulevard. Aan de oost-
kant van de Houtribweg liggen de woonwijken Boeier en Punter. De Houtribweg vormt momenteel 
een sterke ruimtelijke en functionele scheiding tussen de woonwijken en Batavia Haven. 
 
Afbeelding 2: Begrenzing plangebied. 
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Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt op het land aan de noordzijde begrensd door de 
Museumweg en de -te verleggen- Helling, aan de oostzijde de Houtribweg, aan de zuidzijde door 
de Suyderseeboulevard. Ten westen van de locatie ligt de Bataviahaven. Een deel van het water 
ten westen daarvan behoort ook tot het plangebied (zie afbeelding 2).  
 

2.2. Huidige situatie 
In functioneel opzicht ligt Batavia Haven ingeklemd tussen de musea en het factory outlet village 
Bataviastad in het noorden, woningbouw (hoofdzakelijk grondgebonden) in de zuidelijk gelegen 
kuststrook en in het westen de haven(activiteiten). De locatie ligt daarmee ook op de overgang 
van publieke functies met publieke ruimten naar een meer in zich zelf gekeerd woongebied. De 
(openbare) boulevard vormt feitelijk de enige continue factor in de drie aangrenzende deelgebie-
den en rijgt als het ware de gebieden aaneen. 
 
Het plangebied heeft voor zover dat op het land ligt een oppervlakte van ongeveer 12 hectare en 
ligt momenteel grotendeels braak. 
 
Het plangebied dat in de kuststrook ten westen van de huidige Houtribweg ligt, is aanmerkelijk 
hoger gesitueerd dan het achterliggende polderpeil van -2,95 meter NAP. De weg die het gebied 
ontsluit overbrugt dit hoogteverschil van 6,45 meter tussen het polderpeil en de dijk en heeft de 
toepasselijke naam De Helling. De kuststrook zelf kent geen vast maaiveldpeil. Langs het water 
ligt het maaiveld op +2,50 meter NAP en aan de landzijde van de strook is dit -0,50 meter NAP. 
  
Bataviahaven 
In het water is in 2001 de havendam gerealiseerd van de Bataviahaven. Deze dam wordt gebruikt 
voor het aanleggen van charterschepen van onder meer de Hanzestad Compagnie uit Kampen, 
die de Bataviahaven gebruikt als haar thuishaven. Dit betekent dat de bij de Hanzestad Compag-
nie aangesloten charterschepen hun tochten beginnen in Lelystad. De haven wordt daarmee 
aantrekkelijker voor bezoekers. 
 
Verkeersstructuur 
Momenteel wordt het gebied ontsloten via de Museumweg / Helling en de Oostvaardersdijk. De 
Museumweg is door een rotonde aangesloten op de Houtribweg. Het gemeentebestuur van Lely-
stad heeft op 22 mei 2003 besloten de Houtribweg ter hoogte van Batavia Haven en de Suyder-
seeboulevard opnieuw in te richten, waarbij de maximumsnelheid naar 50 km/uur zal worden 
teruggebracht. De feitelijke inrichting dient nog nader te worden uitgewerkt. 
 
Kabels en leidingen 
In het plangebied bevindt zich een aantal kabels en leidingen, die niet planologisch relevant zijn. 
Bij de inrichting van het gebied zal rekening worden met de ligging van deze kabels en leidingen 
gehouden.  
 

2.3. Omgeving van het plangebied 
Batavia Haven ligt op een markante locatie. Het silhouet van de locatie wordt van alle kanten af 
gedomineerd door de grote civiel-technische kunstwerken van de Houtribsluizen en de hoge 
zendmast. Het gebied ligt in de knik van de dijk die de plek van de Houtribsluizen tussen het Mar-
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kermeer en het IJsselmeer markeert. Hiermee symboliseert de locatie de centrale positie die Le-
lystad historisch en geografisch inneemt in het landschap van de IJsselmeerpolders, Markermeer 
en IJsselmeer.  
 
Batavia Haven ligt op de overgang tussen twee gebieden. Aan de ene zijde Batavia Stad, een 
gebied met publieke functies die gericht zijn op een breed (inter)nationaal publiek van bezoekers 
en passanten en aan de andere kant de Suyderseeboulevard met een hoogwaardig woonmilieu 
langs de boorden van het Oostvaardersdiep.  
 
De ontwikkelingen van Batavia Stad en Batavia Haven beïnvloeden elkaar wederzijds. In Batavia 
Haven dient een overgang te worden gerealiseerd tussen het pure wonen en de diverse pu-
blieksaantrekkende functies in Batavia Stad en de haven. Hierin zit ook een spanning besloten. 
Immers, het wonen dient zorgvuldig gepositioneerd te worden ten opzichte van functies die over-
last kunnen veroorzaken. Dit betekent feitelijk dat de aangrenzende gebieden alleen in samen-
hang ontwikkeld kunnen worden om tot een optimale afstemming van functies en ruimten te ko-
men. 
 
Ten zuiden van de locatie ligt de Suyderseeboulevard. Deze locatie is met uitzondering van het 
noordelijke gedeelte dat aansluit op Batavia Haven, grotendeels gereed. Bij de planontwikkeling 
wordt aandacht besteed aan de onderlinge afstemming tussen beide plannen.  
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3. Overheidsbeleid 
 

3.1. Rijksbeleid 
Algemeen 
De volgende rijksnota’s zijn van belang voor het opstellen van het bestemmingsplan: 
 Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra; 
 Vijfde Nota over de ruimtelijke ordening (kabinetsstandpunt, stellingnamebrief); 
 Nota Ruimte; 
 Waterbeleid in de 21e eeuw; 
 Het Nationaal bestuursakkoord Water; 
 Integrale visie IJsselmeergebied 2030; 
 Kiezen voor recreatie; 
 Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur; 
 Vierde Nota Waterhuishouding; 
 Nationaal Milieubeleidsplan 4; 
 Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer; 
 Europese Vogel- en Habitatrichtlijn; 
 Rapportage Lelystad-Tafel. 

 
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) 
Het beleid voor het IJsselmeergebied is gericht op de ontwikkeling van natuur en openluchtrecre-
atie in relatie tot de overige functies en op zonering van functies en op landschapsbouw langs de 
oevers. Voor het IJsselmeer en het Markermeer geldt de blauwe koers. De waterrijke gebieden 
dienen benut te worden voor natuur- en toeristisch-recreatieve doeleinden in het kader van Ne-
derland-Waterland. De watersport moet naar aard en vorm worden afgestemd op de capaciteit 
van de wateren, rekening houdend met de draagkracht van het natuurlijk milieu.  
 
Wat betreft woningbouw is het beleid gericht op een bevolkingsgroei in Lelystad tot 30.000 wo-
ningen.  
 
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (kabinetsstandpunt, stellingnamebrief) 
In het derde deel van de Vijfde Nota (januari 2002) is de volgende regeling opgenomen, relevant 
voor de kustontwikkeling van Lelystad: Voor de lange termijn wordt uitgegaan van een geleidelij-
ke stijging van het IJsselmeerpeil. De provincies leggen in overleg met het Rijk de begrenzing 
voor de daarvoor benodigde ruimte vast. Tot dan is uitbreiding van bebouwing (met uitzondering 
van windturbines) in een zone van 100 meter binnendijks en 175 meter buitendijks niet toege-
staan (vrijwaringszones). 
 
Met betrekking tot de Vijfde Nota heeft het eerste kabinet Balkenende op 1 november 2002 de 
Stellingnamebrief Nationaal Ruimtelijk Beleid vastgesteld. De brief gaat in op wijzigingen in het 
nationaal ruimtelijk beleid naar aanleiding van het Strategisch Akkoord van dit kabinet. Op basis 
van de voorstellen uit deze brief wil het kabinet de huidige Vijfde Nota en het Tweede Structuur-
schema Groene Ruimte integreren in de Nota Ruimte.  
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Nota Ruimte 
De nota Ruimte is een nota van het Rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke inrichting van 
Nederland vastgelegd worden. In de Nota Ruimte gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken die 
spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van 
beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland een belangrijke rol zal 
spelen. 
 
Op 23 april 2004 heeft het kabinet deze Nota Ruimte vastgesteld en aansluitend op 27 april ter 
behandeling aan de Tweede Kamer gezonden. Het kabinet brengt de Nota Ruimte uit als kabi-
netsstandpunt (‘deel 3’) van de planologische kernbeslissing (PKB) Nationaal Ruimtelijk Beleid. 
De nota is gebaseerd op de beleidsvoornemens van het Tweede Structuurschema Groene Ruim-
te en de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening.  
Hoofddoelstelling voor het IJsselmeergebied is de functie van het IJsselmeer in de borging van 
de veiligheid, de beperking van de wateroverlast en het behoud van de strategische water-
voorrraad te versterken én het gebied als grootschalig open gebied met bijzondere internationale 
waarden van natuur, landschap en cultuur te behouden en te ontwikkelen.  
 
Waterbeleid in de 21e eeuw 
In de nota "Anders omgaan met water, waterbeleid van de 21e eeuw" (december 2000) komt 
onder meer de veiligheid aan de orde. De grootste zorg is het overstromen of doorbreken van 
waterkeringen langs de kust, de Rijn en de Maas of in het IJsselmeergebied. Hierbij ontstaat niet 
alleen grote economische schade maar zijn ook mensenlevens in het geding: er is een veilig-
heidsprobleem. Als onbedijkte rivieren, beken of sloten overlopen of het grondwater zeer hoog 
komt te staan, kan grote maatschappelijke en economische schade optreden, maar lopen men-
sen geen direct gevaar. Er is dan sprake van wateroverlast.  
 
Naast veiligheid dient vooral ook de trits vasthouden, bergen en afvoeren een belangrijk aan-
dachtspunt te zijn bij de ruimtelijke inrichting van gebieden. 
In de nota stelt het kabinet zich op het standpunt dat de bestaande ruimte voor waterberging, die 
van belang is voor het op orde houden van de waterhuishouding, in principe behouden moet blij-
ven. Het 'stand-still beginsel' vormt hierbij het uitgangspunt.  
 
Het Nationaal bestuursakkoord Water 
Het "Nationaal Bestuursakkoord Water" is opgesteld door het Rijk, de provincies, het Samenwer-
kingsverband Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de 
Unie van Waterschappen. Het bestuursakkoord is totstandgekomen omdat in de aard en omvang 
van de nationale waterproblematiek zich structurele veranderingen voordoen. Het gaat daarbij om 
klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking. Deze veranderingen 
maken een nieuwe aanpak in het waterbeleid noodzakelijk. 
 
Het akkoord benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het op orde krijgen en houden 
van het totale watersysteem. Het geeft aan welke instrumenten ingezet worden om de opgave te 
realiseren, welke taken en verantwoordelijkheden iedere partij daarbij heeft en hoe partijen elkaar 
in staat willen stellen hun taken uit te voeren.  
In het akkoord wordt voor ruimtelijke plannen gewezen op het belang van de watertoets. 
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Integrale visie IJsselmeergebied 2030, De koers verlegd 
Op 18 januari 2002 heeft het kabinet de Integrale visie IJsselmeergebied 2030 vastgesteld. Voor 
zover de in de visie opgenomen aspecten nog niet in (in voorbereiding zijnde) PKB's zijn ver-
werkt, wordt de Integrale Visie IJsselmeergebied door het rijk beschouwd als handreiking voor het 
opstellen van ruimtelijke plannen en initiatieven die betrekking hebben op het IJsselmeergebied. 
De kernpunten uit de Integrale Visie IJsselmeergebied 2030 zijn: 
 Ruimte bieden aan een flexibel (hoger) peil: "meegroeien met de zee";  
 Behouden van de waterberging;  
 Buitendijkse ontwikkelingen. 

Voor de ontwikkeling van het plangebied is met name het laatste kernpunt essentieel. Uitsluitend 
bij Almere en Lelystad zal buitendijkse bebouwing worden toegestaan. Naast toetsing aan de 
bestaande regelgeving, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, zijn aanvullende criteria specifiek voor 
een eventuele buitendijkse begrenzing van de rode contouren geformuleerd in de 'Beleidslijn 
Buitendijkse Ontwikkelingen IJsselmeergebied'. Globaal zijn deze criteria:  
 in het belang van de waterhuishouding en de veiligheid dienen er voldoende mogelijkheden 

voor peilverhoging (streefpeilstijging van 0,90 m) en dijkversterking te blijven; 
 er dient te worden voldaan aan een minimum niveau van veiligheid tegen overstroming; 
 de ontwikkeling van de (beroeps)scheepvaart mag geen hinder ondervinden van buitendijks 

wonen, omdat bij de ontwikkeling van buitendijkse locaties rekening is en wordt gehouden met 
de risico’s van het vervoer van goederen over water (inclusief gevaarlijke stoffen);  

 de buitendijkse (woon)locaties dienen bestand te zijn tegen kruiend ijs. 
 
Kiezen voor recreatie 
Het IJsselmeer is van internationale betekenis voor de watersport. Het hele vaargebied van IJs-
sel- en Markermeer is bij uitstek geschikt voor de bruine vloot. Het aantal openbare aanlegplaat-
sen is beperkt. Het beleid voor het IJsselmeer en het Markermeer is gericht op het behoud en de 
verdere ontwikkeling als grootschalig vaarwater en als verblijfsgebied voor recreatie op het water 
van internationale betekenis.  
 
Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur 
De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur is vastgesteld in juli 2000. De nota vervangt 
het Natuurbeleidsplan, Nota Landschap, Bosbeleidsplan en Strategisch Plan van Aanpak Biodi-
versiteit. De ambities van het natuurbeleid zijn uitgewerkt in vijf onderling samenhangende 
perspectieven: 
 Internationaal - Natuurlijk: het versterken van de inzet voor (en aansluiting bij) het internationa-

le natuurbeleid. 
 Groots - Natuurlijk: het versterken en verder tot stand brengen van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur. 
 Nat - Natuurlijk: het benutten van kansen in Nederland voor karakteristieke natuur. 
 Landelijk - Natuurlijk: het versterken van de kwaliteit en identiteit van het landelijke gebied door 

inschakeling van boeren en het beter benutten van biologische diversiteit binnen de productie-
systemen. 

 Stedelijk - Natuurlijk: het realiseren van voldoende natuur in en om de stad. 
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Voor het IJsselmeergebied is met name het perspectief en bijbehorende programma Nat - Na-
tuurlijk van belang. Hiervoor geldt de volgende taakstelling: In 2020 is het gebruik van het IJssel-
meergebied in evenwicht met de kernkwaliteiten van openheid, rust en ruimte, natuurlijke rijkdom 
en culturele identiteit. Het IJsselmeergebied is aangewezen als onderdeel van de Ecologische 
hoofdstructuur. 
 
Vierde Nota Waterhuishouding 
Het IJsselmeergebied is een belangrijk natuurgebied en een uitgestrekt voorraadbekken voor 
drink- en landbouwwater. Het IJsselmeergebied behoort tot het waterhuishoudkundig hoofdsys-
teem en zal een functie als 'oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening' vervullen. 
 
Nationaal Milieubeleidsplan 4 
In 2010 zal een zodanige kwaliteit van de grote wateren moeten zijn bereikt, dat: 
 uit het water van het IJsselmeergebied drinkwater van goede kwaliteit kan worden gewonnen; 
 zonder gevaar voor de gezondheid kan worden gezwommen in de oppervlaktewateren; 
 de belangrijke ecosystemen en karakteristieke planten- en diersoorten niet worden aangetast 

door de kwaliteit van het oppervlaktewater, ook niet wanneer dat van elders wordt aangevoerd; 
 de stranden en oevers slechts een aanvaardbaar risico lopen op verontreiniging. 

 
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer 
In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer is de route Amsterdam-Lemmer via Lelystad 
opgenomen als hoofdvaarweg in het hoofdvaarwegennet. De invloed van de vaarweg op het 
plangebied is verwoord in hoofdstuk 5.                
 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 
In de Vogel- en Habitatrichtlijn is het Markermeer aangewezen als speciale beschermingszone. 
Binnen deze zone wordt een Europees ecologisch netwerk tot stand gebracht ten behoeve van 
het herstel of de handhaving van de natuurlijke habitats en soorten die in het gebied voorkomen. 
Derhalve dient onderzocht te worden of er significante verstoring optreedt bij de inrichting van het 
plangebied. De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 
 
Rapportage Lelystad-Tafel 
In 1995 hebben de gemeente Lelystad en provincie Flevoland bij het Rijk aandacht gevraagd 
voor de problematiek in Lelystad. Op initiatief van het Rijk heeft dit geresulteerd in het instellen 
van de "Lelystad-Tafel". 
Het doel van de Lelystad-Tafel was om te komen tot een samenhangende en integrale analyse 
en diagnose van probleempunten welke een positieve ontwikkeling van Lelystad belemmerden. 
Eén en ander heeft uiteindelijk geleid tot een voorstel om in gezamenlijkheid een inspanning te 
leveren om de gesignaleerde probleempunten adequaat aan te pakken. 
 
De stijging van het inwonertal zal volgens de rapportage van de Lelystad-Tafel vooral moeten 
komen van het aantrekkelijker worden van de stad als vestigingsplaats. Lelystad wil dit met name 
bereiken door de stad meer bij het water te betrekken. Lelystad zal zijn eigen identiteit van stad 
aan het water/groen kunnen versterken tot die van centrale plaats in het IJsselmeergebied. Hier-
bij zal zij een samenhang met de centrumontwikkelingen in de Gordiaan tot stand moeten bren-
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gen. De gedachten van de Lelystad-Tafel gaan daarbij uit naar de aanleg van havens, attracties 
aan en in het water, bepaalde horeca, culturele voorzieningen en winkelvoorzieningen, afmeerge-
legenheden en woningbouw om de stad zich volop aan het water te laten manifesteren.  
 

3.2. (Inter)provinciaal beleid 
Algemeen 
De volgende provinciale nota’s zijn voor de kuststrook van Lelystad van belang: 
 Interprovinciaal beleidsplan IJsselmeer; 
 Beleids- en Actieplan Recreatie en Toerisme (BART); 
 Omgevingsplan Flevoland; 
 De watertoets toegepast in Flevoland. 

 
Interprovinciaal beleidsplan IJsselmeer 
De hoofddoelstelling van het beleid voor het IJsselmeergebied is het duurzaam ontwikkelen als 
open water met een multifunctioneel karakter. In de beleidsvisie stelt de provincie dat uitgaande 
van de aanwezige ruimtelijke, recreatieve- en ecologische kwaliteiten het samengaan moet wor-
den bevorderd van functies zoals (drink)watervoorziening, natuur, recreatie en toerisme, trans-
port, zandwinning en visserij. Concreet: verdere ontwikkeling van het IJsselmeergebied als een 
zoetwatergebied, waarvan de waterkwaliteit voldoet aan tenminste de algemene milieukwaliteit-
doelstellingen, handhaving van het grootschalige en open karakter, behoud en verdere ontwik-
keling van de aanwezige natuurwaarden tot een optimale ecologische structuur ontstaat en ver-
dere ontwikkeling van functies die economische betekenis hebben. Indien het de waterkwaliteit 
niet aantast, is ontwikkeling van recreatie en toerisme mogelijk op basis van een daarop toege-
sneden zonering. Hierdoor ontstaat een volwaardig functionerend gebied voor recreanten uit bin-
nen- en buitenland. Daarbij kan gedacht worden aan uitbreiding en verbetering van het voorzie-
ningenaanbod, zowel in kwantitatief (uitbreiding aantal vaste ligplaatsen, realiseren voldoende 
passantenhavens, uitbreiden oeverrecreatiemogelijkheden door vergroting van de bestaande 
accommodaties en de aanleg van nieuwe stranden), als in kwalitatief opzicht. Bij de uitbreiding 
van de recreatiemogelijkheden dient aangesloten te worden op bestaande concentratiepunten om 
versnippering en verstoring van natuurterreinen en ecologisch waardevolle gebieden te voorko-
men. 
 
Beleids- en Actieplan Recreatie en Toerisme (BART) 
Het Beleids- en Actieplan Recreatie en Toerisme (vastgesteld 8 mei 2003) verwoordt het beleid 
van de Provincie Flevoland voor de sector recreatie en toerisme voor een periode van 5 tot 10 
jaar. De hoofddoelstelling van het recreatief-toeristisch beleid is als volgt verwoord: De ontwikke-
ling en instandhouding van een vitale, sterke en duurzame sector recreatie en toerisme en een 
recreatief-toeristische infrastructuur die evenwichtig meegroeien met de omvang van de bevol-
king, tegemoet komen aan de recreatieve wensen van de inwoners van Flevoland en die aan-
trekkingskracht hebben op de toeristische markt. 
 
Waterrecreatie is een belangrijk onderdeel van de sector recreatie en toerisme in de Provincie 
Flevoland. Er zijn ongeveer 40 recreatieve havens met in totaal circa 9000 ligplaatsen. In de loop 
van een jaar maken ongeveer 50.000 passanten gebruik van de mogelijkheid om de havens aan 
te doen. De zeilende 'traditionele chartervaart' is in Flevoland in opkomst. Flevoland wordt zowel 
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als vaardoel als ook als thuishaven belangrijker. De watersporters zoeken steeds meer het 'grote 
water' op. Flevoland heeft veel 'groot water': IJsselmeer, Markermeer, Ketelmeer, IJmeer, enz. 
Bovendien zijn de Waddenzee en de Noordzee als vaargebied binnen bereik van veel ligplaats-
houders. Flevoland is onderdeel van het IJsselmeergebied. Dit vaargebied is bij buitenlandse 
toeristen zeer in trek.  
 
Bij Lelystad is de recreatie niet alleen gericht op de eigen bevolking, maar ook op de bovenlokale 
en bovenregionale vraag. Het 'recreatiezwaartepunt' 'kustzone' van Lelystad is voor verdere re-
creatieve ontwikkeling een geschikte locatie, waardoor ook de kwaliteit en aantrekkingskracht van 
de stad versterkt worden. In het BART wordt geconstateerd dat het aanbeveling verdient om 
naast de impuls die door Bataviastad aan de Museumboulevard in Lelystad is gegeven, ook extra 
aanbod, in de sfeer van cultuur of leisure, te creëren en de ruimtelijke kwaliteit (herkenbaarheid 
en beschutting) te verbeteren.  
 
Omgevingsplan Flevoland  
De ontwikkeling van de kustzone is volgens het omgevingsplan (2 november 2000) een belangrijk 
onderdeel van de kwaliteit van Lelystad. Bij de verdere verstedelijking van Flevoland blijft het 
accent met name liggen op Almere en Lelystad. Aan Lelystad wordt daarom in de periode 2005 
tot 2010 meer ruimte voor woningbouw toegekend dan in de periode daarvoor. Lelystad krijgt de 
ruimte voor het realiseren van het gemeentelijke "Masterplan Versnelde Groei". Met dit plan wordt 
nagestreefd binnen 10 jaar een bevolkingsomvang van 80.000 inwoners te bereiken. Daarvoor is 
een jaarlijkse uitbreiding van de woningvoorraad van 800 à 900 woningen nodig.  
 
Het toeristisch-recreatieve beleid is gericht op het ontwikkelen van mogelijkheden, waarbij de 
nadruk ligt op concentratie en differentiatie van voorzieningen. Binnen dit beleid heeft het vergro-
ten van het marktaandeel van Flevoland in het nationaal toeristisch product en van het scala aan 
recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners aandacht. Een verdere ontwikkeling op het ge-
bied van intensieve dagrecreatie, verblijfsrecreatie en watersport wordt vooral voorzien in de 
zwaartepunten voor recreatie. De ontwikkeling van de kuststroken van Lelystad, Almere en Zee-
wolde wordt ondersteund. Het gaat om stedelijke, culturele en toeristisch-recreatieve functies in 
combinatie met watersport. Recreatieve voorzieningen die veel bezoekers trekken (attracties en 
evenementen) dienen zodanig te worden gerealiseerd dat een goede ontsluiting per openbaar 
vervoer mogelijk is. Daarnaast is versterking van de recreatieve mogelijkheden in de directe 
woonomgeving van belang.  
 
Voor de grote wateren, het IJsselmeer, het Markermeer en de randmeren is het beleid gericht op 
een multifunctioneel gebruik. Bezien dient te worden of een natuurlijker peilverloop gericht op het 
beter ecologisch functioneren van deze meren mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de huidige 
gebruiksfuncties ervan. Bewoning langs en op het water wordt, onder strikte voorwaarden, moge-
lijk geacht. Door een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing kan op passende schaal ge-
woond worden aan en op het water bij de kernen Lelystad en Almere. IJsselmeer en Markermeer 
kunnen een nog belangrijker rol vervullen in het vervoer (goederen en personen) over water. 
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De watertoets toegepast in Flevoland 
Op 3 september 2003 heeft het Bestuurlijk Overleg WB21, dat bestaat uit de 6 Flevolandse ge-
meenten, het Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied en de Pro-
vincie Flevoland, de nota "De watertoets toegepast in Flevoland" vastgesteld. Dit is de uitwerking 
van het kabinetsstandpunt "Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21e eeuw". In de nota 
wordt een eerste handreiking gegeven voor toepassing van de watertoets in Flevoland. 
 

3.3. Gemeentelijk beleid 
Algemeen 
Het relevante beleid van de gemeente is verwoord in de volgende documenten: 
 Structuurvisie Lelystad 1992; 
 Masterplan versnelde groei; 
 Gemeentelijk milieubeleidsplan 1997-2001; 
 Toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan (TROP); 
 Structuurmodel Kust, De kust van Lelystad; 
 Visie op Wonen; 
 Koersnotitie Stedelijke ontwikkeling 2003-2007; 
 Vigerende juridisch-planologische regeling; 
 Ontwikkelingsplan Havenkwartier Lelystad en Stedenbouwkundig Ontwerp; 
 Structuurplan Lelystad 2015 (ontwerp). 

 
Structuurvisie Lelystad 1992 
Sinds 1990 vertoont Lelystad weer een groei van het aantal inwoners, het aantal arbeidsplaatsen 
en de recreatieve mogelijkheden. In de door de gemeenteraad op 14 januari 1994 vastgestelde 
"Struktuurvisie Lelystad 1992" zijn de kaders voor het voortzetten van die opgaande lijn, voor 
nieuwe initiatieven en voor nieuwe investeringen aangegeven. De structuurvisie vormt onder 
meer de eerste aanzet voor de beleids- en planvorming in de kustzone. 
Voor de ontwikkeling van de kuststrook zijn de volgende hoofdpunten van het beleid in de struc-
tuurvisie van belang: 
 ontwikkeling van een aantrekkelijk stedelijk-recreatief waterfront; 
 het realiseren van kwalitatief hoogwaardige woonmilieus. 

 
Masterplan versnelde groei 
In het door de gemeenteraad vastgestelde "Masterplan versnelde groei" uit 1996 is een aantal 
speerpunten aangegeven. Het realiseren van een aantrekkelijker stadscentrum en de versnelde 
ontwikkeling van de kuststrook zijn hiervan de belangrijkste. Een goede verbinding van de kust en 
het centrum, moet bezoekers van en naar de kust en het stadscentrum brengen.  
De verbinding moet zowel fysiek als door middel van afstemming van activiteiten plaats vinden. 
 
Gemeentelijk milieubeleidsplan 1997-2001 
Het gemeentelijk milieubeleidsplan is afgestemd op het rijksbeleid ten aanzien van het milieu. 
Ook is rekening gehouden met het provinciaal milieubeleid. Daarnaast voert de gemeente een 
eigen milieubeleid dat is verwoord in een integrale milieubeleidsvisie. 
 
De integrale beleidsvisie bestaat uit de volgende onderdelen: 
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 de ontwikkeling van Lelystad moet een duurzaam karakter krijgen; 
 gezien de plannen voor een (snellere) groei is een toename van de belasting van het milieu 

onvermijdelijk. Uitgangspunt is dat deze belasting tot een minimum moet worden beperkt; 
 meer aandacht moet worden besteed aan preventie en aan onderzoek naar de mogelijkheden 

om de kwaliteit van het milieu te verbeteren; 
 veroorzakers van belasting van het milieu moeten worden aangesproken op hun eigen verant-

woordelijkheid. 
 
Voor een aantal thema’s is dit beleid nader uitgewerkt: 
 zowel bij het opstellen van stedenbouwkundige plannen als bij het bouwen en beheren van 

gebouwen moet worden uitgegaan van duurzaamheid (thema bouwen wonen); 
 het autogebruik dient te worden verminderd en het gebruik van fiets en openbaar vervoer dient 

te worden gestimuleerd (thema openbaar vervoer); 
 voor heel Lelystad wordt -binnen de planperiode- een verbetering van de energie-efficiëntie 

aangehouden van 15%. Daarnaast wordt in stedenbouwkundige plannen zoveel mogelijk re-
kening gehouden met een zongerichte verkaveling en het toepassen van duurzame energie 
(thema energie); 

 de milieubelangen moeten in een zo vroeg mogelijk stadium in de ruimtelijke ordening worden 
meegewogen. Daarbij vormen de milieuparagraaf, het geluidszonebeheer en het systeem van 
de Inwaartse Milieuzonering (IMZ) belangrijke hulpmiddelen. 

 
Toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan (TROP) 
In het gemeentelijk TROP uit 1998 worden ter uitvoering van de visie een aantal fysieke en niet-
fysieke projecten geformuleerd. Twee fysieke projecten zijn de optimalisatie van het museumclus-
ter en de boulevardontwikkeling. De boulevardontwikkeling heeft vooral betrekking op Batavia 
Haven. 
 
Structuurmodel Kust, De kust van Lelystad 
In het door de gemeenteraad vastgestelde "Structuurmodel Kust, de kust van Lelystad" van 9 
december 1999 is de visie van Lelystad neergelegd op de ontwikkeling van de kust van Lelystad 
voor de periode 2000-2040. Voor de kust is een beeld geschetst van de bestaande kwaliteiten, 
problemen en kansen. Hiervan uitgaande is de gewenste ontwikkelingsstrategie bepaald: een 
stad met twee kusten. Binnen dit concept wordt de relatie tussen de kust en de bestaande stad 
en tussen de verschillende plandelen onderling bepaald en zijn de karakteristieken van de deel-
gebieden verder uitgewerkt. 
De kuststrook is onderverdeeld in drie deelgebieden. Batavia Haven maakt onderdeel uit van het 
deelgebied 'de bestaande kust', dat als eerste ontwikkeld zal worden. In Batavia Haven is de 
nieuwe stadshaven van Lelystad geprojecteerd. Batavia Haven ligt aan de komvormige beëindi-
ging van het Oostvaardersdiep. Volgens het Structuurmodel wordt dit het meest stedelijke gebied 
langs de kust met een menging van woningen, winkels en horeca in een hoge dichtheid. Aan de 
waterkant komt langs de kade een rijzig havenfront met woningen boven bedrijfs- winkel- en ho-
recavestigingen. Gedacht wordt aan perceelsgewijze bebouwing, zodat een gevarieerd beeld 
ontstaat. 
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Visie op Wonen 
De Visie op wonen is in 2001 vastgesteld door de gemeenteraad en vormt de basis voor de wo-
ningbouwplannen in Lelystad. De hoofddoelstelling op het gebied van wonen is: "zich ontwikkelen 
tot een veelzijdige woonplaats voor een gedifferentieerde bevolking. Het realiseren van dit stre-
ven gaat gepaard met een groei tot 80.000 inwoners, zoals het Masterplan Versnelde Groei stelt. 
Een belangrijke weg om dit te realiseren is het ontwikkelen van een aantrekkelijk vestigingskli-
maat voor draagkrachtige huishoudens van buiten Lelystad. Daarnaast is het belangrijk de zitten-
de bewoners in de stad te houden door het aantrekkelijker maken van het huidige woonklimaat.  
Tot 2010 zal wordt gewerkt aan een palet van nieuwe woonmilieus. Deze woonmilieus bezitten 
wervingskracht, die bijdragen aan diversiteit en worden gekenmerkt door duurzame aantrekkelijk-
heid. Naast het voldoen aan de huidige kwaliteitseisen, zal het ook nodig zijn deels exclusieve 
woonmilieus te ontwikkelen. De kust biedt goede mogelijkheden om woonmilieus te realiseren die 
gerelateerd zijn aan watersport of beroepsvaart.  
 
Koersnotitie Stedelijke ontwikkeling 2003-2007 
In april 2003 is de Koersnotitie Stedelijke ontwikkeling 2003-2007 vastgesteld door de gemeente-
raad. De koersnotitie onderstreept voor de doorgroei en kwalitatieve verbetering van Lelystad het 
belang van de kustontwikkeling. De ontwikkeling van de kustzone is een kans om een nautisch 
leefmilieu toe te voegen aan Lelystad. Dit is een kans om nieuwe groepen mensen met een toe-
gevoegde waarde aan de stad te binden. Door deze kustontwikkeling zal het imago van Lelystad 
ombuigen. Samen met het Stadshart en Schouw-Oost vormt de kust de eerste prioriteit in het 
bouwprogramma van de gemeente Lelystad. 
 
Vigerende juridisch-planologische regeling 
Binnen het plangebied Batavia Haven gelden een aantal verschillende planologische regimes. 
Het grootste deel van het plangebied is op dit moment nog een zogenaamde "witte vlek", dat wil 
zeggen dat er geen bestemmingsplan van kracht is. De bebouwingsregels van de Bouwverorde-
ning gelden in dit gebied. Wel is op 12 februari 2004 een voorbereidingsbesluit voor dit gebied 
genomen, dat op 11 maart 2004 in werking is getreden. Het betreft dat deel van het plangebied 
Batavia Haven dat wordt begrensd door de Helling, de Oostvaardersdijk, de woningbouw van de 
Suyderseeboulevard en de Houtribweg (exclusief de weg zelf). 
 
De zuidelijkste punt van het plangebied Batavia Haven valt binnen de grens van het uitwerkings-
plan Kust-Centraal (bestemmingsplan Woongebied 2.3) en heeft op grond hiervan een woonbe-
stemming. 
 
Ontwikkelingsplan Havenkwartier Lelystad (7 juni 2002) en Stedenbouwkundig Ontwerp 
Voor de ontwikkeling van Batavia Haven zijn ambities en uitgangspunten geformuleerd die aan-
sluiten op de ambities zoals geformuleerd in het Structuurmodel Kust en op de potenties van de 
locatie. Daarnaast vormen de ontwikkelingen in het aangrenzende Batavia Stad ook een belang-
rijke impuls voor de plannen voor Batavia Haven. 
De belangrijkste ambities en uitgangspunten zijn:  
 Batavia Haven is één van de deelgebieden in de kuststrook. Door haar centrale ligging en door 

de nabijheid van grootschalige elementen onderscheidt zij zich echter van de omliggende 
deelgebieden;  
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 Versterking en aanvulling op de recreatieve en toeristische functies van Batavia Stad en de -
charter- en passantenhaven; 

 Vergroting van de huidige Bataviahaven en het realiseren van voorzieningen gericht op de 
haven- en watersport activiteiten; 

 De locatie moet een eigen identiteit krijgen die uitstijgt boven de plek zelf. Batavia Haven moet 
voor heel Lelystad betekenis krijgen en, in aansluiting op de haven en op Batavia Stad, ook op 
regionale schaal;  

 De locatie moet aantrekkelijk zijn voor bezoekers (verblijfsruimten, horeca, activiteiten etc) en 
voor bewoners (een hoogwaardig woonmilieu, met de nadruk op het hogere segment). Dit 
vergt een ruimtelijke opzet met een duidelijke scheiding tussen openbaar en privé;  

 Woningen zullen overwegend als appartementen worden gebouwd waarmee een hogere 
dichtheid wordt verkregen en er geprofiteerd kan worden van het uitzicht naar het water. Hoge-
re bebouwing aan de waterzijde kan tevens een beschutting geven voor het achtergelegen 
woonmilieu;  

 De woningen worden in het hogere prijssegment gerealiseerd. Om in het hogere prijssegment 
appartementen in Lelystad te kunnen afzetten moet wel iets bijzonders worden geboden; in ie-
der geval afwijkend van het bestaande aanbod in Lelystad. Het middensegment met een 
hoogwaardige uitstraling wordt door recent gewijzigde marktomstandigheden niet uitgesloten; 

 Een deel van de gebouwen moet zodanig flexibel zijn opgezet dat deze ook in de toekomst 
ruimte kunnen bieden aan veranderende wensen en behoeften;  

 De parkeerbehoefte van de te realiseren functies wordt met (gebouwde) parkeervoorzieningen 
opgelost;  

 Het beheer van het toekomstige gebied vindt plaats op basis van het Kwaliteitsstructuurplan;  
 De planontwikkeling moet passen binnen de financiële kaders van de kustontwikkeling en 

Kwaliteitsambities volgens het Kwaliteits Structuur Plan Lelystad (2001), voornamelijk Stads-
hart en Kustzone.  

 
Structuurplan Lelystad 2015 (ontwerp) 
Het "Structuurplan Lelystad 2015" met als ondertitel "Met een doorkijk naar 2030" (Ontwerp, 13 
april 2004) bevat een visie op de integrale leefomgeving, waarbij behalve het ruimtelijk beleid, 
ook bijvoorbeeld duurzaamheid, milieu en verkeer deel van uitmaken. Lelystad ziet daarbij het 
handhaven en versterken van de kernkwaliteiten rust, ruimte, groen en water als één van de be-
langrijkste opgaven. Groei is daarbij noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in de stad. 
Naar verwachting zal de stad in 2015 80.000 inwoners tellen en 32.000 arbeidsplaatsen hebben. 
Gestreefd wordt naar een diversiteit in woningaanbod, door het ontwikkelen van woongebieden 
met een eigen sfeer en uitstraling. Het Structuurplan voorziet in vier knooppunten, te weten:  
 Stadshart 
 Kustknoop 
 Larserknoop 
 Flevokust 

Uiteraard is voor dit bestemmingsplan de ontwikkeling van de Kustknoop de belangrijkste. De 
ontwikkeling van de Kustknoop omvat, naast het uitvoeren van de kustvisie 1e fase, het vormge-
ven en realiseren van een centrale entree, inclusief een centrale parkeergelegenheid en een op-
stapplaats voor een snelle en adequate openbaar vervoer verbinding. Een boulevard fungeert als 
'verbindende route' door de gehele kustzone.  
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4. Toekomstige stedenbouwkundige situatie 
 

4.1. Algemeen 
Batavia Haven vormt een unieke plek in de kustlijn van Flevoland. Om dit te accentueren zal de 
haven worden vergroot door ter plaatse de Oostvaardersdijk te slechten en een kade te maken, 
de kade van de stadshaven van Lelystad. Die haven wordt de thuishaven voor charterschepen en 
zal als passantenhaven worden gebruikt. De haven wordt hierdoor zowel de centrale ruimte waar 
de bebouwing zich op oriënteert als het ruimtelijke accent in de lange kustlijn van de polder. De 
stoere grootschalige polderdijk voegt zich hier eenmalig naar de functie van het achterliggend 
gebied en het water en vouwt zich om het centrale motief: de stadshaven van Lelystad. Hiermee 
ontstaat een afwijking van het rechthoekige grid van Lelystad. Zodoende wordt het unieke van 
deze locatie nog meer geaccentueerd.  
 
Het plan bestaat uit vijf forse bouwblokken aan een cirkelvormige promenade op de hoger gele-
gen kuststrook die de Bataviahaven omzoomt. Naast appartementen en eengezinswoningen in 
een overwegend hoog marktsegment wordt ruimte geboden aan havengerichte voorzieningen. In 
tegenstelling tot het openbare karakter van de buitenzijde van de blokken krijgen de binnenhoven 
een privé-karakter. Tussen de bouwblokken door zullen de straten oplopen in de richting van de 
promenade die autoluw zal blijven. Het parkeren zal zoveel mogelijk onder en binnen de bouw-
blokken plaatsvinden. 
 
Batavia Haven vormt niet alleen een scharnierpunt in de kuststrook, maar er is uiteraard ook een 
samenhang met Batavia Stad. De nabijheid van en de functies die in Batavia Stad aanwezig zijn 
en tot ontwikkeling komen, beïnvloeden elkaar onderling. De twee locaties moeten elkaar aanvul-
len en versterken tot een programmatisch en ruimtelijk samenhangend en sterk stadsdeel. De 
routes vanuit Batavia Stad komen onder meer via de Lelybaan samen op de verkeersluwe kade 
langs de haven. Die kade zal onder meer gebruikt worden voor het laden en lossen voor de voor-
zieningen in het plangebied en ten behoeve van de haven. Het havenbassin en de Promenade 
met de pieren voor de charterschepen en de passantenhaven worden zodoende als het ware 
samengesmeed. Op de havendam wordt een haven- en boekingskantoor gerealiseerd. 
 
De Lelybaan is een langwerpige stedelijke ruimte waarlangs een groot deel van de toekomstige 
recreatieve en museale functies van Batavia Stad zijn gesitueerd. Dit langgerekte plein dat als 
verbindingsas en zichtas functioneert, is door de ruime opzet geschikt voor het organiseren van 
allerlei buitenmanifestaties. De ambitie is om onder de Lelybaan een openbare parkeermogelijk-
heid te realiseren. 
 
Door deze ingrepen zal een levendig havenfront ontstaan en zal het plangebied een ruimtelijk 
functionele eenheid gaan vormen. In afbeelding 3 is de ontwikkelingsvisie op het plangebied 
weergegeven. De Houtribweg is op deze afbeelding niet opgenomen. 
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Afbeelding 3: Ontwikkelingsvisie Wissing/Krier. 

 
 

4.2. Ruimtelijk functioneel 
Haven 
De Bataviahaven vormt voor de ontwikkeling van het plangebied een cruciale factor. De haven 
genereert immers de activiteiten en de levendigheid die een bijzonder karakter aan Batavia Ha-
ven zullen geven. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de Hanzestad Compagnie uit Kampen, 
die de haven gebruikt als haar thuishaven voor het aanleggen van charterschepen. Batavia Ha-
ven krijgt hiermee een impuls. Niet alleen door de passagiers die inschepen, maar er dient ook 
rekening gehouden dient te worden met het feit dat de haven intensief gebruikt gaat worden door 
bezoekers, kijkers, en voor festiviteiten e.d. 
 
De ontwikkeling van de stadshaven is dan ook het centrale motief van de planvorming. Haaks op 
de kust is onlangs ter plaatse van de verbreding in het Oostvaardersdiep een brede pier gereali-
seerd. De haven wordt zodoende gevormd door een havendam, die de haven een komvormige 
begrenzing geeft. Op de havendam wordt een haven- en boekingskantoor gerealiseerd. Vanaf de 
pier, die tevens een functie heeft als wandelpromenade, ontstaat een weids uitzicht over het wa-
ter. Zoals eerder opgemerkt zal de Oostvaardersdijk worden geslecht en zal er een cirkelvormige 
kade worden gerealiseerd. Niet meer het uitzicht vanaf de dijk over het grote watervlak maar de 
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transformatie van langgerekte waterkering langs het Oostvaardersdiep naar havenkade met uit-
zicht op de stadshaven zal kenmerkend zijn. 
 
De haven krijgt zodoende een prominente plek in de kustroute langs het Oostvaardersdiep. De 
kustlijn knikt ter plekke van de haven naar binnen en de route langs de kust schampt aan een 
zijde langs de haven.  
 
Bouwblokken 
Batavia Haven vormt letterlijk de overgang tussen de kwaliteit van het wonen aan het Oostvaar-
dersdiep en de diverse publieksaantrekkende functies in Batavia Stad. Het programma wordt in 
hoge mate bepaald door de woonfunctie. Tegelijkertijd herbergt het gebied de haven met de 
daarbij behorende recreatieve functies en horecagelegenheden en andere voorzieningen die 
gerelateerd zijn aan water, haven en woningen. Het spanningsveld tussen het wooncomfort van 
de individuele bewoner en de collectieve kwaliteit van stedelijke dynamiek moet in het plan in 
evenwicht gebracht worden. Immers het wonen dient zorgvuldig gepositioneerd te worden ten 
opzichte van functies die overlast kunnen veroorzaken. 
 
Bij de invulling van de vijf bouwblokken ligt het accent op woningen in een hoger marktsegment 
met daaronder en –binnen parkeerruimte. Er wordt daarnaast ook ruimte gegeven aan niet-
woonfuncties op de begane grond van de woonblokken rondom de haven. Met name de bebou-
wing nabij de havendam (blok 1 en 2) biedt een uitgelezen mogelijkheid voor toeristisch-
recreatieve functies die het gebruik van de haven ondersteunen en verlevendigen. Vooralsnog 
wordt met name op deze blokken ingezet voor een menging van functies. Als functies voor de 
blokken nabij de havendam (blok 1 en 2) kan gedacht worden aan (niet uitputtend):  
 Horeca (dag, avond)  
 lnternetcafé  
 Winkelsteunpunt voor de passantenhaven  
 Aan watersport gerelateerde winkels  
 Kantoor en bedrijfsruimte voor haven- en watersportgebonden activiteiten  
 Zeilschool  
 Fietsenverhuur  
 Kinderdagverblijf/ crèche  
 Parkeren 

 
In eerste instantie biedt het bestemmingsplan ruimte om 3700 m2 bvo te realiseren op de begane 
grond van de vijf bouwblokken, waarvan maximaal 2500 m² bvo in de blokken 1 en 2. Ook hier 
zijn flexibele zones gewenst waarbij wonen en niet-wonen tot op zekere hoogte uitwisselbare 
functies zijn. 
 
Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om het aanbod aan voorzieningen uit te 
breiden naar 7.500 m² bvo, onder de voorwaarde dat door middel van een (distribu-
tie)planologisch onderzoek wordt aangetoond dat er marktruimte voor deze voorzieningen is. 
Daarom dient de begane grondverdieping van de appartementengebouwen op de koppen zoda-
nig gedimensioneerd en ontsloten te zijn dat een dergelijke functie op termijn mogelijk moet zijn. 
Deze optie stelt eisen aan het ontwerp en is kostenverhogend, maar draagt ook bij aan onder-
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scheidende gebouwen en aan een duurzaam gebruik van ruimten. Kortom: flexibele ruimtes, 
veranderbaar in de tijd. 
 

4.3. Bebouwing 
Voor de locatie Batavia Haven is het ambitieniveau hoog. In het stedenbouwkundige ontwerp is 
ruimte voor luxueuze appartementen en grondgebonden stadswoningen. Het bestemmingsplan 
biedt de mogelijkheid om 481 woningen te realiseren. Via een vrijstelling kan dit aantal verhoogd 
worden tot maximaal 504 woningen. Met het realiseren van het voorgestelde woonprogramma 
binnen de gekozen ruimtelijke kaders wordt een nieuw stedelijk woonmilieu van hoge kwaliteit 
aan de kust toegevoegd. Een woonmilieu dat gelet op de locatiekwaliteit ideale mogelijkheden 
biedt om de top van de Lelystadse woningmarkt te bedienen met producten die bovenregionaal in 
de markt kunnen worden gezet. Deze producten richten zich op die consumenten die kiezen voor 
een waterrijke omgeving waarin ze in een stedelijke setting luxe kunnen wonen. Deze doelgroep 
kiest in hoge mate voor luxe appartementen, maar ook de stedelijke stadswoning nabij het water 
kan in een bijzondere behoefte voorzien. 
 
Vier van de vijf bouwblokken liggen tussen de haven en de Houtribweg. Aan de zuid-westzijde 
van het plan zijn zoveel mogelijk appartementen met uitzicht over de haven geprojecteerd. De 
woningen aan beide zijden van het plangebied profiteren zo van de centrale kwaliteiten van de 
locatie: ruimte en uitzicht. De straatjes tussen de blokken liggen in een helling die het hoogtever-
schil tussen de havenkade en het park overbrugt. Deze grotendeels autoluwe straatjes leggen 
een directe relatie met de oostzijde van het plangebied.  
De robuuste schaal van de woonblokken past bij de weidsheid van het omliggende landschap 
van water en polders en creëert luwe en beschutte binnenhoven. Deze binnenhoven vormen het 
contrast met de grote schaal en de dynamiek van de omgeving en zijn het collectieve en exclu-
sieve domein van de bewoners van het blok. De huidige bebouwing langs de dijk van het Oost-
vaardersdiep wordt afgemaakt door aan de landzijde de langgerekte gevelwand door te zetten. 
De langgerekte en monumentale parkrand van de Suyderseeboulevard wordt vervolgens beëin-
digd door een haakvormig appartementenblok. 
 
Aan de havenzijde zijn appartementen gesitueerd met een hoogte van vijf tot zeven bouwlagen, 
de drie andere zijden van het blok worden gevormd door stadswoningen van minimaal drie ver-
diepingen hoog. De volle diepte van de begane grond van de appartementsgebouwen ligt op 
maaiveldpeil en heeft een hoogte van maximaal zes meter. Dit maakt deze laag geschikt voor de 
huisvesting van stedelijke voorzieningen. De straatjes tussen de bouwblokken lopen in een hel-
ling op naar de kade. Aangezien de maat van de kuststrook in diepte varieert verschillen de hel-
lingspercentages van de dwarsstraatjes. Hoe korter het straatje hoe steiler de helling. De rijen 
stadshuizen langs deze straatjes vangen het hoogteverschil geleidelijk op. 
 
De binnenhoven zijn privé en voor collectief gebruik. De binnenhof kan bereikt worden vanuit de 
trappenhuizen van de appartementsgebouwen en vanuit de stadswoningen die de binnenhof aan 
drie zijden omzomen. De binnenhof vormt het exclusieve domein van de bewoners van het blok 
en kan onder andere gebruikt worden als veilige speelruimte voor de kleinere kinderen. Het is de 
bedoeling dat de hoven een individuele uitstraling krijgen. 
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Marktsegment 
Gelet op het marktsegment is het geleidelijk aan op de markt brengen van de producten een ver-
eiste. Om de kwaliteit van de locatie optimaal te benutten, is de start van 'realisatie uitbreiding 
haven' een vereiste voor het vermarkten van de appartementen. Bij het bepalen van de fasering 
van het woonprogramma vindt afstemming plaats op stedelijk niveau. De kaders voor afstemming 
liggen vast in het door de raad vastgestelde Meerjaren Bouwprogramma van de gemeente Lely-
stad. 
 
Bij het verder uitwerken van het woonmilieu geldt dat het woonmilieu moet voldoen aan drie ei-
sen:  
 Het product moet wervingskracht hebben, dus hoogwaardige kwaliteit dat "goed wonen" illu-

streert.  
 Er dient voldoende diversiteit te zijn, dus variatie en uniciteit in het aanbod van woonproduc-

ten.  
 Het woonmilieu moet duurzaam aantrekkelijk zijn, dus met toekomstwaarde, die in staat is 

nieuwe woonwensen te accommoderen. Desgewenst dienen de woningen te kunnen worden 
aangepast aan eisen en inzichten van de tijd. 

 
Ten aanzien van het woonproduct op deze locatie wordt meegegeven dat architectonische kwali-
teit een belangrijk speerpunt is. Daarnaast is het belangrijk dat bij de ontwikkeling van apparte-
menten het bieden van voldoende balkonruimte en het overdekt privé parkeren van belang zijn. 
Voor de grondgebonden woningen geldt in principe hetzelfde. Extra aandachtspunt bij de verdere 
uitwerking van deze typologie binnen de gekozen blokverkaveling met de collectieve parkeer-
voorziening is de overgang openbaar - privé. De grondgebonden woningen dienen een vorm van 
privé-buitenruimte te krijgen. 
 
Sociaal Veilig 
De gemeente Lelystad heeft in 1999 beleid over het Politiekeurmerk Veilig Wonen vastgesteld. 
Met het bereiken van dit predikaat kan een meerwaarde aan het plangebied worden meegege-
ven. Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt met de beleidsuitgangspunten uit het Politie-
keurmerk rekening gehouden. 
 

4.4. Openbare ruimte 
Verkeersstructuur 
Ten behoeve van de toekomstige verkeersstromen met betrekking tot de deelgebieden Suyder-
seeboulevard, Batavia Haven en Batavia Stad is een verkeerscirculatieplan opgesteld. Hierin 
wordt een verkeersstructuur beschreven waarin onderscheid wordt gemaakt tussen het verkeer 
ten behoeve van kort parkeren enerzijds en het verkeer ten behoeve van lang parkeren ander-
zijds. Hierbij worden de volgende locaties onderscheiden: Batavia Stad, Batavia Haven, Haven-
kwartier / Suyderseeboulevard. 
Het verkeer voor Batavia Stad (kort parkeren) wordt vroegtijdig (ter hoogte van de Westerdreef en 
Houtribdreef) door middel van bewegwijzering geleid naar de turborotonde Houtribweg-
Markerwaarddijk en aansluitend naar het parkeerterrein aan de oostkant van Factory Outlet Villa-
ge. Het vertrekkende autoverkeer moet via dezelfde weg terug. Verkeer voor Batavia Haven (kort 
en lang parkeren) wordt op dezelfde locaties geleid naar De Helling. Op De Helling wordt in de 
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eerste plaats het langparkeerterrein duidelijk aangegeven (rechtsaf op de rotonde de Helling - 
Museumweg). Bezoekers van bewoners en bewoners zelf van de Suyderseeboulevard of het 
Havenkwartier worden bij de rotonde de Helling-Museumweg linksaf geleid achter de bouwblok-
ken langs. Zodoende blijft de kade zoveel mogelijk vrij van autoverkeer. De profilering van deze 
kustroute en de aansluitingen van deze route op het netwerk van Lelystad aan de twee uiteinden 
van de lange lijn is zodanig vormgegeven en gedetailleerd dat er geen sprake is van een door-
gaande autoroute die de functie van de Houtribweg vervangt. In de tweede plaats worden bezoe-
kers die kort moeten parkeren richting de Lelybaangarage geleid. Bezoekers die moeten la-
den/lossen bij de havenpier worden over de Lelybaan geleid richting de havenpier. De boulevard 
bij de haven zal autoluw worden; dat wil zeggen dat de boulevard voor autoverkeer wordt afgeslo-
ten, maar wel toegankelijk is voor hulpdiensten, bevoorradingsverkeer en gemeentelijke diensten 
(vuil ophalen, gemeentereiniging etcetera). De Museumweg wordt ter hoogte van het Bataviaplein 
ook voor doorgaand verkeer afgesloten (behalve hulpdiensten). Door deze afsluitingen worden er 
twee aparte circulaties nagestreefd:  

- Autoverkeer voor Batavia Stad in en uit via turborotonde-Houtribweg. 
- Autoverkeer voor Batavia Haven en de Suyderseeboulevard in via de Helling, over 

de Lelybaan en weer uit via de Helling.  
In deze circulatieplannen zijn tevens aanvullende routeringen en/of bewegwijzeringen opgeno-
men voor bevoorradingsverkeer, hulpdiensten, gemeentelijke diensten, gehandicapten, 
(brom)fietsers en voetgangers.  
 
Er zijn diverse modelberekeningen gedaan om prognoses van de verkeerstoename rond Batavia-
stad en Bataviahaven tot 2015 te bepalen, vooral de druk op de nieuwe turborotonde. Hierin zijn 
naast de Houtribweg, ook de Houtribweg-Midden, de Houtribdreef, de Visarenddreef, de Wester-
dreef en de Markerwaarddijk alsmede de Helling, Museumweg en de aan te leggen ontsluitings-
weg van het Havenkwartier opgenomen. Uit deze berekeningen kwamen, uitgaande van de ge-
noemde circulatieplannen en de verwachte groei van het verkeer als gevolg van de geplande 
ontwikkelingen, géén te verwachten verkeersproblemen naar voren.  
 
Voor fiets- en voetgangersverkeer is Batavia Stad bereikbaar via een fiets-voetbrug vanuit de wijk 
de Boeier. Deze route kruist het parkeerterrein ten oosten van Factory Outlet Village en loopt 
door tot aan de kust. Batavia Haven is door een fiets-voetbrug bereikbaar via de wijk de Punter. 
Hoe deze aansluiting vorm krijgt na de herinrichting van de Houtribweg is momenteel nog niet 
bekend. Dit maakt deel uit van de plannen rond de herinrichting van de Houtribweg-Midden. 
 
Openbaar vervoer 
In de verdere planontwikkeling wordt ook het openbaar vervoer ingepast. Daarom zijn er twee 
routes opgenomen die het gebied met een frequente (kwartierdienst) en directe busverbinding 
naar het station (overstap naar andere wijken) en stadshart bereikbaar maken. De bus zal via de 
volgende route Batavia Stad en Batavia Haven aandoen: De Helling – Lelybaan – zuidingang 
Batavia Stad –Lelybaan – Batavia Haven – Lelybaan – De Helling en vice versa.  
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Parkeren 
Omdat Batavia Haven het karakter van een verblijfsgebied zal krijgen, is het van belang om een 
kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte te realiseren zonder grote aantallen geparkeerde au-
to’s. In dit kader is een duidelijk parkeerregime geformuleerd waarbij duidelijk onderscheid ge-
maakt wordt tussen kort parkeren en lang parkeren. Het lang parkeren ten behoeve van Batavia 
Haven (250 parkeerplaatsen) zal plaats vinden in het naastgelegen gebied Batavia Stad. Hiertoe 
is ten zuiden van het huidige sportmuseum een parkeerterrein gereserveerd voor bezoekers die 
één of meerdere dagen een boottochtje maken of iets anderzijds. Via de aan te leggen trottoirs 
langs de Helling kunnen de bezoekers eenvoudig richting de haven wandelen. In de periode tot 
dat dit parkeerterrein gereed is, zal het langparkeren worden gesitueerd op het Bataviaplein. Het 
kortparkeren ten behoeve van de Batavia Haven is gesitueerd ter plaatse van de Lelybaan. Ech-
ter, tot de tijd dat deze gerealiseerd is, vindt het kort parkeren plaats in de directe nabijheid van 
de haven langs de Oostvaardersdijk (50 parkeerplaatsen). Ook parkeren voor minder validen zal 
hier een plaats moeten krijgen. 
 
Het parkeren voor bewoners zal zoveel mogelijk op eigen erf plaatsvinden. Voor het kort parkeren 
van bezoekers aan de haven is een tweeledige oplossing aanwezig. Enerzijds zal dit worden 
opgelost op het eigen erf en anderzijds door de aanleg van een parkeervoorziening op en/of on-
der de Lelybaan. Om dit parkeerregime te handhaven zullen diverse maatregelen worden toege-
past. In de eerste plaats zal dit gebeuren door tariefstelling: kortparkeren op de langparkeerplaats 
en langparkeren in de Lelybaan zal door tariefstelling onaantrekkelijk worden gemaakt. Hierbij 
moet er wel voor worden gezorgd dat parkeerplaatsen bedoeld voor bewoners niet bezet worden 
door bezoekers aan de haven. Door juiste inrichting van het gebied, bijvoorbeeld door het plaat-
sen van paaltjes en parkeerverboden, moeten het gewenste parkeergedrag worden gerealiseerd. 
Bovenstaande maatregelen zullen worden ondersteund met een helder bebordingsplan.  
Wat betreft de opvang van parkeren bij evenementen is het van belang om het verkeer goed te 
geleiden met behulp van een parkeermanagementsysteem, politie, of verkeersregelaars. De te 
realiseren parkeercapaciteit is gedimensioneerd op een dag met topdrukte, dus het overgrote 
deel van het jaar zal de parkeercapaciteit ruim voldoende zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat 
incidenteel, bij grote evenementen, de parkeercapaciteit op bepaalde momenten van de dag niet 
toereikend zal zijn. In dit geval zal gebruik gemaakt worden van de grasvelden ten noorden van 
Batavia Stad. Op dergelijke momenten zal wel de bereikbaarheid van hulpdiensten gegarandeerd 
moeten zijn. In het verkeerscirculatieplan van Batavia Stad en Batavia Haven zijn dan ook routes 
opgenomen die voor het bezoekende verkeer afgesloten zijn, maar die voor hulpdiensten wel 
beschikbaar zijn, zoals de Museumweg, de Suyderseeboulevard, het Bataviaplein en het Zeven 
Provinciënplein.  
 
Gelet op de diversiteit aan functies en het daaraan gekoppelde aantal benodigde parkeerplaatsen 
zijn de parkeernormen, zoals aangegeven in afbeelding 4, gehanteerd. Bij het bepalen van die 
normen is er vanuit gegaan dat overloop van de parkeerdruk naar nabijgelegen gebieden (Bata-
via Stad, Suyderseeboulevard) vermeden dient te worden. Zonodig zullen er juridische instrumen-
ten zoals gebiedsparkeerverboden, betaald parkeren of parkeervergunningen worden ingezet om 
het beoogde resultaat te bereiken. 
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Afbeelding 4: Parkeren. 

Functie norm/aantal 
Woonhuizen en woongebouwen Bewoners: 1,5 parkeerplaats / woning 

Bezoekers: 0,3 parkeerplaats / woning 
Horeca 
 

Restaurant: 13 parkeerplaatsen per 100  m² b.v.o.  
Café: 6 parkeerplaatsen per 100 m² b.v.o.  

Dienstverlening en detailhandel, verbonden 
aan haven- en watersportactiviteiten 

Winkel: 3,25 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
Kantoor: 3 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
Zeilschool: 1,7 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o. 

Fitnesscentra 3,5 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o. 
Kinderdagverblijven 0,7 parkeerplaats per arbeidsplaats 
Toonzalen en expositieruimten 1,2 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o. 
 
 
Groen 
Het bestaande groen in Batavia Haven kent weinig kwaliteit en zal voor het merendeel niet be-
houden blijven. Indien noodzakelijk zal voor het bouwrijpmaken van het terrein een kapvergun-
ning worden aangevraagd. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de aanleg van 
kabel- en leidingstraten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat bomen minimaal 2 meter van leidingen 
en erfgrenzen worden geplaatst. De in het gebied te planten bomen krijgen een zodanige groei-
plaats dat ze in goede gezondheid kunnen opgroeien en in volwassen stadium vitaal zijn. Waar 
mogelijk worden natuurvriendelijke oevers toegepast. 
 

4.5. Dijkreconstructie 
Proces 
Hiervoor is naar voren gekomen dat de verlegging van de dijk een belangrijk ruimtelijk ontwerp-
motief is. Aangezien deze dijk een zogeheten primaire dijk betreft, is het voornemen om de dijk te 
verleggen voorgelegd aan de beheerder van de dijk, het waterschap Zuiderzeeland. Op 15 fe-
bruari 2002 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap aangegeven in 
principe in te stemmen met deze dijkverlegging. 
 
Samen met de Ontwikkelingscombinatie Batavia Haven heeft de gemeente de dijkreconstructie 
verder uitgewerkt. Bij deze uitwerking is met name stilgestaan bij: 
 de hoogte van de nieuwe dijk; 
 de constructie van de nieuwe dijk. 

 
Hoogte van de nieuwe dijk 
De toekomstige hoogte van de nieuwe dijk wordt mede ingegeven door overheidsbeleid. Hiervoor 
wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Belangrijke uitgangspunten bij het bepalen van de noodzakelij-
ke hoogte zijn: 
 de hoogte van de bestaande havendam (+ 1,70 m NAP); 
 wateroscilatties 0,1 m; 
 1 m extra in verband met peilstijging van het Markeermeer en windtoename. 

 

Vastgesteld 
Gemeente Lelystad - Bestemmingsplan Batavia Haven 



24 

Met behulp van het rekenmodel HYDRA-M blijkt de noodzakelijke kruinhoogte + 2,83 m NAP (= 
1,73 m + 0,1 m + 1 m) te bedragen. In het huidige plan wordt uitgegaan van een kruinhoogte van 
+ 3,5 m NAP. Geconcludeerd wordt dan ook dat deze maat meer dan voldoende is om te voldoen 
aan het huidig beleid en toekomstige lange termijnontwikkelingen. 
 
Afbeelding 5: Principe dijkconstructie Batavia Haven. 

 
 
 
Constructie van de dijk 
De totale lengte van de dijkreconstructie bedraagt circa 300 m. Het nieuwe dijklichaam zal in 
principe bestaan uit 2 kades (hoge kade op + 3,5 m NAP en de lage kade op + 0,5 m NAP). De 
constructie zal bestaan uit 2 onderling (waarschijnlijk gecoate) damwanden. De hoge damwand 
aan de polderzijde wordt met groutankers verbonden met het erachter aan te brengen grondli-
chaam. In afbeelding 5 is het principe van de dijksconstructie in Batavia Haven weergegeven. 
 
Door het waterschap is ingestemd met de voorgestelde constructie, waarbij als uitgangspunt 
geldt dat het ontwerp moet voldoen aan de randvoorwaarden welke zijn opgenomen in de Lei-
draad Kunstwerken van TAW mei 2003. Bij het toepassen van damwandconstructies gelden te-
vens de voorschriften van het CUR-rapport 166; "Ontwerpmethodieken voor stalen damwanden". 
Aspecten als veiligheid, duurzaamheid en inspecteerbaarheid spelen hierbij een grote rol.  
In het op te stellen dijkreconstructieplan, zoals bedoeld in de Wet op de waterkering, zal hier na-
der op worden ingegaan, Ook zal in dit plan de wijze van uitvoering worden betrokken. 
Het dijkreconstructieplan wordt conform de beschreven procedure in de Wet op de waterkering in 
procedure gebracht. 
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5. Milieuaspecten en ecologie 
 

5.1. Beoordelingsplicht milieu effect rapportages 
Jachthaven 
Op grond van het Besluit milieu-effectrapportage geldt voor de wijziging of uitbreiding van een 
jachthaven als die activiteit betrekking heeft op meer dan 100 ligplaatsen de ‘m.e.r.-
beoordelingsplicht’. Dat wil zeggen dat vóór de vaststelling van het ruimtelijk plan dat als eerste 
de uitbreiding van de Bataviahaven mogelijk maakt geen milieu-effectrapportage (m.e.r.) uitge-
voerd hoeft te worden, tenzij er naar het oordeel van het bevoegd gezag sprake is van bijzondere 
omstandigheden die het opstellen van een milieu-effectrapport (MER) noodzakelijk maken. 
Onder bijzondere omstandigheden worden in dit verband verstaan nadelige gevolgen voor het 
milieu die de activiteit (de inrichting en uitbreiding van de Bataviahaven) kan hebben gezien: 
 de kenmerken van de activiteit; 
 de plaats waar de activiteit wordt verricht; 
 de samenhang met andere activiteiten ter plaatse; 
 de gevolgen. 

 
Het ruimtelijk plan dat als eerste in de mogelijke inrichting en/of uitbreiding van de Bataviahaven 
voorziet, is het bestemmingsplan Batavia Haven. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om 
maximaal 150 ligplaatsen voor passanten te realiseren. Op grond van het Besluit milieu-
effectrapportage geldt voor de uitbreiding en inrichting van de Bataviahaven dus een m.e.r.-
beoordelingsplicht.  
Het bevoegd gezag dat het bestemmingsplan vaststelt, is de gemeenteraad van Lelystad. De 
m.e.r.-beoordelingsplicht is gekoppeld aan de vaststelling van het bestemmingsplan door de ge-
meenteraad. De bevoegdheid om een besluit te nemen over deze beoordelingsplicht is door de 
gemeenteraad gemandateerd aan burgemeester en wethouders (besluit gemeenteraad van 28 
augustus 2003).  
 
Op basis van het rapport "Beoordeling m.e.r.-plicht uitbreiding Bataviahaven Lelystad" (27 okto-
ber 2003, Oranjewoud) is op 4 november 2003 door burgemeester en wethouders besloten dat 
hier geen sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden dat aan de initiatiefnemer de ver-
plichting moet worden opgelegd om een milieueffectrapportage op te stellen. Dit besluit is con-
form de wet gepubliceerd in de Staatscourant. 
 
Dijkverlegging 
Op grond van het Besluit milieu-effectrapportage geldt voor de wijziging of uitbreiding van een 
primaire waterkering van de IJsselmeerpolders over een lengte van minder dan 5000 m de 
'm.e.r.-beoordelingsplicht'. Dat wil zeggen dat voor het verleggen van een gedeelte van de Oost-
vaardersdijk, ter hoogte van het plan Batavia Haven geen milieu-effectrapportage uitgevoerd 
hoeft te worden, tenzij er naar het oordeel van het bevoegd gezag sprake is van bijzondere om-
standigheden die het opstellen van een milieu-effectrapport (MER) noodzakelijk maken. Onder 
bijzondere omstandigheden worden in dit verband verstaan belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu die de activiteit (de verlegging van de waterkering) kan hebben gezien: 
 de kenmerken van de activiteit; 
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 de plaats waar de activiteit wordt verricht; 
 de samenhang met andere activiteiten ter plaatse; 
 de gevolgen. 

 
Bevoegd gezag is in dit geval het college van gedeputeerde staten van Flevoland. Op basis van 
het rapport "Beoordeling m.e.r.-plicht dijkverlegging Havenkwartier Lelystad" (6 juni 2003, 
Oranjewoud) is op 4 november 2003 door het college van gedeputeerde staten besloten dat hier 
geen sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden dat aan de initiatiefnemer de verplichting 
moet worden opgelegd om een milieueffectrapportage op te stellen.  
 
De m.e.r.-beoordelingsbesluiten van 4 november 2003 maken deel uit van de bestemmingsplan-
procedure voor het bestemmingsplan Batavia Haven. Tegen deze besluiten staat geen zelfstan-
dige bezwaarmogelijkheid open. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend tijdens de proce-
dure van het bestemmingsplan. 
 

5.2. Geluid 
In het kader van het bestemmingsplan Batavia Haven is gekeken naar de geluidsaspecten van 
wegverkeer in het gebied Batavia Haven1. Daarbij zijn 3 situaties te onderscheiden: 
a. het lokale wegverkeer in het plangebied; 
b. het wegverkeer op de doorgaande Houtribweg-Midden; 
c. het wegverkeer op de rotonde Houtribweg - Houtribdreef. 
 
Lokaal wegverkeer 
Binnen het plangebied is sprake van 4 verschillende situaties: 
a1) toegangsweg vanaf rotonde eerste deel, asfaltweg, aanvoer Batavia bezoekers; 
a2) toegangsweg vanaf rotonde tweede deel, asftaltweg, richting museum en waterkant; 
a3) boulevardweg, klinkers, wijkverkeer; 
a4) lokale wegen, klinkers, uitsluitend lokaal bewonersverkeer. 
 
De rijsnelheden in het plangebied zijn bepaald op 30 km/u. Hoewel dat op dit moment (2004) niet 
een onderdeel is van de Wet Geluidhinder zal na wijziging van deze wet in de toekomst wel reke-
ning gehouden moeten worden met 30 km/u wegen.  
Formeel is het nu niet nodig akoestisch onderzoek te verrichten aan 30 km/u wegen, voor de 
volledigheid wordt er in het kader van dit bestemmingsplan wel naar gekeken. In het plangebied 
is niet exact bekend wat de verkeersintensiteiten zullen worden. Daarom is een berekening ge-
maakt op basis van de geometrische indeling. De afstand van het midden van de weg tot de 
woonbebouwing is bekend evenals de wegdekverharding. Met een voorkeursgrenswaarde van 50 
dB(A) is daarmee het maximale aantal voertuigen per etmaal te berekenen om te voldoen aan die 
norm. Daarna zal worden ingeschat of de praktijksituatie hieraan kan voldoen. De berekeningen 
zijn uitgevoerd voor de 4 genoemde situaties. Daarbij is rekenmethode 1 gebruikt inclusief 5 
dB(A) aftrek conform artikel 103 Wgh. Er is gebruik gemaakt van tekeningen d.d. 20-10-03 "ste-
debouwkundig plan Batavia Haven" schaal 1:1000.  De rekenresultaten zijn vermeld in afbeelding 
6.  

                                                   
1
 Akoestisch onderzoek wegverkeer bestemmingsplan Batavia Haven, 18-10-2004, no. 2004-05. 
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Afbeelding 6: Aantal voertuigen resulterend in 50 dB(A) bij een rijsnelheid van 30 km/u. 

Wegvak Afstand midden weg tot 
woning (in meters) 

Wegdekverharding Aantal voertuigen per 
etmaal voor 50 dB(A) 

1. toegangsweg bataviadeel 35 Asfalt 17.000 
2. toegangsweg museumdeel 15 Asfalt 6.200 
3. boulevard 15 Klinkers 2.300 
4. lokale straat 9 Klinkers 1.100 
 
Bij dit model valt nog op te merken dat gerekend is met 96% personenauto’s en dat reflecties 
door woonbebouwing niet zijn meegerekend. Uit afbeelding 6 blijkt dat in de situatie 30 km/u er 
nog behoorlijk wat  wegverkeer toelaatbaar is voordat 50 dB(A) wordt bereikt. De verwachting is 
bijvoorbeeld dat in lokale straten enkele honderden voertuigbewegingen per dag plaatsvinden. 
 
Wegverkeer op de Houtribweg 
Voor de Houtribweg-Midden zijn in de afgelopen tijd nogal wat scenario’s aan de orde geweest, 
variërend van volledige afsluiting tot volledige doorgang. Momenteel wordt algemeen uitgegaan 
van een toekomstige intensiteit van circa 7000 mvt/etmaal op dit wegvak.  
Er is gerekend met de standaard rekenmethode 2 in het programma Geonoise v.4.03. Daarbij is 
uitgegaan van een snelheid van 50 km/uur voor het wegverkeer en de toepassing van stil asfalt.  
Uit de berekeningen volgt dat de hoogste geluidsbelasting op de toekomstige woonbebouwing 46 
dB(A) bedraagt. 
 
Conclusie 
De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor de woonbebouwing wordt niet overschreden. Het 
treffen van maatregelen is niet noodzakelijk. 
 

5.3. Bodem 
Naar het historisch gebruik van het plangebied is in maart 2004 een historisch bodemonderzoek 
uitgevoerd, gebaseerd op de Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriën-
terend en nader onderzoek (NVN 5725). De relevante gegevens worden in deze paragraaf ver-
meld. 
Voor dit onderzoek is een bezoek gebracht aan de locatie en is het archief van de sector Bou-
wen, Vastgoed en Milieu geraadpleegd. Er is gebruik gemaakt van reeds beschikbare bodemon-
derzoeksrapporten. In deze fase werd het niet noodzakelijk geacht een verkennend bodemonder-
zoek uit te laten voeren. 
 
Het terrein omvat een deel van de polderdijk (Oostvaardersdijk), een zandlichaam met slibvang, 
een weg (De Helling), een fietspad met talud naar een fietsbrug en een stuk parkachtig terrein 
met een waterpartij.In het verleden is er een tijdelijk slibdepot aanwezig geweest.  
De belendende terreinen zijn in gebruik als museumterrein, wonen, verkeer (Houtribweg) en wa-
ter (Bataviahaven en Oostvaardersdiep). Na de inpoldering is het grootste deel van het terrein 
opgehoogd met zand.  
Op dit moment ligt het terrein braak. Op een deel van het terrein zijn veel sporen van motorvoer-
tuigen aanwezig.  
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Op de locatie hebben geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden zoals op- en overslag 
van bodembedreigende stoffen of lozingen van afvalwater en hebben geen bodembedreigende 
installaties zoals tanks, werkplaatsen, wasplaatsen of afleverpunten gestaan. 
Op de locatie zijn geen calamiteiten bekend. 
 
In het verleden zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. 
In 1998 is door Oranjewoud BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Kuststrook-
centraal). Hierbij zijn voor een aantal stoffen licht verhoogde gehalten in grond en grondwater 
aangetoond. De overschrijdingen van de streefwaarden zijn echter gering. 
In 2000 is door Consulmij Milieu bv een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd vanwege de 
beëindiging van het tijdelijke baggerspeciedepot. De conclusie van dit onderzoek was dat de bo-
dem niet verontreinigd is geraakt door de opslag van baggerspecie. 
 
In 2002 is door Grontmij Advies en Techniek een globaal bodemonderzoek uitgevoerd in verband 
met in de nabije toekomst uit te voeren werkzaamheden, te weten de aanleg van een haven en 
de bouw van woningen2. In het grondwater en in de boven- en ondergrond zijn geen ten opzichte 
van de streefwaarden verhoogde waarden aangetroffen. Op basis van de gegevens uit het histo-
risch onderzoek valt te verwachten dat de bodem geschikt is voor het toekomstige gebruik. Bij de 
overdracht van de grond zal een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Bij toepassing 
van af te voeren grond elders zijn de regels van het bouwstoffenbesluit van toepassing. 
 

5.4. Ontgronding 
In verband met de uitbreiding van de haven is een ontgronding noodzakelijk. Volgens de Ont-
grondingenwet is het verboden zonder vergunning te ontgronden. In de Ontgrondingenverorde-
ning Flevoland 2002 wordt op deze regeling een uitzondering gemaakt. Geen vergunning is ver-
eist voor ontgrondingen met een oppervlakte groter dan 500 m2 en een diepte van maximaal 3 
meter beneden maaiveld onder de voorwaarde dat de ontgronding plaats vindt ter uitvoering van 
een onherroepelijk bestemmingsplan waarin de ontgronding expliciet is aangegeven. Deze ont-
grondingen moeten wel aan Gedeputeerde Staten worden gemeld. 
Voor ontgrondingen die dieper reiken dan 3 meter minus maaiveld blijft de vergunningplicht van 
kracht. Voor de uitbreiding van de haven is een ontgrondingenvergunning noodzakelijk. 
 

5.5. Externe veiligheid 
Langs de kuststrook loopt de vaarweg Amsterdam - Lemmer waarover onder andere transporten 
van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. De vaarweg wordt bij Batavia Stad het dichtst langs de kust 
geleid vanwege de doorgang bij de Houtribsluizen. 
Door de aantallen bezoekers en de aanwezigheid van een route voor gevaarlijke stoffen over 
water is door een beschouwing van de externe veiligheid langs deze route inzicht verschaft in de 
ligging van de contouren van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico3. 

                                                   
2
 Rapportage globaal bodemonderzoek op de locatie Havenkwartier te Lelystad, Grontmij, d.d. 2 augustus 2002. 

3 Zie ook rapporten "Externe veiligheid Kustprojecten Lelystad", Grontmij / SIMTECH, d.d. 24 april 2003 en "Externe 
veiligheid Kustprojecten Lelystad, bepaling van risicocontouren en het groepsrisico voor enkele kustprojecten 
langs de scheepvaartroute door de Houtribsluizen", Grontmij / SIMTECH, d.d. 28 april 2003. 
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Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de omgeving 
van activiteiten met gevaarlijke stoffen. De huidige berekeningsmethoden gaan uit van gevaar-
kansen met dodelijke afloop.  
 
Over de gehele vaarweg wijkt de ongevalfrequentie voor de vaarweg Amsterdam - Lemmer tus-
sen Almere en de Ketelbrug niet af van het landelijk gemiddelde voor dit type vaarweg. Wel kan 
worden vastgesteld dat de afwijkende vaarweggeometrie rond de sluizen en de concentratie van 
vrachtvaart, passagiervaart, visserij, recreatievaart en charterschepen zorgt voor een verhoogde 
verkeersdruk op de vaarweg en voor kruisend scheepvaartverkeer. Dit heeft uiteindelijk een ver-
hoogde ongevalfrequentie als resultaat, met name bij de lichte ongevallen. Zware ongevallen 
hebben zich tot nog toe nauwelijks voorgedaan.  
Circa 99% van de vervoerde gevaarlijke stoffen vallen in de stofcategorieën LF1 en LF2. Dit 
houdt in dat er voornamelijk brandbare vloeistoffen worden vervoerd. Doordat er vrijwel geen 
gassen worden vervoerd, kan al op voorhand worden ingeschat dat de kans dat de contour met 
de norm 10-6 nabij de kust komt, klein is. 
Uit berekeningen met het model IPORBM blijkt dat, rekening houdend met de voorspelde trans-
portgroei en de ontwikkelingen in de hoeveelheid aanwezigen langs de kust, tot in 2020 géén 
overschrijding van de (oriënterende) norm van het plaatsgebonden- en groepsrisico zal voorko-
men. 
Pas wanneer de ongevalfrequentie ongeveer een factor 50 à 100 hoger wordt genomen dan ver-
schijnt, in 2020, de 10-6 plaatsgebonden risicocontour ook op de oever direct ten noorden en ten 
zuiden van het sluiscomplex.  
Uit de berekeningstudie kan worden geconcludeerd dat het plangebied buiten de zone met de 
norm van 10-6 voor nieuwe kwetsbare bestemmingen ligt. 
 
Op basis van voornoemd onderzoeksresultaat mag niet worden geconcludeerd dat er sprake van 
een veilige situatie als wordt voldaan aan de (oriënterende) norm voor externe veiligheid. De vei-
ligheidsnormen zijn gebaseerd op het vallen van dodelijke slachtoffers, maar er kunnen ook ge-
wonden vallen en er kan materiële schade ontstaan. Zelfs als er wordt voldaan aan alle normen 
van de externe veiligheid houdt dit niet in dat veiligheidsverhogende maatregelen onnodig zijn. 
Het voorkomen van het vallen van gewonden en het ontstaan van materiële schade dient dan ook 
in de verdere planvorming te worden meegenomen. 
De combinatie van de vaarweg, het sluizencomplex, de route gevaarlijke stoffen over het sluizen-
complex en de frequente congestie van bezoekers stelt eisen aan de inrichting van het gebied. 
Dit zal in samenwerking met de brandweer nader worden bepaald waarbij met name wordt geke-
ken naar de mogelijkheden voor een snelle ontruiming van het gebied en de gebouwen in combi-
natie met een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten. 
 
In het kader van de relatie tussen externe veiligheid en waterkwaliteit zal aandacht moeten wor-
den besteed aan maatregelen die voorkomen dat bij een calamiteit brandbare vloeistof de haven 
in stroomt. 
 
Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Op 10 juni 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen in het Staatsblad gepubliceerd. Het 
Besluit richt zich primair op inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. Bij besluitvorming 
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waar het Besluit op van toepassing is, met name bij het verlenen van milieuvergunningen en het 
vaststellen van bestemmingsplannen, moeten grenswaarden c.q. afstanden worden aangehou-
den ten opzichte van risicogevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen). Dit voor wat betreft het 
plaatsgebonden risico. 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met het groepsrisico. Daarvoor zijn in het Besluit 
geen vaste waarden vastgelegd. Wel geldt er een verantwoordingsplicht, dat wil zeggen dat in de 
toelichting van het bestemmingsplan inzicht moet worden gegeven in de hoogte van het groepsri-
sico. 
Het bestemmingsplan Batavia Haven maakt het mogelijk om risicogevoelige objecten zoals wo-
ningen en een havenkantoor te realiseren. De risicogevoelige objecten zijn echter niet gesitueerd 
binnen het invloedsgebied van een risicovolle inrichting4.  
In het bestemmingsplan Batavia Haven hoeft op grond van het Besluit externe veiligheid inrich-
tingen dan ook geen nadere regeling te worden opgenomen. 
 

5.6. Waterhuishouding 
Bestaande situatie 
In het verkennend bodemonderzoek verricht door Flevo-geotechniek zijn op een aantal punten de 
grondwaterstanden in het gebied gemeten. Verder van de dijk is de grondwaterstand lager dan 
vlak bij de dijk. Op gemeten punten op circa 60 meter tot 100 meter vanaf de dijk is de grondwa-
terstand tussen -1,07 meter NAP en -1,44 meter NAP. Op circa 120 meter tot 150 meter vanaf de 
dijk varieert de grondwaterstand tussen -1,98 meter NAP en -2,31 meter NAP. De gemeten 
grondwaterstand bij de Houtribweg is -4,74 meter NAP. 
Het peil van het Markermeer varieert van -0,20 meter NAP (zomer) tot -0,40 meter NAP (winter). 
 
Grondwater 
Er dient voldoende ontwatering te zijn, zowel tijdens de bouwfase als in de woonfase. Hieronder 
wordt verstaan dat de maatgevende grondwaterstand voldoende diep is gelegen om aan functio-
nele eisen te voldoen. Als minima onder maaiveld wordt aangehouden. 
 wegen > 0,70 meter 
 bebouwing met kruipruimtes > 0,70 meter 
 bebouwing kruipruimteloos > 0,50 meter 
 tuinen > 0,50 meter 

Voor wegen leiden functionele eisen in Lelystad over het algemeen tot een diepte van 1,0 meter. 
Voor bebouwing wordt uitgegaan van een vloerpeil van circa 0,20 meter boven het maaiveld. 
 
Oppervlaktewater 
In de vergrote havenkom varieert het waterpeil, het peil van het Markermeer, van -0,20 meter 
NAP (zomer) tot -0,40 meter NAP (winter). 
De rest van het gebied is voor een groot gedeelte opgehoogd met zand. Oppervlaktewater gere-
lateerd aan het hoogste maaiveldniveau is zonder technische hulpmiddelen nagenoeg niet reali-
seerbaar en daarom niet wenselijk. Ook wordt er geen rechtstreekse verbinding met het Marker-
meer voorzien. Langs de Houtribweg ligt water voor natuur(ontwikkeling) met recreatief medege-
bruik, conform het Waterplan. Het bestaande oppervlaktewater (5.40 - peil) langs de Houtribweg 

                                                   
4
 Bron: Digitale basisrisicokaart provincie Flevoland, www.flevoland.nl. 
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is met behulp van duikers aangesloten op het watersysteem van Lelystad. Dit zal ten minste ge-
handhaafd blijven. 
 
Het wordt niet uitgesloten, afhankelijk van nader onderzoek, dat er in de toekomst oppervlakte 
water vanuit de stad met behulp van een infiltratiesysteem wordt gezuiverd en gebufferd o.a. 
binnen Batavia Haven. Het ligt in de bedoeling in de toekomst dit water te benutten voor circulatie 
in de richting van de Noordzoom. Een waterscherm moet dan afvloeiing voorkomen. 
 
Voor de waterkwaliteit geldt de minimumkwaliteit voor de korte termijn. Voor de lange termijn 
geldt de streefwaarde die is gebaseerd op het verwaarloosbaar risico. Volgens het Waterplan 
Lelystad zal een waterkwaliteit gerelateerd aan een klasse volgens de STOWA systematiek wor-
den nagestreefd. Met betrekking tot de waterkwantiteit worden geen bijzondere effecten ver-
wacht. Dat wil zeggen dat het water ook in de huidige situatie infiltreert en afstroomt richting de 
sloot langs de Houtribweg. Randvoorwaarden en aandachtpunten hierbij zijn:  
 afvoer uit (stedelijk) gebied maximaal 1,5 liter/seconde/hectare;  
 waterdiepte in de watergangen minimaal 1,20 meter; 
 in verband met de waterkwaliteit geen duikers langer dan 30 meter;  
 de minimale duikerdoorsnede: de voorkeur uit naar 1,5 bij 2,5 meter;  
 op tactische punten dient regenwaterafvoer gebundeld worden om doorspoeling te bevorde-

ren. 
 
Waterafvoer 
In het plangebied wordt geen schoon regenwater naar rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd. 
Hiertoe dient verhard oppervlak zoveel mogelijk te worden afgekoppeld. Als richtlijn hiervoor, 
wordt de leidraad "Aan- en afkoppelen verhard oppervlak" (eisen van Waterschap Zuiderzeeland) 
gehanteerd. 
 
Schoon is: 
 Afvoer van daken (de daken mogen geen uitloogbare materialen bevatten zoals bijv. zink) 
 Afvoer van wegen met intensiteiten < 500 voertuigen/dag 
 Afvoer parkeerterreinen < circa 50 plaatsen 
 Afvoer van onverhard terrein 

 
Vuil regenwater zal worden afgevoerd via lokale infiltratie naar oppervlaktewater of via riolering 
naar de rioolwaterzuivering. In principe heeft infiltratie hierbij de voorkeur. Redenen om hiervan af 
te wijken kunnen zijn afvoer van oppervlakken welke uitloogbare materialen bevatten of opper-
vlakken die met schoonmaakmiddelen gereinigd worden. Het te infiltreren hemelwater zal met 
een overloop afgevoerd worden naar de waterpartij langs de Houtribweg. Hiermee wordt voldaan 
aan de infiltratie-eisen. Door toepassing van geperforeerde buizen en/of infiltratiekokers in het 
aanwezige dikke zandpakket kan hier eenvoudig aan worden voldaan zonder extra ruimte hier-
voor te bestemmen. 
Het peil van dit open water is -5.40 meter NAP. Afvoer via riolering naar de rioolwaterzuivering 
dient te geschieden via een (verbeterd) gescheiden stelsel. Een en ander conform de richtlijnen 
van de gemeente en het waterschap. Huishoudelijk afvalwater zal via een vuilwaterriolering naar 
de rioolwaterzuivering worden afgevoerd.  
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5.7. Watertoets 

Wateradvies Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat heeft op 10 december 2002 een 'Wateradvies Havenkwartier Lelystad' aan de 
gemeente Lelystad gestuurd. Hieruit blijkt dat voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de 
volgende waterhuishoudkundige aspecten relevant zijn: 
 de veiligheid tegen overstroming en wateroverlast van het 'buitenwater'; 
 de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit; 
 de functionele kwaliteit van de vaarweg. 

 
Door klimatologische omstandigheden moet in het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren 
tot in de volgende eeuw rekening worden gehouden met een structureel hoger waterpeil van 1,0 
meter en een flexibel peilbeheer. Ten behoeve van de noodzakelijke dijkaanpassing worden vrij-
waringszones aan weerszijden van de primaire waterkering aangehouden: een gebied van 100 
meter binnendijks en 175 meter buitendijks tot de teen van de dijk moet vrij blijven van bebou-
wing. Dit geldt in principe ook ter weerszijden van de Oostvaardersdijk. De provincie Flevoland is 
gevraagd deze zones nader te begrenzen en in het omgevingsplan op te nemen. In het overleg 
tussen de provincie, het Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en de gemeente is afge-
sproken dat de kade in het plangebied op een zodanige wijze wordt aangelegd, dat geen vrijwa-
ringszone behoeft te worden opgenomen. Uitgangspunt daarbij is dat aan de veiligheidseisen 
wordt voldaan, waarbij uitgegaan wordt van een te verwachten peilstijging met 1,0 meter tot 2100. 
Rijkswaterstaat spreekt vervolgens waardering uit voor de invulling van de mogelijkheden uit de 
'Integrale visie IJsselmeergebied 2030, De koers verlegd' die Lelystad met Batavia Haven aan de 
havenfrontontwikkeling geeft. 
 
Het kabinet is van mening dat de bestaande ruimte voor waterberging in principe behouden moet 
blijven (stand-still beginsel). Dit beginsel wordt ook gehanteerd voor de oppervlaktewaterkwaliteit. 
De ontwikkeling van Batavia Haven mag in principe dus geen verslechtering van de waterkwaliteit 
tot gevolg hebben. Daarom is het wenselijk dat in de plangebied voorzieningen worden getroffen 
om verontreiniging door de recreatievaart te voorkomen. Daarbij wordt gedacht aan de opvang 
van bilgewater en voorzieningen om zwerfafval in de haven te voorkomen. 
 
De Vaarweg Amsterdam Lemmer (VAL) wordt regelmatig gebruikt voor het vervoer van brandba-
re en toxische vloeistoffen en gassen met zogenaamde kegelschepen. Kwetsbare bestemmin-
gen, zoals wonen, zorginstellingen, scholen, hotels, restaurants en grotere kantoorgebouwen (> 
50 personen) mogen niet binnen de risicocontour liggen. Uit de risico-inventarisatie van de pro-
vincie Flevoland blijkt dat die risicocontour op 130 meter uit de vaarweg is gesitueerd5.  
 
Tenslotte dient aandacht besteed te worden aan de nautische veiligheid. De verlichting van de 
Havendam, de inrichting van de openbare ruimte en de ontsluitingsweg van het plangebied die-
nen te worden afgestemd met Rijkswaterstaat.  
 

                                                   
5
 Voor de kustprojecten in Lelystad heeft een op maat gesneden onderzoek plaatsgevonden. Verwezen wordt naar 

paragraaf 5.5. 
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Watertoets Waterschap Zuiderzeeland 
Het Waterschap Zuiderzeeland heeft op 25 februari 2003 een wateradvies voor het bestem-
mingsplan Batavia Haven aan de gemeente Lelystad afgegeven. 
Het Waterschap stelt de volgende waterhuishoudkundige aspecten aan de orde: 
 
 de drooglegging wordt in het plan gedefinieerd als de afstand tussen maaiveld en het hoogste 

grondwaterpeil. De drooglegging is echter het verschil tussen het maaiveld en het reguliere 
waterpeil. Hiermee kan de benodigde inspanning mogelijk wijzigen; 

 voor bebouwing zonder kruipruimten adviseren wij een ontwateringsdiepte van minimaal 0,5 
meter in plaats van 0,4 meter; 

 voor het waterbeheer is het van belang dat het van verharding afstromende regenwater in het 
dikke zandpakket wordt geïnfiltreerd. De afvoer wordt hierdoor vertraagd, water wordt langer 
vastgehouden en het water wordt gefiltreerd. Verzocht wordt in de waterparagraaf op te nemen 
dat het afstromende regenwater ook daadwerkelijk in het zandpakket wordt geïnfiltreerd, alvo-
rens het naar open water wordt afgevoerd. Verzocht wordt de eventueel hiervoor benodigde 
(extra) ruimte als bestemming op te nemen; 

 voor het aanbrengen van diverse materialen in of aan het water wordt gewezen op het van 
toepassing zijn de Bouwstoffenbesluit. 

 
De aanbevelingen en randvoorwaarden uit de wateradviezen van zowel het Waterschap Zuider-
zeeland als Rijkswaterstaat zijn c.q. worden volledig overgenomen bij de verdere uitwerking van 
het stedenbouwkundig plan voor Batavia Haven. In het kader van het vooroverleg ex artikel 10 
Bro hebben Rijkswaterstaat en het Waterschap aangegeven in te kunnen stemmen met de wa-
terparagraaf. 
 

5.8. Ecologische effecten 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied grenst aan het gebied waarop de Flora- en Faunawet en het gebied waarop de 
Europese Vogelrichtlijn van toepassing is. De gemeente Lelystad heeft daarom onderzoek laten 
uitvoeren naar de ecologische effecten van het Structuurmodel Kust6.  
Het onderzoek is algemeen geformuleerd en gaat niet specifiek in op Batavia Haven. Uit het on-
derzoek blijkt in elk geval niet dat er significante effecten lijken te zijn als gevolg van de ontwikke-
ling van het plangebied op zich danwel in samenhang met de ontwikkeling van andere gebieden.  
 
In het kader van de m.e.r.-beoordeling voor het vergoten van de haven en de dijkverlegging ten 
behoeve van het project Batavia Haven is het volgende geconcludeerd. 
 
Dijkverlegging. 
Het plangebied grenst direct aan de speciale beschermingszone Markermeer. Omdat de dijk rich-
ting landzijde wordt verplaatst, zullen de werkzaamheden niet direct in de beschermingszone 
plaatsvinden.  

                                                   
6 Bureau Waardenburg, Ecologische effecten van het Structuurmodel kust (gemeente Lelystad), Culemborg, d.d. 30 
november 2001. 
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Wel moet gedurende de periode dat het Nonnetje in de omgeving van het plangebied aanwezig is 
((november-maart) rekening worden gehouden met mogelijke effecten die doorwerken tot in de 
speciale beschermingszone: 
 
 Verstoring van vogels, en vooral het Nonnetje, als gevolg van geluid dat wordt geproduceerd 

tijdens het uitvoeren van werkzaamheden; 
 Verstoring van het Nonnetje als gevolg van licht op de bouwwerkplaats; 
 Verstoring van het Nonnetje door extra scheepvaartbewegingen en andere bewegingen. 

 
Door de werkzaamheden uit te voeren in de maanden april-oktober kan worden voorkomen dat 
deze negatieve effecten op het nonnetje kunnen optreden. Aangezien in de winterperiode geen 
werkzaamheden mogen worden uitgevoerd die de waterkerende functie van de dijken tijdelijk 
kunnen aantasten, zal hieraan altijd worden voldaan. 
 
Jachthaven. 
De uitbreiding van de Bataviahaven ligt in de buurt van de speciale beschermingszone Marker-
meer. De Bataviahaven en ook een strook van 100 meter aan de buitenzijde maken echter geen 
deel uit van de speciale beschermingszone. De belangrijkste soort die hier voorkomt is het Non-
netje. Eerder zijn over het voorkomen van het Nonnetje al gegevens verzameld in het rapport 
‘Ecologische effecten van het Structuurmodel Kust’ (Waardenburg, 2001). De gegevens zijn in 
een aanvulling op het ‘Milieueffectrapport Meerdijkhaven Lelystad’ (Oranjewoud, 12 februari 
2003, projectnummer 131298) uitgewerkt, gekwantificeerd en gespecificeerd. In dat rapport werd 
geconcludeerd dat de afname van het aantal Nonnetjes als gevolg van de realisatie van het (zui-
delijker gelegen) Meerdijkhaven niet significant is, maar dat wel een deel van het leefgebied van 
de Nonnetjes bij Meerdijkhaven verloren gaat. 
 
Daar tegenover wordt gesteld dat de oeverlengte toeneemt en de beroepsscheepvaart afneemt, 
zodat er ook een positief effect is op het leefgebied van het Nonnetje. De oppervlakte van de 
speciale beschermingszone wordt groter door de havenuitbreiding. Voor het Nonnetje heeft dit 
waarschijnlijk weinig betekenis omdat dit zich nu al niet in het bestaande deel van de haven en in 
de toekomst ook niet in de vergrote haven zal ophouden. In ieder geval heeft de vergroting van 
de wateroppervlakte geen negatieve effecten. Effecten die wel zouden kunnen optreden in de tijd 
dat het Nonnetje in de omgeving van het plangebied aanwezig is (november-maart) zijn: 
 Verstoring van vooral het Nonnetje, maar ook andere vogels, als gevolg van geluid dat wordt 

geproduceerd tijdens het aanleggen van de havenuitbreiding en na ingebruikname; 
 Verstoring als gevolg van licht op de bouwwerkplaats; 
 Verstoring door (extra) scheepvaartbewegingen. 

 
Door de werkzaamheden voor de havenuitbreiding uit te voeren in de maanden april-oktober kan 
worden voorkomen dat hierdoor negatieve effecten kunnen optreden. Aangezien in de winterperi-
ode geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd die de waterkerende functie van de dijken 
tijdelijk kunnen aantasten, zal hieraan altijd worden voldaan. Omdat de Bataviahaven op de eer-
ste plaats bestemd is voor de recreatievaart en de bruine vloot, zal ook het in- en uitvaren van 
schepen die gebruik maken van de Bataviahaven hoofdzakelijk beperkt blijven tot het recreatie-
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seizoen. Noch van de activiteiten voor de aanleg van de havenuitbreiding, noch van de in- en 
uitvarende recreatievaart zijn daarom belangrijke verstoringen voor vogels te verwachten. 
 
Naast de m.e.r.-beoordelingen voor het vergroten van de haven en de dijkverlegging heeft aan-
vullend onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van de geplande bebouwing binnen het pro-
ject Batavia Haven op de speciale beschermingszone Markermeer7. Dit onderzoek kan gekwalifi-
ceerd worden als een zogenaamde “voortoets” in het kader van de Vogelrichtlijn. Indien uit de 
voortoets blijkt dat een significant negatief effect van de geplande bebouwing te verwachten is, 
dient een passende beoordeling van het plan te worden uitgevoerd. Dit houdt in dat er  wordt 
gezocht naar alternatieven, dat de dwingende redenen van groot openbaar belang beschreven 
worden die verbonden zijn aan de realisatie van het plan en dat tot slot vast wordt gesteld wat de 
benodigde compensatiemaatregelen zijn. 
Er is sprake van significante negatieve effecten indien negatieve effecten op de instandhoudings-
doelstellingen van de speciale beschermingszone niet kunnen worden uitgesloten. 
 
Uit de  voortoets van de effecten van de geplande ontwikkelingen in Batavia Haven blijkt dat er 
zich geen significante effecten op de kwalificerende soorten van de speciale beschermingszone 
Markermeer voordoen. Een passende beoordeling zoals bedoeld in de Vogelrichtlijn is dan ook 
niet nodig, omdat er geen significante negatieve effecten optreden ten aanzien van de instand-
houdingsdoelstellingen van het Markermeer. 
 
Soortenbescherming 
Daarnaast is voor de gebieden Batavia Haven en Batavia Stad specifiek onderzoek gedaan naar 
soorten die staan op de beschermde lijst8. Uit dit onderzoek komt naar voren dat binnen deze 
gebieden een grote hoeveelheid van beschermde soorten voorkomen. Het betreft in nagenoeg 
alle gevallen algemeen voorkomende soorten. Uitzondering hierop vormt de Blauwborst die te-
vens is opgenomen in de bijlagen van de Vogelrichtlijn, de Oeverzwaluw (Rode lijstsoort), de 
Dwergvleermuis (opgenomen in blijge IV Habitatrichtlijn) en de Ringslag (rode lijstsoort). 
 
Door de gemeente Lelystad is op 1 december 2003 bij het Ministerie van LNV een ontheffings-
aanvraag voor ruimtelijke ingrepen in de plangebieden ingediend (artikel 75 Flora en Faunawet). 
Bij besluit van 5 april 2004 is deze ontheffing onder voorwaarden verleend. 
 
Van de vogels wordt geen ontheffing verleend. Dit is geen belemmering aangezien buiten het 
broedseizoen wordt gestart met de werkzaamheden.  
 

5.9. Archeologie 
Archeologische monumenten vormen in feite ons nationaal bodemarchief. Omdat het bodemar-
chief zo waardevol is, zijn door de Rijksoverheid regels opgesteld voor de bescherming ervan. 
Binnen de ruimtelijke ordening houdt de gemeente bij ruimtelijke planvorming nadrukkelijk reke-
ning met de cultuurhistorische waarden in een gebied. Uitgangspunt is om de cultuurhistorische 
waarden in kaart te brengen en te behouden voor de toekomst. 

                                                   
7
 Toetsing effecten Batavia Haven op speciale beschermingszone Markermeer, Oranjewoud, 12 januari 2005. 

8
 Rapport “Natuurwaarden kustzone Lelystad”, Oranjewoud, 20 oktober 2003. 
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Flevoland kent een bijzondere ontstaans- en cultuurgeschiedenis. Gewezen wordt op de aanwe-
zigheid van een aantal cultuurhistorische elementen en op de mogelijke aanwezigheid van ar-
cheologische waarden in de bodem. In de voormalige zeebodem waar Lelystad op is gebouwd, 
liggen niet alleen hier en daar scheepswrakken, het gebied kenmerkt zich ook door de aanwezig-
heid op geconcentreerde plekken van duizenden jaren oude locaties van de zogeheten ‘Swifter-
bantcultuur’.  
 
In december 2002 is een onderzoek uitgevoerd naar de archeologische verwachting voor deel-
plan 1 van het Structuurmodel Kust, waar Batavia Haven onderdeel van is9. Voor dit onderzoek is 
gebruik gemaakt van verschillende bronnen: 
• Het landelijk archeologisch informatiesysteem ARCHIS; 
• De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden; 
• De Archeologische Monumentenkaart van de provincie Flevoland; 
• Het scheepsarcheologisch Archief NISA; 
• Kaartmateriaal in het provinciaal depot en bodemvondstaen; 
• Boorgegevens van TNO-NITG en de voormalige Rijksdienst IJsselmeerpolders; 
• RAAP-rapport 139; 
• Archeologische literatuur over de Flevopolders. 
 
Uit het plangebied zelf zijn geen archeologische resten bekend. Theoretisch is het mogelijk dat 
scheepswrakken worden aangetroffen. Een onderzoekscampagne alleen daarop gericht wordt, 
gezien de geringe trefkans niet als zinvol en efficiënt gezien. 
De oppervlakte van het pleistocene dekzand ligt in het plangebied op zeer grote diepte. Daar-
naast is het maaiveld ook nog eens opgehoogd. De landschappelijke situatie in het plangebied 
laat zich allerminst vergelijken met kansrijke gebieden elders in de provincie. De kans dat archeo-
logische relicten aanwezig zijn, wordt daarom uiterst klein geacht. De mogelijkheden voor het 
uitvoeren van inventariserend veldonderzoek zijn, technisch gesproken, zeer beperkt. 
Eventuele archeologische vindplaatsen dienen altijd op basis van algemeen geldende criteria te 
worden gewaardeerd alvorens een gefundeerde uitspraak over behoud of vervolgonderzoek kan 
worden gedaan. Naast conservering en zeldzaamheid, zijn bij de waardestelling met name gaaf-
heid, informatiewaarde en ensemblewaarde van groot gewicht. Gezien de geringe omvang van 
het plangebied, de situering in het stedelijk gebied en de zeer diepe ligging (erosiekans) is de 
kans gering dat een eventuele archeologische vindplaats in het plangebied op deze laatste crite-
ria hoog zal scoren. 
 
De conclusie van het onderzoek luidde dat de aanwezigheid van archeologische waarden welis-
waar niet voor 100% kan worden uitgesloten, maar dat gezien de landschapsgenetische context 
en de diepteligging de kans minimaal is dat behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig zijn, laat 
staan verloren gaan. Gezien de uiterst lage verwachting is uitgebreider onderzoek voor dit gebied 
niet nodig. 

                                                   
9
 Advies inzake de archeologische verwachting in het plangebied Houtribhoogte/Museum- en Havenkwartier ten 

behoeve van het bestemmingsplan, Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie, december 2002. 
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6. Planologisch-juridische regeling 
 

6.1. Algemeen 
In het plangebied staan veel veranderingen op stapel, waarvan sommige al duidelijker contouren 
hebben dan andere. In het voorliggende bestemmingsplan is getracht een evenwicht te vinden 
tussen de noodzakelijke regulering van de toe te laten functies enerzijds en de nodige flexibiliteit 
in de regeling voor die onderdelen waarvan de toekomstige invulling nog niet vast staat. 
 
In het onderhavige bestemmingsplan is daarom gekozen voor de bestemmingsplansystematiek 
van het globale eindplan. Het plan heeft derhalve een directe bouwtitel.  
 
De voorschriften bevatten tezamen met de plankaart het juridisch instrumentarium voor het rege-
len van het gebruik van de gronden, de toegelaten bebouwing en het gebruik van de aanwezige 
en/of op te richten bebouwing. In de voorschriften zijn zeven gedetailleerde bestemmingen opge-
nomen. Voor de verschillende functies van het plangebied  zijn de bestemmingen 
"Woondoeleinden en voorzieningen" en "Nautische voorzieningen" opgenomen. Het openbaar 
gebied is onderverdeeld in de volgende bestemmingen: "Verkeer", "Verkeer en verblijf", "Groen" 
en "Water". Verder is de dubbelbestemming "Waterstaatsdoeleinden" opgenomen voor een zone 
van 28 meter aan weerszijden van de as van de Oostvaardersdijk en voor de kademuur. In over-
leg met het Waterschap zal de exacte begrenzing van deze zone worden bepaald, waarbij de 
verticale beëindiging van de dijkconstructie een rol speelt. 
 
De plankaart is getekend op een gedigitaliseerde ondergrond schaal 1:1.000. Door middel van 
kleuren, coderingen en/of arceringen zijn de diverse voorkomende bestemmingen aangegeven. 
 

6.2. Woondoeleinden en voorzieningen 
De vijf geprojecteerde bouwblokken zijn opgenomen in vijf vlakken met de bestemming "Woon-
doeleinden en voorzieningen. De bouwhoogte voor de appartementen is bepaald op minimaal 20 
meter en maximaal 30 meter. De bouwhoogte voor de grondgebonden stadswoningen is bepaald 
op minimaal 10 meter en maximaal 20 meter. Deze hoogtes zijn noodzakelijk omdat de bebou-
wing aan de havenzijde 5 tot 7 bouwlagen zal bedragen en aan de ander zijde vier bouwlagen, 
terwijl de onderste bouwlaag een minimale hoogte van 4 meter dient te krijgen. De bouwhoogtes 
zijn in de voorschriften aangegeven. 
 
Het bestemmingsplan biedt ruimte om in de vijf bouwblokken 3700 m2 bvo aan voorzieningen te 
realiseren, ter plaatse van de aanduiding ‘voorzieningen’ op de plankaart. In blok 1 en 2 mag de 
bruto vloeroppervlakte van de voorzieningen niet meer dan 2500 m2 bedragen. De functies mo-
gen uitsluitend op de begane grond worden gevestigd. 
Het is mogelijk door middel van een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 Wet op de Ruimtelijke 
Ordening het aanbod aan voorzieningen uit te breiden naar 7500 m2 bvo, onder de voorwaarde 
dat uit distributie-planologisch onderzoek blijkt dat er marktruimte is voor de genoemde voorzie-
ningen.  
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Binnen deze bestemming is tevens een regeling opgenomen voor het uitoefenen van aan-huis-
verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in woningen. In bijlage 1 van de 
voorschriften is een lijst opgenomen met toelaatbare aan-huis-verbonden beroepen en kleinscha-
lige bedrijfsmatige activiteiten. Daarvoor geldt een aantal ruimtelijke criteria en daarnaast criteria 
die een goede inpassing in de woonomgeving moeten waarborgen. 
 

6.3. Nautische voorzieningen 
De bestemming "Nautische voorzieningen" is toegekend aan de havendam. Op de plankaart is 
door middel van een bouwvlak de locatie aangegeven waar het havenkantoor van de Hanzestad 
Compagnie gerealiseerd zal worden. De bouwhoogte voor het kantoor is bepaald op 20 meter. 
Daarnaast is een tweede bouwvlak op de plankaart opgenomen voor overige gebouwen waarbij 
de bouwhoogte maximaal 5 meter mag bedragen. 
 
In de voorschriften is tevens bepaald dat de afstand tussen de onderkant van de vloer van ver-
blijfsruimten in het havenkantoor en het peil van de havendam minimaal 1,5 meter moet bedra-
gen. Op die manier wordt rekening gehouden met toekomstige peilstijgingen van het Markermeer. 
Voor de uitleg van het begrip ‘verblijfsruimten’ wordt aansluiting gezocht bij de omschrijving in het 
Bouwbesluit. Toiletruimten, technische ruimten en verkeersruimten (gangen, trappenhuizen e.d.) 
worden in ieder geval niet aangemerkt als verblijfsruimten. 
 

6.4. Openbare bestemmingen 
De bestemming "Verkeer en verblijf" heeft betrekking op de openbare ruimte en prevaleert boven 
de verkeersfunctie. De hoofdontsluiting van het plangebied heeft de bestemming "Verkeer". De 
parkstrook tussen Houtribweg en woonbebouwing heeft de bestemming "Groen". In de bestem-
ming "Water" mogen aanlegplaatsen voor schepen, steigers, keerwanden en dergelijke worden 
gebouwd. 
 

6.5. Waterstaatsdoeleinden (dubbel bestemming) 
De bestemming "Waterstaatsdoeleinden" is een zogenaamde primaire bestemming. Deze be-
stemming heeft het primaat boven de andere  secundaire bestemmingen. Voor het uitvoeren van 
werken of werkzaamheden binnen de bestemming "waterstaatsdoeleinden", zoals het vergraven 
van grond of het leggen van kabels en leidingen, is een aanlegvergunning noodzakelijk. Uitzon-
deringen hierop betreffen het vergroten / uitbreiden van de Bataviahaven en normale onder-
houdswerkzaamheden. Voor deze werken en werkzaamheden is geen aanlegvergunning nodig. 
 
Bouwen of het uitvoeren van werken ten dienste van de  secundaire bestemmingen (nautische 
voorzieningen, verkeer, verkeer & verblijf, water), is alleen toegestaan als de belangen van de 
betrokken waterkering dit gedogen. Voordat vergunning wordt verleend dient de betrokken be-
heerder van de waterkering te worden gehoord. Tevens is een vergunning op grond van de Keur 
van het Waterschap noodzakelijk. 
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7. Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

7.1. Economische uitvoerbaarheid 
Het bestemmingsplan Batavia Haven past binnen de financiële kaders van de exploitatiebegro-
ting Kust-Totaal, die op 12 februari 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld. De exploitatie 
gaat er van uit dat de gemeente, als eigenaar van de grond, bouwrijpe grond verkoopt aan der-
den waarbij tenminste alle kosten verhaald worden. Uit de grondexploitatie blijkt een budgettaire 
ontwikkeling van Batavia Haven. 
 

7.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Vooroverleg 
In het kader van het wettelijk voorgeschreven vooroverleg volgens artikel 10 van het "Besluit op 
de ruimtelijke ordening 1985" is het voorontwerp van het bestemmingsplan Batavia Haven toege-
zonden aan: 
1. Provincie Flevoland 
2. VROM-Inspectie, regio Noord-West 
3. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie IJssel-

meergebied 
4. Ministerie van Economische Zaken, Regio Noord-West 
5. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
6. Waterschap Zuiderzeeland 
7. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland 
8. KPN Telecom 
9. N.V. Nederlandse Gasunie 
10. Regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders 
11. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
12. 11.NV NUON 
13. Hydron Flevoland NV 
14. Connexxion 
15. Milieufederatie Flevoland 
 
Inspraak 
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van de inspraakprocedure volgens artikel 6a 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gepubliceerd en ter inzage gelegd gedurende vier weken. 
Tevens is het bestemmingsplan toegezonden aan: 
1. Wijkraad Kustwijk 
2. Bewonersvereniging Golfpark 
3. De Bataafsche Schans 
4. Hanzestad Compagnie 
5. Ontwikkelingscombinatie Bataviahaven 
6. Jachthaven Lelystad-Haven 
7. Jachthaven Houtribhaven 
8. Jachthaven Flevo Marina 
9. Hiswa 
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Het resultaat van het vooroverleg en de inspraak is opgenomen in het rapport ‘Bestemmingsplan 
Batavia Haven, resultaat inspraak en overleg, oktober 2004’. Dit rapport maakt onderdeel uit van 
de toelichting van dit bestemmingsplan.   
Naar aanleiding van het vooroverleg en de inspraak is het voorontwerpbestemmingsplan aange-
past tot ontwerpbestemmingsplan. 
 
Ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan Batavia Haven heeft met ingang van 25 oktober 2004 gedurende 
vier weken voor een ieder ter visie gelegen. Bennen deze termijn is een gezamenlijke zienswijze 
ontvangen van de jachthavens Deko Marine, Flevo Marina en Lelystad Haven, allen gevestigd te 
Lelystad. 
Tijdens een hoorzitting op 17 december 2004 zijn de indieners van de zienswijze in de gelegen-
heid gesteld hun zienswijze nader toe te lichten tegenover de portefeuillehouder ruimtelijke orde-
ning. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan. In het 
raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is gemotiveerd aangegeven waarom de 
zienswijze niet is overgenomen. 

Vastgesteld 
Gemeente Lelystad - Bestemmingsplan Batavia Haven 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 
 

Lijst van onderzoeksrapporten bestemmingsplan Batavia Haven. 
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1. Beoordeling m.e.r.-plicht uitbreiding Bataviahaven Lelystad, Oranjewoud, 27 oktober 

2003. 
 

2. Beoordeling m.e.r.-plicht dijkverlegging Havenkwartier, Oranjewoud, 6 juni 2003. 
 

3. Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Bataviahaven, 18-10-2004, no. 2004-05. 
 

4. Rapportage globaal bodemonderzoek op de locatie Havenkwartier te Lelystad, Grontmij, 
2 augustus 2002. 
 

5. Externe veiligheid kustprojecten Lelystad, Grontmij / SIMTECH, 24 april 2003. 
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sico voor enkele kustprojecten langs de scheepvaartroute door de Houtribsluizen, 
Grontmij / SIMTECH, 28 april 2003. 
 

7. Ecologische effecten van het Structuurmodel Kust (gemeente Lelystad), Bureau Waar-
denburg, 30 november 2001. 
 

8. Toetsing effecten Batavia Haven op speciale beschermingszone Markermeer, Oranje-
woud, 12 januari 2005. 
 

9. Rapport "Natuurwaarden kustzone Lelystad", Oranjewoud, 20 oktober 2003. 
 

10. Advies inzake de archeologische verwachting in het plangebied Houtribhoogte/Museum- 
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1. Inleiding 
 
Deze nota bevat de reactie op de binnengekomen overleg- en inspraakreacties op het 
voorontwerpbestemmingsplan Batavia Haven van de gemeente Lelystad. In hoofdstuk 2 zijn per 
overlegpartner de reactie en het gemeentelijk standpunt daarover opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt de 
ingediende inspraakreactie behandeld. 
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2. Resultaat overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. 
 

2.1. Algemeen 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan Batavia Haven is in het kader van het overleg ex artikel 10 van 
het Besluit op de ruimtelijke ordening op 22 april 2004 verzonden naar de onderstaande instanties, met 
het verzoek om uiterlijk 25 juni 2004 eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken. 
 
1. Provincie Flevoland 
2. VROM-Inspectie, regio Noord-West 
3. Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied 
4. Ministerie van Economische zaken, Regio Noord-West 
5. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
6. Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Zuiderzeeland 
7. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland 
8. KPN Telecom 
9. NV Nederlandse Gasunie 
10. Regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders 
11. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
12. NV NUON 
13. Hydron Flevoland NV 
14. Connexxion 
15. Milieufederatie Flevoland 
 
De volgende instanties hebben aangegeven geen opmerkingen op het voorontwerpbestemmingsplan te 
hebben: 
• VROM-Inspectie, regio Noord-West 
• Ministerie van Economische Zaken;  
• NV Nederlandse Gasunie; 
• Regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders; 
• Hydron Flevoland NV.  
 
Van de volgende instanties is, ook na schriftelijke herhaling van het verzoek (d.d. 28 juni 2004) tot 
vooroverleg, geen bericht ontvangen, zodat aangenomen wordt dat zij geen opmerkingen hebben: 
• Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
• Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland; 
• KPN Telecom; 
• NV NUON; 
• Connexxion; 
• Milieufederatie Flevoland. 
 
Van de volgende instanties zijn inhoudelijke opmerkingen ontvangen: 
• Provincie Flevoland; 
• Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied; 
• Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Zuiderzeeland; 
• Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 
 

 
 
 
 
 

Resultaat inspraak en overleg 
Gemeente Lelystad – Bestemmingsplan Batavia Haven 

3 



2.2. Provincie Flevoland 
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Gemeentelijk standpunt ten aanzien van reactie Provincie Flevoland. 
 
Speciale Beschermingszone Markermeer 
Naast de m.e.r.-beoordelingen voor het vergroten van de haven en de dijkverlegging ten behoeve van het 
project Batavia Haven heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van de geplande 
bebouwing binnen het project Batavia Haven op de speciale beschermingszone Markermeer 
(Oranjewoud, Effecten Batavia Haven op speciale beschermingszone Markermeer, juli 2004). Uit dit 
onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van Batavia Haven geen significant effect heeft op de kwalificerende 
soorten vogels. 
De toelichting op het bestemmingsplan is op dit punt aangevuld. 
 
Flora en fauna 
Bij besluit van 5 april 2004 heeft het Ministerie van LNV ontheffing verleend voor ruimtelijke ingrepen in de 
plangebieden Batavia Haven en Batavia Stad. In het hieraan ten grondslag liggende onderzoek is vermeld 
dat in het uiterste noordoosten van deelgebied Bataviastad (Batavia Stad + Batavia Haven) in 2002 één 
exemplaar van de ringslang is waargenomen en dat de aanwezigheid van een populatie tijdens de 
inventarisatie in 2003 niet is bevestigd. De ringslang is waargenomen nabij de lokatie van de nieuw aan te 
leggen turborotonde op de kruising Houtribweg – Markerwaarddijk en dus niet binnen het plangebied van 
het bestemmingsplan Batavia Haven. 
Voor kritische soorten als blauwborst en ringslang heeft de gemeente Lelystad in het Ontwerp 
Structuurplan 2004, naast de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, aanvullende ecologische 
verbindingen opgenomen. Deze verbinden de natuurlijke gebieden rondom Lelystad, zodat voor deze 
soorten het duurzaam voortbestaan gegarandeerd kan worden. Voor het gebied Batavia Haven loopt de 
dichtstbijzijnde ecologische verbinding tussen het Zuigerplasbos en Houtribhoogte. Via een faunaduiker 
onder de nieuwe turborotonde Markerwaarddijk / Houtribweg wordt het gebied Batavia Haven hierop 
aangesloten. De ruige, waterrrijke en ecologisch te beheren strook tussen de Houtribweg en de 
parkeerplaatsen in Batavia Stad sluit hier op aan. In deze strook komen geschikte biotopen voor de 
blauwborst en ringslang voor. 
 
Parkeren 
In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is de (toekomstige) verkeersstructuur en parkeersituatie 
in en rondom Batavia Haven duidelijker beschreven, met aandacht voor het langparkeren en kortparkeren 
voor bezoekers van Batavia Haven. 
 
De aanduiding ‘Lelybaan’ is in de voorschriften opgenomen binnen de bestemming “verkeer en verblijf”.  
 
Dijkconstructie Oostvaardersdijk 
Voor de berekening van dijkhoogten in het IJsselmeergebied (gedefinieerd als de hoogte van de 
buitenkruinlijn ten opzichte van NAP) is het computerprogramma HYDRA-M ontwikkeld. De maatgevende 
hydraulische belasting op de IJsselmeerdijken is de optelsom van de gemiddelde waterstand, de 
scheefstand van de waterspiegel door opwaaiing en de golfoploop tegen het dijktalud. Daarbij spelen de 
ligging en richting van het te berekenen dijkgedeelte, de vorm en ruwheid van het buitenbeloop, de 
windsnelheid en de windrichting een rol. Ook de aanwezigheid van ondiepe voorlanden en van dammen, 
golfbrekers en dergelijke kan van invloed zijn. Al deze invloeden kunnen in het programma worden 
meegenomen. Een beperking van het programma is dat het geldig is voor dijktaluds tussen 1:1 en 1:8. Als 
benadering voor dit soort situaties hebben we gekozen voor een glad talud onder 1:1. 
 
Bij de berekening van kruinhoogten wordt uitgegaan van een toelaatbaar belastingniveau en van een 
overschrijdingskans van dat niveau. Voor de meeste IJsselmeerdijken is het toelaatbare belastingniveau 
een hydraulische belasting waarbij maximaal 1 liter per meter per seconde over de dijk heenslaat. Maar 
waar zich niet-waterkerende objecten, zoals woningen, op of nabij het binnenbeloop bevinden mag de 
hoeveelheid overslag water niet meer zijn dan 0,1 liter per meter per seconde. De kans dat dit gebeurt 
mag niet groter zijn dan 1/4000 per jaar. 
De Oostvaardersdijk in de kustzone van Lelystad ligt grotendeels in de luwte van de leidam die de 
scheiding vormt tussen het Markermeer en het Oostvaardersdiep. Die leidam wordt bij de berekeningen 
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als golfbreker in rekening gebracht. Maar de Bataviahaven ligt in het verlengde van de doorvaartopening 
in de leidam voor de Vaarweg Amsterdam Lemmer. Bij windrichtingen tussen zuidwest en west krijgt de 
Oostvaardersdijk hier de volle belasting vanaf het Markermeer. Daarom is enkele jaren geleden gekozen 
voor de bouw van de havendam van de Bataviahaven met als tweeledig doel het afschermen van de 
Oostvaardersdijk en het maken van een haven. Bij de dimensionering van de waterkering ter plaatse van 
de Bataviahaven kan de havendam als golfbreker in rekening worden gebracht. 
 
De hoogte van de havendam is (exclusief de opbouw, die hydraulisch niet meegerekend mag worden) 
NAP+1,70 m aan de buitenzijde. De havendam heeft de vorm van een caisson. De ontworpen nieuwe 
waterkering is halfrond, maar de maatgevende oriëntatie is loodrecht op de as van de doorvaartopening, 
2450 ten opzichte van het noorden. In HYDRA-M zijn de volgende gegevens ingevoerd: 
• dijk met een glad talud onder 1:1 
• normaalrichting 2450 
• golfoverslag 0,1 l/(m.s) 
• frequentie 1/4000 
• golfbreker type caisson met een hoogte van NAP+1,70 m 
 
Met deze gegevens berekent HYDRA-M een kruinhoogte van NAP+1,73 m. De hoogte van de golfbreker 
speelt hierin een belangrijke rol. 
 
Dijkbeheerders hanteren vrijwaringszones waarin niet gebouwd mag worden om de mogelijkheid te 
behouden de dijken in de toekomst verder te verhogen. Het waterschap Zuiderzeeland is bereid het 
bouwen in de vrijwaringszone toe te staan op voorwaarde dat nu al een extra hoogte wordt aangebracht. 
Genoemd is 1 m. 
 
Opgemerkt wordt dat de opbouw op de havendam hydraulisch niet meegerekend kan worden, maar wel 
de wind afschermt. Dit is dus een gunstig effect. Of de benadering van de verticale wand door een talud 
onder 1:1 in dit geval veel uitmaakt, valt moeilijk te zeggen. Wel kan gezegd worden dat de berekening 
aan de veilige kant is omdat de leidam tussen Markermeer en Oostvaardersdiep aan weerszijden van de 
doorvaartopening niet meegenomen wordt in de berekening terwijl die bij andere windrichtingen dan 
westzuidwest wel degelijk voor afscherming zorgen. 
 
Conclusie is dat de hoogte van NAP+3,50 m die op dit moment in het stedenbouwkundig ontwerp zit, voor 
de langere termijn ruimschoots voldoende is. 
Daarnaast zal conform de Wet op de waterkering een dijkreconstructieplan worden opgesteld, die 
goedkeuring behoeft van GS. In het kader van het op te stellen dijkreconstructieplan wordt nader 
stilgestaan bij de hoogte van de dijk en de parameters die de hoogte bepalen. 
 
Houtribweg 
De gemeenteraad heeft op 22 mei 2003 besloten de Houtribweg-Midden aan te passen tot een 50 
km/uur-weg. De  gemeente is momenteel bezig met het uitwerken van de mogelijkheden voor het 
downgraden van de Houtribweg-Midden. Er zijn diverse modelberekeningen uitgevoerd om te bepalen of 
het downgraden van de Houtribweg-Midden leidt tot de gewenste afname van de geluidsbelasting op de 
geplande woningen in Batavia Haven. Uit de berekeningen volgt dat downgrading tot een 50 km/uur-weg 
tot maximaal 7000 voertuigbewegingen per etmaal leidt, waarmee binnen de gestelde geluidscontouren 
wordt gebleven. Uit het akoestisch rapport behorend bij het bestemmingsplan volgt dat de 
voorkeursgrenswaarde op de woningen niet wordt overschreden en hogere grenswaarden dus niet 
noodzakelijk zijn.   
 
Ontgronding 
De paragraaf is aangevuld met de conclusie dat voor de uitbreiding van de haven een 
ontgrondingenvergunning noodzakelijk is. 
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Externe veiligheid 
Er is rekening gehouden met het transport van gevaarlijke stoffen over de vaarweg Amsterdam – 
Lemmer. Uit onderzoeksrapporten volgt dat tot 2020 géén overschrijding van de norm van het 
plaatsgebonden- en groepsrisico zal voorkomen, rekening houdend met de voorspelde transportgroei, de 
ontwikkelingen in de hoeveelheid aanwezigen langs de kust en de categorie gevaarlijke stoffen die nu 
vervoerd wordt. Op het moment dat men andere gevaarlijke stoffen wenst te vervoeren, zal het dan 
bevoegd gezag een nieuwe afweging moeten maken. 
 
Waterhuishouding en watertoets 
De waterparagraaf is opgesteld naar aanleiding van de uitgebrachte wateradviezen van Rijkswaterstaat 
en het Waterschap Zuiderzeeland, waarbij de aanbevelingen en randvoorwaarden integraal zijn/worden 
overgenomen bij de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Rijkswaterstaat en het 
Waterschap Zuiderzeeland hebben in het kader van het vooroverleg ex art.10 Bro aangegeven in te 
kunnen stemmen met de waterparagraaf. 
De watertoets is op dit punt aangevuld. 
 
Met de provincie is in september 2004 overleg geweest over de waterparagraaf. 
 
Havenkantoor 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure wordt de opmerking over de bouwtechnische uitwerking 
van het havenkantoor voor kennisgeving aangenomen. 
Bij de verdere uitwerking van het bouwplan zal dit aspect aan de orde komen. 
 
Archeologische waarden 
In oktober 2002 is op ambtelijk niveau met de provincie de afspraak gemaakt dat voor deelplan 1 van het 
Structuurmodel Kust, waartoe ook het plangebied Batavia Haven behoort, volstaan kan worden met een 
bureauonderzoek. De pleistocene laag ligt namelijk dermate diep dat de archeologische verwachting laag 
is en de mogelijkheden voor behoud nagenoeg ontbreken. 
In de archeologische paragraaf in de toelichting op het bestemmingsplan zijn de uitkomsten van het 
bureauonderzoek vermeld. De conclusie van het onderzoek luidde dat de aanwezigheid van 
archeologische waarden weliswaar niet voor 100% kan worden uitgesloten, maar dat gezien de 
landschapsgenetische context en de diepteligging de kans minimaal is dat behoudenswaardige 
vindplaatsen aanwezig zijn, laat staan verloren gaan. Een vervolgonderzoek werd niet zinvol geacht. 
 
Naar aanleiding van het vooroverleg ex artikel 10 Bro is de archeologische paragraaf uitgebreid.    
 
Bestemming “woondoeleinden en voorzieningen” 
Binnen de bestemming “woondoeleinden en voorzieningen” zijn de volgende twee aspecten van belang. 
Enerzijds is het mogelijk om binnen deze bestemming niet-woonfuncties op de begane grond van de 
bouwblokken te realiseren, zoals horeca, detailhandel etc. In de begripsbepalingen (artikel 1) zijn deze 
functies gedefinieërd. Daarnaast is in de bouw- en inrichtingsvoorschriften van de betreffende 
bestemming (artikel 3) bepaald dat de totale oppervlakte van de niet-woonfuncties maximaal 3700 m2 bvo 
mag bedragen. Via een wijzigingsbevoegdheid kan dit verhoogd worden naar 7500 m2 bvo. 
De bijlage bij de voorschriften heeft géén betrekking op de niet-woonfuncties in de bouwblokken. 
 
Anderzijds is het mogelijk om in een woning een aan-huis-verbonden beroep en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen. Hiervoor gelden een aantal ruimtelijke criteria en daarnaast 
criteria die een goede inpassing in de woonomgeving moeten waarborgen. In de begripsbepalingen 
(artikel 1.1 en 1.27)  en de bestemming “woondoeleinden en voorzieningen” (artikel 3.9) zijn deze criteria 
opgenomen.  
De bijlage bij de voorschriften heeft betrekking op de toegestane aan-huis-verbonden beroepen en 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. De lijst is niet limitatief, omdat er in de loop van de tijd nieuwe 
vormen van aan-huis-verbonden beroepen of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten kunnen ontstaan, 
die naar aard en invloed op de woonomgeving gelijk te stellen zijn met de wel in de lijst opgenomen 
bedrijvigheid. 
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Economische uitvoerbaarheid 
Aan de provincie is inzage verleend in de grondexploitatie van Batavia Haven. Uit de grondexploitatie 
blijkt een budgettaire neutrale ontwikkeling van Batavia Haven. Omdat de grondexploitatie een dynamisch 
karakter heeft, is deze niet opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan, dat in het algemeen 
voor een periode van 10 jaar wordt vastgesteld. 
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2.3. Rijkswaterstaat 
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Gemeentelijk standpunt ten aanzien van reactie Rijkswaterstaat. 
 
Aan- en verlichting openbare ruimte en gebouwen 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure wordt de opmerking over de aan- en verlichting van de 
openbare ruimte en gebouwen voor kennisgeving aangenomen. Bij de verdere uitwerking en detaillering 
van het plan zal dit aspect aan de orde komen. 
 
Wet beheer rijkswaterstaatwerken en Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Ruim voor de aanleg van de passantenhaven zal een vergunning op grond van de Wet beheer 
rijkswaterstaatwerken worden aangevraagd bij Rijkswaterstaat en zal bekeken worden of tevens een 
vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren noodzakelijk is. 
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2.4. Waterschap Zuiderzeeland 

 
Resultaat inspraak en overleg 

Gemeente Lelystad – Bestemmingsplan Batavia Haven 
14 



Gemeentelijk standpunt ten aanzien van reactie Waterschap Zuiderzeeland. 
 
Waterafvoer 
De maat voor schoon afvoerwater van wegen en parkeerplaatsen is aangepast conform de richtlijnen uit 
het Waterbeheersplan van het Waterschap Zuiderzeeland. 
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2.5. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
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Gemeentelijk standpunt ten aanzien van reactie Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek. 
 
Scheepsarcheologische resten 
Uit het plangebied zelf zijn geen archeologische resten bekend. Theoretisch is het mogelijk dat 
scheepswrakken worden aangetroffen. Voor zover scheepswrakken niet in de jaren na het droogvallen 
van de polder zijn vastgesteld, laten zij zich moeilijk opsporen. Het betreft dieper liggende, vrij kleine 
puntlokaties, waarbij de landschappelijke situering geen enkele rol speelt bij het bepalen van een 
eventuele verwachting, omdat schepen overal konden vergaan. De kans is dus altijd aanwezig dat zich in 
het plangebied nog een wrak bevindt, maar een onderzoekscampagne alleen daarop gericht wordt, 
gezien de geringe trefkans, niet als zinvol en efficiënt gezien. 
Overigens zijn de vergrote haven en de bouwblokken niet gesitueerd in het gebied dat op de uitsnede van 
de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden is aangeduid met ‘hoge trefkans’. 
 
Naar aanleiding van het vooroverleg ex artikel 10 Bro is de archeologische paragraaf uitgebreid.    
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3. Eindverslag inspraakprocedure 
 

3.1. Algemeen 
De inspraakprocedure, als bedoeld in de Inspraakverordening Lelystad, is gestart door bekendmaking in 
de Flevopost van vrijdag 14 mei 2004 en door bekendmaking op het publicatiebord van de gemeente, van 
het voornemen van de gemeenteraad het bestemmingsplan “Batavia Haven” vast te stellen. 
 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft vanaf maandag 17 mei 2004 tot en met maandag 14 juni 
2004 ter inzage gelegen. 
Binnen deze termijn bestond voor ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en 
rechtspersonen de mogelijkheid hun mening over dit beleidsvoornemen schriftelijk of mondeling kenbaar 
te maken. Binnen de termijn van terinzagelegging is een inspraakreactie ontvangen van de 
Bewonersvereniging Golfpark, Golfpark 155 te Lelystad. 

3.2. Hoorzitting 
Naar aanleiding van de ingediende inspraakreactie heeft een hoorzitting plaatsgevonden op donderdag 
26 augustus. Onderstaand is het verslag van de hoorzitting weergegeven. 
 
Onderwerp hoorzitting  : Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Batavia Haven 
Datum hoorzitting  : donderdag 26 augustus 2004, van 11.00 tot 11.40 uur 
Aanwezig  
Van gemeentezijde  : wethouder Tj. van der Zwan (voorzitter), mw. M. Balkema (afdeling 
Ruimte) 
Indiener inspraakreactie : dhr. P. Cassé (namens Bewonersvereniging Golfpark).  
 
 
Wethouder Van der Zwan opent de hoorzitting en geeft het woord aan de indiener van de inspraakreactie. 
 
De heer Cassé geeft aan dat de Bewonersvereniging Golfpark (hierna: Bewonersvereniging) het plan erg 
aantrekkelijk vindt en met hun inspraakreactie insteekt op de verkeerskundige elementen van het 
bestemmingsplan. Het aantal woningen is niet terug te vinden in het plan; daarnaast is helderheid 
gewenst over de andere functies die gerealiseerd zullen worden in het plangebied. Vanuit het programma 
volgt dan de verkeerscirculatie. Punt 1 en 4 uit de inspraakreactie sluiten daarom op elkaar aan. 
 
Wethouder Van der Zwan geeft aan dat in de voorschriften van het bestemmingsplan het aantal geplande 
woningen is opgenomen. In de toelichting zal dit ook helder worden omschreven. 
 
De heer Cassé geeft aan dat er een aantal verkeersstromen door elkaar gaan lopen in het gebied. Hij is 
van mening dat niet gelijk strafrechtelijke maatregelen getroffen moeten worden om het parkeren in goede 
banen te leiden. Geprobeerd moet worden om dit fysiek te regelen, door een goede inrichting van de 
openbare ruimte. Het bestemmingsplan geeft ook aan dat onder de Lelybaan een ondergrondse 
parkeergarage is gepland. Hoe realistisch is dit? Hij vraagt zich af of de kade c.q. boulevard een 
doorgaande functie voor autoverkeer krijgt. In de toelichting wordt deze mogelijkheid wel opengehouden. 
Het gebied tussen de bebouwing en het water zou een functie moeten krijgen voor terrassen, wandelaars 
e.d.  
 
Wethouder Van der Zwan schetst de uitgangspunten van het plan Batavia Haven. Het is de bedoeling dat 
het verblijfsgebied zoveel mogelijk gevrijwaard blijft van auto’s. De mogelijkheid om auto’s te parkeren 
moet op een natuurlijke manier geweerd worden. Samen met de initiatiefnemers van het plan wordt 
bekeken of en hoe een parkeermogelijkheid ter plaatse van de Lelybaan gerealiseerd kan worden. 
 
De heer Cassé brengt naar voren dat, gelet op de overheersende windrichting (zuidwest), er een hoge 
windsnelheid in de radiale woonstraten kan ontstaan. Hij maakt een vergelijking met de woonbebouwing 
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aan het water in Almere-Haven. Door een te wijde bebouwing en gaten in de wanden is de openbare 
verblijfsruimte minder aantrekkelijk. De Bewonersvereniging doet de suggestie om naar dit aspect nog 
eens goed te kijken. 
 
Wethouder Van der Zwan geeft aan dat de situering van de haven(dam) juist zo is gekozen dat deze 
zoveel mogelijk beschutting vormt voor de achterliggende bebouwing. 
 
De heer Cassé denkt dat de ontsluitingsweg langs de achterkant van de bouwblokken zal leiden tot veel 
sluipverkeer en het ongeoorloofd parkeren van auto’s bij grote evenementen in Batavia Stad. De 
Bewonersvereniging doet de suggestie de cirkelvormige ontsluitingsroute achter de bouwblokken niet aan 
te sluiten op het gebied van Batavia Stad, maar een aparte ontsluiting te geven op de Houtribweg met een 
apart geregeld toegangssysteem voor bewoners van Batavia Haven. 
Tenslotte geeft hij aan dat het belangrijk is om inzicht te hebben in de (toekomstige) verkeersstromen die 
rondom het gebied Batavia Haven en Batavia Stad zullen ontstaan. Hij wijst bijvoorbeeld op de geplande 
bebouwing rondom de Houtribsluizen, zoals aangegeven in het ontwerpstructuurplan. Deze toekomstige 
ontwikkelingen zouden als een theoretisch model meegenomen kunnen worden in een 
verkeerscirculatieplan. 
 
Wethouder Van der Zwan geeft aan dat in dit plan niet vooruit wordt gelopen op de mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen die de heer Cassé noemt. Er worden met het plan voor Batavia Haven in ieder geval geen 
belemmeringen opgeworpen voor dergelijke ontwikkelingen.  
Hij memoreert dat in het kader van de totale verkeersafwikkeling van het gebied rondom Batavia Haven 
en Batavia Stad met de Bewonersvereniging afspraken zijn gemaakt over de turborotonde. Daarbij is 
bekeken wat voor alle partijen aanvaardbaar is. 
 
De heer Cassé is het eens met de opmerking van de wethouder, dat met dit plan niet vooruit gelopen 
wordt op andere toekomstige ontwikkelingen in dit gedeelte van de kuststrook. Hij pleit voor een 
verkeerscirculatieplan, dat de gehele kuststrook omvat, dat modelmatig nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
kan vertalen in mobiliteit- en verkeersontwikkelingen, zodat in de ontwerpfase al reeds de 
verkeerseffecten van toekomstige ontwikkelingen in beeld kunnen worden gebracht. Het zal de totale 
afweging van de wenselijkheid van de ruimtelijke plannen en de maatregelen, die genomen moeten 
worden om de verkeerseffecten op te vangen vergemakkelijken. Ook zijn de financiële gevolgen beter te 
meten. 
 
Mevrouw Balkema geeft de vervolgstappen in de bestemmingsplanprocedure aan.  
In aanvulling daarop wordt afgesproken dat de Bewonersvereniging uitgenodigd wordt voor een overleg 
met de afdeling Mobiliteit om nog eens goed naar de verkeerskundige aspecten van het bestemmingsplan 
te kijken. Dit overleg zal plaatsvinden voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief 
standpunt inneemt over de inspraakreactie van de bewonersvereniging. 
 
Wethouder Van der Zwan sluit de hoorzitting. 
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3.3. Inspraakreactie Bewonersvereniging Golfpark 
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3.4. Gemeentelijk standpunt 
 
1. Aantal woningen 
In de voorschriften van het bestemmingsplan is bepaald dat er maximaal 481 woningen (eengezinshuizen 
en appartementen) gebouwd mogen worden binnen het plangebied van het bestemmingsplan. In de 
toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan is dit niet vermeld; de toelichting is op dit punt aangevuld. 
 
2. Parkeren 
Omdat Batavia Haven het karakter van een verblijfsgebied zal krijgen, is het van belang om een 
kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte te realiseren zonder grote aantallen geparkeerde auto’s.  
In dit kader is een duidelijk parkeerregime geformuleerd waarbij duidelijk onderscheid gemaakt wordt 
tussen kort parkeren en lang parkeren. Het lang parkeren ten behoeve van Batavia Haven zal plaats 
vinden in het naastgelegen gebied Batavia Stad. Hiertoe is ten zuiden van het gebouw van het voormalige 
sportmuseum een parkeerterrein gereserveerd voor bezoekers die één of meerdere dagen een 
boottochtje maken of iets anderzijds. Via de aan te leggen trottoirs langs de Helling kunnen de bezoekers 
eenvoudig richting de haven wandelen. In de periode tot dat dit parkeerterrein gereed is, zal het 
langparkeren worden gesitueerd op het Bataviaplein. Het parkeren voor bewoners zal zoveel mogelijk op 
eigen erf plaatsvinden. Voor het kortparkeren van bezoekers aan de haven is een tweeledige oplossing 
aanwezig. Enerzijds zal dit worden opgelost op het eigen erf en anderzijds door de aanleg van een 
parkeervoorziening op en/of onder de Lelybaan, gesitueerd tussen de Helling en Bataviaplein. Om dit 
parkeerregime te handhaven zullen diverse maatregelen worden toegepast. In de eerste plaats zal dit 
gebeuren door tariefstelling: kortparkeren op de langparkeerplaats zal door tariefstelling onaantrekkelijk 
worden gemaakt, terwijl langparkeren in de Lelybaan hiermee onaantrekkelijk wordt gemaakt. Hierbij moet 
er wel voor worden gezorgd dat parkeerplaatsen bedoeld voor bewoners niet bezet worden door 
bezoekers aan de haven. Door juiste inrichting van het gebied, bijvoorbeeld door het plaatsen van paaltjes 
en parkeerverboden, moet het gewenste parkeergedrag worden gerealiseerd. Bovenstaande maatregelen 
zullen worden ondersteund met een helder bebordingsplan (zie ook: 4. Verkeerscirculatieplan).  
Wat betreft de opvang van parkeren bij evenementen is het van belang om het verkeer goed te geleiden 
met behulp van politie, verkeersregelaars of met de hand. De te realiseren parkeercapaciteit in Batavia 
Stad is gedimensioneerd op een dag met topdrukte, dus het overgrote deel van het jaar zal de 
parkeercapaciteit ruim voldoende zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat incidenteel, bij grote 
evenementen, de parkeercapaciteit op bepaalde momenten van de dag niet toereikend zal zijn. In dit 
geval zal gebruik worden gemaakt van de grasvelden en bermen rond Batavia Stad. Op dergelijke 
momenten zal wel de bereikbaarheid van hulpdiensten gegarandeerd moeten zijn.  
 
3. Ontsluitingsweg autoverkeer 
Omdat Batavia Haven het karakter van een verblijfsgebied zal krijgen, is het de bedoeling om ook de 
woonstraatjes tussen de woonblokken zoveel mogelijk autoluw te houden. Bovendien liggen de straatjes 
tussen de woonblokken in een helling die het hoogteverschil tussen het water en de Houtribweg 
overbrugt. Gelet hierop is ervoor gekozen om de hoofdontsluiting van het gebied achter de woonblokken 
langs te laten lopen en de woonstraten daar op aan te laten sluiten. Deze weg zal het karakter krijgen van 
een gebiedsontsluitingsweg en zal zodanig vormgegeven worden dat er geen sprake is van een 
doorgaande autoroute die de functie van de Houtribweg Midden vervangt. Er is bewust voor gekozen om 
geen doorsteek te maken met de Houtribweg-Midden omdat een dergelijke doorsteek juist sluipverkeer 
genereert ingeval het verkeer op de rotonde Houtribdreef-Houtribweg-Midden vaststaat. Het sluipverkeer 
zou in dit geval de problemen alleen maar verergeren, omdat ook de afwikkeling van het verkeer op de 
Helling, de Lelybaan en de Museumweg zou worden vertraagd.  
Van belang is tevens de voorgenomen herinrichting van de Houtribweg-Midden tot 50 km-weg. Deze 
herinrichting moet er toe leiden dat het meeste verkeer richting Batavia Haven en Batavia Stad over de 
Westerdreef en Houtribdreef wordt geleid.  
 
4. Verkeerscirculatieplan 
Om alle toekomstige verkeersstromen rondom Batavia Haven en Batavia Stad in goede banen te leiden, 
zijn een aantal uitgangspunten relevant. Deze uitgangspunten zijn mede beschreven en vastgelegd in het 
bestemmingsplan Museumkwartier (Batavia Stad) en de stedenbouwkundige visie voor Batavia Haven. 
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Een belangrijk uitgangspunt is dat de bezoekers van Batavia Stad vroegtijdig (ter hoogte van de 
Westerdreef, Houtribdreef en Houtribweg)) door bewegwijzering worden geleid naar de turborotonde 
Houtribweg-Markerwaarddijk en aansluitend naar het parkeerterrein aan de oostkant van het Factory 
Outlet Village. Het vertrekkende autoverkeer moet op de eerste plaats via de Houtribweg-Noord. 
Bewoners en bezoekers van Batavia Haven worden geleid naar de Helling. Op de Helling wordt in de 
eerste plaats het langparkeerterrein voor de gebruikers van de haven duidelijk aangegeven (rechtsaf op 
de rotonde de Helling - Museumweg). Bezoekers van bewoners en bewoners zelf worden bij de rotonde 
de Helling-Museumweg linksaf geleid achter de bouwblokken langs (de verlegde Suijderseeboulevard).  
In de tweede plaats worden bezoekers die kort moeten parkeren richting de Lelybaan geleid. Bezoekers 
die moeten laden/lossen bij de havenpier worden over de Lelybaan geleid richting de havenpier.  
De promenade bij de haven zal autoluw worden; dat wil zeggen dat de boulevard in de zomer voor 
autoverkeer wordt afgesloten, maar wel toegankelijk is voor hulpdiensten, bevoorradingsverkeer en 
gemeentelijke diensten (vuil ophalen, gemeentereiniging).  
 
De Museumweg wordt ter hoogte van het Bataviaplein ook voor doorgaand verkeer afgesloten (behalve 
hulpdiensten en expeditieverkeer) . 
Door deze afsluitingen worden er twee aparte circulaties nagestreefd:  
1. Autoverkeer (bezoekers) voor Batavia Stad in en uit via turborotonde-Houtribweg. 
2. Autoverkeer voor Batavia Haven in via de Helling, over de Lelybaan en weer uit via de Helling.  
 
Op deze wijze hoeft de turborotonde niet het autoverkeer voor Batavia Haven te verwerken.  
Daarnaast zijn er zijn diverse modelberekeningen gedaan om prognoses van de verkeerstoename rond 
Batavia Stad en Batavia Haven tot 2015 te bepalen, vooral de druk op de nieuwe turborotonde. Hierin zijn 
naast de Houtribweg, ook de Houtribweg-Midden, de Houtribdreef, de Visarenddreef, de Westerdreef en 
de Markerwaarddijk evenals de Helling, Museumweg en de aan te leggen ontsluitingsweg van Batavia 
Haven opgenomen. Uit deze berekeningen kwamen, uitgaande van de genoemde circulatieplannen en de 
verwachte groei van het verkeer als gevolg van de geplande ontwikkelingen, géén te verwachten 
verkeersproblemen naar voren.  
 
In de nader uit te werken plannen worden tevens aanvullende routeringen, bewegwijzeringen en exacte 
locaties opgenomen voor bevoorradingsverkeer, hulpdiensten, gemeentelijke diensten, gehandicapten, 
(brom)fietsers en voetgangers.  
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