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Overslaglocatie voor Vijfhoek recycling
Geachte raad,
In onze vergadering van 21 maart 2017 hebben wij kennis genomen van het
initiatief van Vijfhoek recycling op De Vaart, voor een overslaglocatie aan de
Silokade. Met deze brief informeren wij u over het initiatief en de te doorlopen
procedure.
Tijdens een bezoek van raadsleden aan De Vaart in september 2015 kwam de
wens van Vijfhoek voor een overslaglocatie voor het eerst ter sprake. Begin 2016
meldde Vijfhoek het initiatief bij de gemeente en is het op de gebruikelijke wijze
ambtelijk in behandeling genomen. Het gaat om overslag voor bulkstoffen voor
Vijfhoek, inclusief tijdelijke opslag, een mobiele kraan en twee trechters. Deze
overslag is nodig voor de doorontwikkeling van Vijfhoek. Om de ambitie van
Vijfhoek op het gebied van duurzame recycling van afvalstromen waar te maken
is de overslaglocatie noodzakelijk. Een verdere ontwikkeling is niet mogelijk met
alleen aan- en afvoer over de weg.
Het huidige initiatief is onvergelijkbaar met het plan voor een containerterminal
van enkele jaren terug. Er is nu geen sprake van containeroverslag en de omvang
van de kade, de oppervlakte van de locatie en de vaarbewegingen is substantieel
kleiner. Beoogde locatie is de Silokade, nabij het leerwerkbedrijf Flevodrome,
waar Vijfhoek ook gebruik van maakt (zie het kaartje). De beoogde
overslaglocatie bevindt zich niet op gemeentegrond, vormt een integraal
onderdeel van Vijfhoek en heeft een dekkende exploitatie.
Na een ambtelijke haalbaarheidsanalyse op hoofdlijnen (o.a. milieuzonering,
verkeer, ecologie, archeologie, landschap, circulaire economie), is het
gebruikelijke vooroverleg gestart met Vijfhoek en zijn adviseurs. Het project past
niet volledig in het recent vastgestelde bestemmingsplan ‘Groenzone
Noorderplassen-De Vaart en Oostvaardersbos’, zodat Vijfhoek een goede
ruimtelijke onderbouwing moet leveren als basis voor de afwijkingsprocedure. In
het vooroverleg met Vijfhoek zijn ook Rijkswaterstaat en het Waterschap
Zuiderzeeland betrokken.

Datum
21 maart 2017
Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk
DSO/2017/ 4953976 ak
Bijlage(n)

Datum
21 maart 2017
Ons kenmerk
DSO/2017/ 4953976 ak
Pagina
2/2

Inmiddels heeft Vijfhoek de vooronderzoeken voor de vergunningprocedure
afgerond en samengebracht in een aanmeldingsnotitie voor de Milieu Effect
Rapportage, die ter beoordeling aan de Omgevingsdienst zal worden voorgelegd.
Publicatie van het MER besluit in de Staatscourant wordt verwacht medio 2017.
Daarna kan de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. Hiervoor is
een uitgebreide wabo-procedure vereist met een doorlooptijd van in beginsel 26
weken.
Meerdere instanties zijn als bevoegd gezag en/of eigenaar betrokken (Waterschap,
Rijkswaterstaat, Provincie Flevoland en gemeente Almere). De provincie (uit te
voeren door Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek) is overall
bevoegd gezag, omdat Vijfhoek een provinciale inrichting is met betrekking tot de
Wet Milieubeheer. Omdat de provincie bevoegd gezag is, is de gemeenteraad
besluitvormend voor een verklaring van geen bedenking voor dit initiatief. Wij
zullen u in de loop van 2017 in het kader van de vergunningprocedure een advies
over de verklaring van geen bedenking ter besluitvorming voorleggen. De
provincie handelt de vergunningaanvraag af.
Vijfhoek realiseert zich dat de voorziene ontwikkeling gevoelig zou kunnen liggen
bij de bewoners van het gebied. Daarom organiseert zij begin april 2017 een
informatiebijeenkomst in het pand van Vijfhoek. Omdat het initiatief hiermee
openbaar wordt, infomeren wij u nu reeds over de komende procedure.
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