
www.oostvaardersdiep.nl	  	  

Raadsbesluit	  Overslag	  Terminal	  Blocq	  van	  Kuffeler	  	  
Zoals	  u	  zich	  wellicht	  nog	  kunt	  herinneren	  is	  in	  maart	  van	  dit	  jaar	  de	  
kredietverstrekking	  van	  de	  gemeente	  Almere	  voor	  de	  voorbereiding	  van	  de	  aanleg	  
van	  een	  overslagterminal	  bij	  de	  Blocq	  van	  Kuffeler	  aan	  de	  orde	  geweest.	  Na	  enkele	  
sessies	  van	  de	  Politieke	  Markt,	  is	  de	  Raad	  toen	  tot	  de	  conclusie	  gekomen	  dat	  deze	  
kredietverstrekking	  niet	  gepast	  was.	  
	  
Initiatiefnemers	  willen	  door	  
Sinds	  die	  tijd	  hebben	  de	  bedrijven	  welke	  initiatiefnemers	  zijn	  voor	  deze	  
overslaghaven	  niet	  stil	  gezeten.	  Zij	  zijn	  druk	  bezig	  om	  op	  eigen	  kosten	  de	  
planvorming	  voor	  de	  overslagterminal	  door	  te	  zetten.	  
Natuurlijk	  zijn	  wij	  als	  bewoners	  van	  het	  Oostvaardersdiep	  naast	  het	  beoogde	  
plangebied	  hier	  nog	  steeds	  niet	  blij	  mee	  en	  wij	  willen	  u	  helpen	  herinneren	  waarom	  
een	  overslagterminal	  op	  deze	  locatie	  o.i.	  niet	  geschikt	  is.	  
	  
Industriële	  bestemming	  tussen	  natuurgebieden?	  
Het	  overkoepelde	  argument,	  welke	  elke	  vorm	  van	  wet-‐	  en	  regelgeving	  te	  boven	  gaat,	  
is	  dat	  een	  industriële	  bestemming	  als	  een	  overslagterminal	  niet	  past	  binnen	  de	  
natuurlijke	  omgeving	  van	  de	  Blocq	  van	  Kuffeler.	  Denk	  alleen	  al	  aan	  de	  
natuurgebieden	  naast	  het	  plangebied	  en	  het	  populaire	  water-‐	  en	  natuurtoerisme	  
van	  de	  locatie,	  maar	  ook	  het	  wonen	  in	  een	  door	  natuur	  omgeven	  buitengebied.	  
Zelf	  wanneer	  aan	  alle	  wet-‐	  en	  regelgeving	  wordt	  voldaan,	  zullen	  deze	  waarden	  
worden	  aangetast	  op	  manieren	  welke	  bij	  geen	  enkele	  officiële	  studie	  aangetoond	  
zullen	  en	  kunnen	  worden.	  
Naast	  deze	  moeilijk	  te	  vatten,	  maar	  zeer	  belangrijke	  waarden,	  zijn	  er	  tevens	  de	  
nodige	  vraagtekens	  omtrent	  de	  positieve	  economische	  effecten	  van	  een	  
overslagterminal	  bij	  de	  Blocq	  van	  Kuffeler.	  	  
	  
Aantrekkende	  werking	  voor	  nieuwe	  bedrijven	  twijfelachtig	  
Waarschijnlijk	  zullen	  de	  initiatiefnemers,	  zelfs	  na	  afschrijving	  van	  hun	  investering,	  er	  
financieel	  beter	  van	  worden.	  
Voor	  de	  gemeente	  Almere	  echter	  is	  het	  economisch	  reilen	  en	  zeilen	  van	  een	  paar	  
ondernemers	  niet	  belangrijk	  genoeg	  om	  belangrijke	  waarden	  zoals	  eerder	  genoemd	  
aan	  te	  tasten.	  	  
Een	  belangrijke	  drijfveer	  voor	  een	  COT	  voor	  de	  gemeente	  Almere	  zou	  de	  
aanzuigende	  kracht	  op	  bedrijven	  zijn.	  Dit	  valt	  echter	  te	  betwijfelen.	  
De	  beperkte	  omvang	  van	  de	  beoogde	  overslagterminal,	  zoals	  de	  initiatiefnemers	  ook	  
zelf	  aangeven,	  is	  hiermee	  ook	  gelijk	  de	  Achilleshiel.	  Het	  plangebied	  is	  klein	  en	  zelf	  bij	  
volledige	  benutting	  zal	  de	  verwerkingscapaciteit	  van	  de	  overslagterminal	  beperkt	  
blijven.	  	  
	  
Beperkte	  multi	  modale	  functie	  
Daarnaast	  is	  de	  locatie	  maar	  beperkt	  multi-‐modaal,	  er	  is	  immers	  geen	  
spoorverbinding	  mogelijk.	  Voor	  echte	  multi-‐modaliteit	  zal	  een	  grote	  onderneming	  
toch	  uit	  moeten	  wijken	  naar	  Lelystad	  waar	  op	  korte	  termijn	  een	  grote	  
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overslagterminal	  gerealiseerd	  zal	  worden.	  Signalen	  over	  deze	  specifieke	  concurrentie	  
zijn	  al	  enige	  tijd	  waar	  te	  nemen,	  zelfs	  in	  de	  media.	  
Conclusie:	  de	  Blocq	  van	  Kuffeler	  is	  te	  beperkt	  om	  echt	  aantrekkelijk	  te	  kunnen	  zijn	  
voor	  interessante	  nieuwe	  bedrijven	  om	  zich	  te	  vestigen	  op	  het	  industrieterrein	  de	  
Vaart	  in	  Almere.	  
	  
Voor	  de	  gemeente	  Almere	  lijkt	  de	  economische	  en	  politieke	  bijdrage	  van	  een	  
overslagterminal	  bij	  de	  Blocq	  van	  Kuffeler	  beperkt	  en	  lijkt	  daarmee	  niet	  op	  te	  wegen	  
tegen	  de	  negatieve	  gevolgen	  welke	  een	  dergelijk	  overslagterminal	  zullen	  hebben	  op	  
de	  omgeving.	  
	  
COT	  grote	  impact	  op	  omgeving	  
Het	  lijkt	  op	  een	  keuze	  tussen	  een	  overslagterminal	  met	  economisch	  voordeel	  voor	  
een	  beperkte	  groep	  van	  lokale	  ondernemers	  met	  grote	  vraagtekens	  omtrent	  verdere	  
voordelen	  voor	  ondernemers	  of	  de	  gemeente	  Almere	  en	  het	  zekere	  behoud	  van	  een	  
natuuromgeving	  voor	  zowel	  flora	  en	  fauna,	  als	  water-‐	  en	  natuurtoerisme	  en	  
natuurlijk	  een	  prachtige	  woonomgeving	  in	  het	  Almeerse	  buitengebied.	  
	  
Bestemmingsplan	  	  
Ergens	  in	  de	  komende	  weken	  of	  maanden	  zullen	  de	  initiatiefnemers	  via	  het	  College	  
een	  plan	  indienen	  om	  het	  bestemmingsplan	  wijzigingsproces	  in	  werking	  te	  zetten	  
voor	  de	  aanleg	  van	  de	  overslagterminal	  bij	  de	  Blocq	  van	  Kuffeler.	  
	  	  
Ons	  verzoek	  aan	  u:	  overweeg	  de	  voors	  en	  tegens	  goed	  en	  beoordeel	  wat	  de	  waarde	  
van	  een	  overslagterminal	  op	  deze	  locatie	  is	  voor	  de	  gemeente	  Almere.	  	  
Bezoek	  het	  gebied	  eens	  zelf,	  wij	  staan	  tot	  uw	  beschikking,	  en	  vorm	  zelf	  een	  beeld	  
van	  de	  situatie,	  voordat	  u	  in	  uw	  fractie	  of	  in	  de	  Raad	  uw	  stem	  uitbrengt	  hierover.	  
Wij	  staan	  in	  onze	  visie	  samen	  met	  de	  Watersport	  Vereniging	  de	  Blocq	  van	  Kuffeler	  
en	  het	  Flevolandschap.	  
	  
Alternatieven	  
Het	  beoogde	  gebiedje	  zou	  ook	  anders	  benut	  kunnen	  worden	  in	  de	  lijn	  van	  het	  nu	  
geldende	  bestemmingsplan:	  denk	  aan	  een	  commerciële	  jachthaven	  (er	  zijn	  dringend	  
ligplaatsen	  nodig),	  een	  camperplaats,	  een	  zeilschool,	  een	  horecaplek…….	  Kortom	  een	  
uniek	  stukje	  Almere	  waar	  ALLE	  Almeerders	  gebruik	  van	  kunnen	  maken.	  
	  
Als	  Bewoners	  Vereniging	  hebben	  wij	  een	  website	  samengesteld	  waarop	  u	  zich	  een	  
beeld	  kunt	  vormen	  van	  het	  beoogde	  gebied.	  Ontwikkelingen	  in	  de	  pers	  over	  de	  Blocq	  
van	  Kuffeler	  en	  het	  Oostvaardersdiep	  kunt	  u	  via	  onze	  website	  volgen:	  
www.oostvaardersdiep.nl	  .	  U	  kunt	  ook	  vrienden	  worden	  van	  onze	  Vereniging	  via	  
onze	  facebook	  pagina	  Bewonersvereniging	  Blocq	  van	  Kuffeler.	  Ook	  hierop	  houden	  
wij	  onze	  informatie	  up	  to	  date.	  
	  
	  


