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Onder verwijzing naar de brief van de stantssecretaris van Binnenlandse 
Zaken van 12 September 1979 inzake procedures met betrekking tot stede-
bouwkundige plannen en gronduitgifte in Aln^re, zend ik u de Hota's van 
Commentaar deel II van de ontwerp-plannen "'t Moerveld" te Almere-Haven, 
"2D,2G,2U" te Almere-Stad, "Cost II" en "Hujtcnveld" te Almere-Buiten, 
"Noorderplassen" en "Gooi- en IJmcer" tr Almere. 

Een exemplaar van de plannen tot rogeling dor bebouwing en der bestemraing 
van gronden ex artikel 11 van de Wet op hot Openbaar Lichaam "Zuidelljke 
Ijsselmeerpolders" van 1955 betreffende bovengenoemde gebieden, alsmede 
de Nota's van Commentaar deel I zijn reeds in uw bezit. 
Bovengenoemde plannen en bijlage worden thana anngeboden aan de minister 
van Verkeer en Waterstaat, waarna de Rand van de Waterstaat advies zal 
uitbrengen over het plan. 
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DEEL II BESTUURLUK COMMENTAAR 

In het kader van het bestuurlijk commentaar is het ontwerpplan ex art. 
11 Wet o.l.-ZIJP "Noorderplassen", op 2 december 1982, verzonden aan 
de voorzitter van de Adviesraad van het openbaar lichaam "Zuidelijke 
Ijsselmeerpolders" te Almere. 

Het ontwerpplan is in de vergadering van 19 mei 1983 in de Adviesraad 
behandeld. 
Op basis van het door het Dagelijks Adviescollege openbaar lichaam 
"Zuidelijke Ijsselmeerpolders" opgestelde pre-advies heeft de Advies
raad met het ontwerpplan ingestemd. 

In het navolgende is het pre-advies deels samengevat, en voorzien van 
een reactie door de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders. 

1. Vanaf 6 december 1982 heeft gedurende een maand ter inzage gelegen 
het ontwerpplan ex art. 1lWet openbaar lichaam Zuidelijke Ijssel
meerpolders "Noorderplassen". In de periode van terinzagelegging zijn 
11 bezwaarschriften tegen het onwerpplan ingediend. De bezwaarschrif-
ten zijn afkomstig van de volgende instanties en organisaties: 
de inspectie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie, de Vogel- en Natuur-
wacht "Zuidelijk Flevoland", de Koninklijke Nederlandse Natuurhisto-
rische Vereniging, afdeling Lelystad, de Nederlandse Vereniging tot 
bescherming van vogels, het Bosschap, de actiegroeo "Redt de Oost-
vaardersplassen", de stichting "Dutch Birding Association", de Stich-
ting Natuur en Milieu, de Vereniging Milieudefensie, Kerngroep Lely
stad, de directie Zuiderzeewerken, de Stichting Bos en Hout. 

Het ontwerpplan "Noorderplassen" heeft betrekking op een buitenge-
bied ten noorden van Almere-Stad. Naast een landbouwfunctie in het 
westelijk deel zal het gebied in hoofdzaak een recreatieve functie 
krijgen. De in het plangebied gelegen Lepelaarsplassen zullen, in 
verband met het bijzondere karakter daarvan, slechts extensieve re-
recreatiefunctie kunnen vervullen. 

Het ontwerpplan voldoet qua juridische vormgeving aan de daaraan te 
stellen eisen volgens de Wet en het Besluit op de Ruimtelijke Orde-
ning. Verondersteld wordt dat de voorschriften op detailpunten nog 
zullen worden afgestemd op de zogenaamde standaardvoorschriften. 

Verder is kennisgenomen van de resultaten van het ambtelijk overleg 
over het ontwerpplan dat in paragraaf 6 van de plantoelichting is 
opgenomen. 

In vrijwel alle bezwaarschriften wordt tot uitdrukking gebracht, dat 
de in het ontwerpplan "Noorderplassen" gehanteerde bestemmingsrege-
ling onvoldoende bescherming biedt voor de Lepelaarsplassen. 
Volgens de indieners van de bezwaarschriften wordt dit gebied be-
dreigd door de recreatieve ontwikkelingen, die in het ontwerpplan 
mogelijk worden gemaakt. In verband hiermee wordt aangedrongen op 
het aanbrengen van een aantal wijzigingen in de bestemmingsregeling, 
zoals: 



- het wijzigen van de bestemming "bos" voor de Lepelaarsplassen in 
"natuur"; 

- het aanleggen van overgangszones rond de Lepelaarsplassen; 
- het beperken van zandwinning in de Noorderplassen; 
- het niet toelaten van bepaalde recreatieve voorzieningen; 
- het wijzigen van de bestemming "landbouw" voor het westelijk deel 

van het plangebied in "bos". 

Naar aanleiding van de ingediende bezwaarschriften en de daarover 
door de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders opgestelde nota van 
commentaar wordt het volgende opgemerkt. In de buitenruimte van Al
mere moeten zich volgens het Ontwerp-Structuurplan Almere meerdere 
functies ontwikkelen. Bij de bestemmingsregeling van het Noorderplas-
sengebied dient te worden nagegaan op welke wijze aan de wensen om 
dit gebied te benutten voor landbouwdoeleinden en recreatieve ontwik-
kelingen kan worden voldaan rekening houdende met het bijzondere 
karakter van de Lepelaarsplassen. 

In het kader van het Ontwerp Structuurplan in Almere, zijn het zui
delijke en het oostelijke deel van de Noorderplassen bestemd voor 
intensieve recreatie, terwijl de Lepelaarsplassen zijn aangegeven 
voor extensieve recreatie binnen de bestemming "bos", geregeld in 
artikel 12 van de voorschriften. 

Het ontwerpplan "Noorderplassen" sluit volledig aan bij het Ontwerp 
Structuurplan Almere en geeft een zonering aan voor de verschillende 
functies binnen het plangebied. Tussen de Lepelaarsplassen en het 
voor intensieve recreatie bestemde gebied is een overgangszone voor
zien, die concreet gestalte zal krijgen via een daarop afgestemde 
inrichting. Ook de te nemen beheersmaatregelen zullen daarop worden 
toegespitst. Het Lepelaarsplassengebied zal slechts beperkt toegan-
kelijk zijn. Ook tussen de Lepelaarsplassen en het voor het land
bouw bestemde gebied is een overgangszone voorzien, en wel in de 
vorm van een weidegebied met extensief agrarisch gebruik. De hier ge-
schetste zonering biedt voldoende garanties voor een zodanige inrich
ting van het plangebied, dat de daar aanwezige functies zich op ver-
antwoorde wijze naast elkaar kunnen ontwikkelen. Met de voorgenomen 
reactie van de Rijksdienst op de ingediende bezwaarschriften in de 
nota van commentaar wordt dan ook ingestemd. 

Reactie van de RIJP 

Hiervan is kennisgenomen. 
In het kader van aanpassing van de voorschriften aan de meest recente 
"standaardvoorschriften" worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
- in artikel 1 (Begripsbepaling) onder 11 wordt de zinsnede na de 
woorden ".... en het fokken van vee," vervangen door de volgende 
zinsnede, luidende: 
"zonder gebruiki te maken van glasopstallen met een hoogte van meer 
van 1 m. 

- In artikel 4 (Vrijstellingen) worden enkele foutieve verwijzingen 
aangepast. 

- In artikel 16 (Gebruiksbepalingen) lid 2 onder 1 wordt na de woor
den ".. de onbebouwde gronden als.." de volgende zinsnede toegevoegd: 
crossterrein voor gemotoriseerde voertuigen". 



2. Het ontwerpplan geeft voorts nog aanleiding tot het plaatsen van de 
volgende kanttekeningen: 
- de bestemmingsregeling voor de busleidingenstrook is naar ons oor-
deel onvoldoende, daar de artikelen 7 en 11 van de voorschriften 
bebouwing op de gereserveerde strook grond niet uitsluiten: 

Reactie van de RIJP 

Het betreft hier een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van een be
stemming leidingenstraat. 
Het toepassen van deze bevoegdheid is facultatief. 
Het nu reeds verbieden van bebouwing ten dienste van de te wijzigen 
bestemmingen ter bescherming van de reservering voor de leidingen
straat loopt op het toepassen van de bevoegdheid vooruit. Hiermee 
kan niet worden ingestemd. 
Overigens zijn de desbetreffende gronden ondermeer bestemd voor Re
creatie met de aanwijzing "parkgebied" of "zonder gebouwen". 
Ten behoeve van de aanwijzing "parkgebied" zijn beperkte bebouwings-
mogelijkheden opgenomen. 

3. In de voorschriften ontbreekt een artikel, dat de uitwerkingsplicht 
van de burgemeester en wethouders regelt; 

Reactie van de RIJP 

Dit artikel is abuisievelijk niet opgenomen. 
Deze ommissie wordt hersteld. 

4. In artikel 4 ontbreekt een vrijstellingsbevoegdheid, die het burge
meester en wethouders mogelijk maakt de in het plan aangegeven hoog-
te- en oppervlaktematen met ten hoogste 10% te verhogen. 
De voorschriften dienen op bovenstaande punten te worden aangepast. 

Reactie van de RIJP 

Overeenkomstig de regeling in overige plannen ex art. 11 zoal in art
ikel 4 alsnog de volgende regeling worden opgenomen: "het bepaalde 
in artikel 3 (Algemene Bouwbepalingen) voor het bouwen van bouwwerken 
met een hogere goot- c.q. boeiboordhoogte of met een groter bebouwings-
percentage, dan voortvloeit uit het bepaalde in lid 1 van dat arti
kel, mits de voerschrijding niet meer bedraagt dan 10% van hetgeen 
uit dat lid voortvloeit". 
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toelichting op voorstel aan het dagelijks adviescollege 

De hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de Ijsselmeer
polders heeft hi j brief van 15 juni 1983 meegedeeld, dat de 
minister van verkeer en waterstaat de volgende art. 11-
plannen heeft goedgekeurd: 
- "De Verven 1981" (Almere-Haven); 
- "Muiderzand" 
- "Kiddengebied" 
- "Frezersplaats" (Almere-Stad). 

Bij zi jn br ief van 20 juni 1983 heeft de hoofddir. RIJP ' 
meegedeeld, dat de a r t . 11-plannen "t Meerveld", "Oost I I " 
"Buitenveld", "2D, 2G, 2U", "Noorderplassen" en "Gooi- en 
IJmeer" t e r goedkeuring aan de minis ter z i jn aangeboden. 
Uit de no t a ' s van commentaar op de ontwerp-plannen 
"2D,2G,2U" en "Buitenveld" b l i j k t , dat de Rijksdienst n ie t 
tegemoet i s gekomen aan de meermalen door het Openbaar 

Lichaam geuite wens om ook in al le . nog in proc edure z i jnde 
globale a r t . 11-plannen de zgn. 1C%-vrijstell ingsregeling 
op t e nemen. Deze regel ing maakt het burgemeester en wet
houders mogelijk de in het plan aangegeven goothoogten en 
bebouwingspercentages met maximaal 1CPA t e verhogen. 
De kves t ie van het n ie t opnemen van daze regel ing speelde 
reeds b i j een eerdere se r i e t e r goedkeuring aangeboden 
plannen. Naar aanleiding daarvan heeft uw college een br ie f 
doen uitgaan naar de hoofddir. RIJP met het verzoek om de 
10̂ o regel ing in a l l e nog in procedure zijnde plannen op t e 
nemen. Aangenomen moe worden dat deze br ie f de hoofddir. 
n ie t heeft bereikt ten t i j d e van het opstel len van de no ta ' s 
van commentaar 4deel I I ) van de genoemde plannen. 
Daar uw college ook een brief heeft verzonden naar de 
minis ter van verkeer en waterstaat met het verzoek om in 
a l l e plannen die haar t e r goedkeuring worden aangewden 
deze regeling^op t e nemen, i s op d i t moment geen verdere 
ac t i e nod ig . Volstaan kan worden met een mededeling aan 
de adviesraad. 

voor vervolq inleqvpl qeb 'u ikpn 



Plaatsen in de Gooi- en Eemlander d.d. woensdag 6 juli 1983. \ /\r\>-;''' *"" J| 

Plannen ex art. 11 Wet openbaar lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpolders 
(bestemmingsplannen). 

De landdrost van de Zuidelijke Ijsselmeerpolders maakt bekend, dat de 
hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders de volgende 
plannen ex art. 11 Wet openbaar lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpolders ter 
goedkeuring aan de minister van verkeer en waterstaat heeft aangeboden: 

'"t Meerveld" (Almere-Haven) "2D, 2G, 2U" (Almere-Stad) 
" Oost II" (Almere-Buiten) ••"Noorderplassen" (Almere) 
"Buitenveld" (Almere-Buiten) "Gooi- en IJmeer" 

In verband hiermee liggen deze plannen vanaf maandag 11 juli 1983 ge
durende een maand ter inzage op de afdeling algemene en juridische zaken 
van de directie Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Gemeentewerken, 
in het Stadhuis te Almere-Stad, Wagenmakerbaan 7. 
Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid bij de minister van verkeer 
en waterstaat (Postbus. 2090J, 2500 EX 's-Gravenhage) schriftelijk bezwaar 
te maken tegen de goedkeuring van de plannen. 

Tevens maakt de landdrost bekend, dat de minister van verkeer en waterstaat 
op 3 juni 1983 de volgende plannen ex artikel 11 Wet openbaar lichaam Zuide
lijke Ijsselmeerpolders heeft goedgekeurd: 

- "De Werven 1981" (Almere-Haven) 
- "Frezersplaats" (Almere-Stad) 
- "Middengebied" (Almere) 
- "Muiderzand" (Almere) 

Deze plannen liggen vanaf heden voor een ieder op de volgende plaatsen ter 
inzage: 
- in het informatiecentrum van het openbaar lichaam Zuidelijke Ijsselmeer
polders in het Stadhuis te Almere-Stad, Zoetelaarspassage 2 (openings-
tijden maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 xiur en op donderdag 
tot 21.00 uur); 

- in het informatiecentrum van het openbaar lichaam Zuidelijke Ijsselmeer
polders in gebouw Corrossia, Markt 1 te Almere-Haven (openingstijden 
maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur). 

Voor nadere inlichtingen van de zijde van het openbaar lichaam Zuidelijke 
IJsselmeerpolder kunt u zich wenden tot de afdeling algemene en juridische 
zaken van de directie Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Gemeentewerken 
in het Stadhuis te Almere-Stad (kamer 207, tel. 03240-99574). 

Almere, 6 juli 1983. 

De landdrost, 
H. Lammers. 
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In verband hiermee liggen deze plannen vanaf maandag 11 juli 1983 gedurende een maand 
ter inzage op de afdeling algemene en juridische zaken van de directie Stadsontwikkeling, 
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- in het informatiecentrum van het openbaar lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpolders in ge-
bouw Corrosia, Markt 1 te Almere-Haven (openingstijden maandag t/m vrijdag van 
08.30 uur tot 17.00 uur). 

Voor nadere inlichtingen van de zijde van het openbaar lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpol
ders kunt u zich wenden tot de afdeling algemene en juridische zaken van de directie Stads
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207, tel. 03240-99574). 



MINISTERIE VAN VERKEER 
EN WATERSTAAT 

RIJKSDIENST VOOR DE 
IJSSELMEERPOLDERS 

No. A 44319 

20 december 1983 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
Gezien het bij nota van 7 december 1983 Cds 42769 door de hoofddirecteur 
van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders te Lelystad overgelegde plan 
tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden voor het gebied 
"Noorderplassen" te Almere, zoals dat is vastgesteld door de hoofddirecteur 
voornoemd op 20 juni 1983 en sedertdien gewijzigd; 

Overwegende dat de Adviesraad van het openbaar lichaam "Zuidelijke 
Ijsselmeerpolders" voor het gebied Almere omtrent het onderhavige plan Is 
gehoord; 

Gezien het advies van de Raad van de Waterstaat van 2 december 1983, nr. 
Z 219/83. 

Gelet op artikel 11 van de Wet van 10 november 1955 (Stb. 521) tot instel-
ling van een openbaar lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpolders"; 

B E S L U I T : 

Goed te keuren het plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van 
gronden "Noorderplassen", vervat In de bij dit besluit behorende en als 
zodanig gewaarmerkte kaart, nr. 8598, gedateerd 83-12-05, voorschriften en 
toelichting, gedateerd 83-12-05. 

's-Gravenhage, 20 december 1983 

De Minister voornoemd, 
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Dit plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden heeft 
betrekklng op de Noorderplassen en omgevlng, een gebied dat is gelegen in 
Almere ten noorden van de kern Almere-Stad. 
Op basis van de door de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders opgestelde 
programma's van eisen, stedebouwkundige randvoorwaarden en uitgangspun-
ten, werd het plan opgesteld door Stad en Landschap, Adviesbureau voor 
ruimtelijke ordening en vormgevlng B.V., vestiging Rotterdam, in nauwe 
samenwerking met de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders en andere 
betrokkenen. 
Het plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden vindt 
zijn basis in artikel 11 van de Wet van 10 november 1951, stb. 521 (Wet 
Openbaar Lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpolders", luidende: 

"Voor de toepassing van de bepalingen van de Woningwet worden de 
voor het gebied van het openbaar lichaam door onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat goedgekeurde plannen tot regeling der be
bouwing en der bestemming van gronden aangemerkt als ingevolge die 
wet (thans de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vastgestelde en goed
gekeurde uitbreidingsplannen" (thans bestemmingsplannen). 

Krachtens dit artikel hebben de door de Minister van Verkeer en Water
staat goedgekeurde plannen tot regeling der bebouwing en der bestemming 
van gronden dezelfde wettelijke status als de ingevolge de Wet Ruimte
lijke Ordening vastgestelde en goedgekeurde bestemmingsplannen. 
De inhoudelijke vormgevlng van de plannen tot regeling der bebouwing en 
der bestemming van gronden is, voor zover als binnen het kader van de 
hiervoor genoemde Wet O.L.Z.IJ.P. mogelijk is, gelijk aan die van op 
basis van de Wet en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening ontworpen 
plannen. 

DE HOOFDDIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Prof. dr. R.H.A. van Duin 
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1. INLEIDING 

1.1. De Buitenruimte van Almere 

Sedert het begin van de vijftiger jaren is aan het zuidwestelijke deel 
van Zuidelijk Flevoland een belangrijke rol toebedeeld als opvanggebied 
voor overloop van bewoners en bedrijven uit het overvolle noordelijke 
deel van de Randstad Holland. 
Om te kunnen fungeren als overloopgebied wordt in Zuidelijk Flevoland de 
groeikern Almere ontwikkeld. Deze groeikern zal uit meerdere kernen zijn 
samengesteld. Rond en tussen deze kernen komen open ruimten voor met 
land- en bosbouw, recreatie en natuur als hoofdbestemmlngen. De open 
ruimten zijn samengevat in de naam: de Buitenruimte van Almere (zie 
figuur 1 en 2). 
Aan de inrlchting van de Buitenruimte ligt een zoneringsplan ten grond-
slag. Daarmee wordt beoogd een scheiding aan te brengen tussen drukke en 
intensief te gebruiken zones en meer rustige en extensief te gebruiken 
gebieden. In de eerstgenoemde zones zullen de recreatieve voorzieningen 
en vestigingen met in hoofdzaak een intensief gebruik hun plaats vinden; 
In de laatstgenoemde gebieden vinden we landbouw, bos en natuurlijke 
terreinen met een meer extensief recreatief gebruik. Ten einde goede 
voorwaarden te scheppen voor het ook inderdaad tot stand komen van deze 
zonering is vroegtijdig ontsluiten en goede bereikbaarheid van de inten
sief te gebruiken gebieden van belang. Dat het ontwlkkelingsproces hierin 
meer centraal staat dan het eindbeeld is bedoeld weer te geven in de 
benaming: "landschapsontwikkelingszone". 
Naast een lokale functie heeft de Buitenruimte van Almere ook een regionale 
functie, gericht op het niet doen toenemen van de recreatieve druk op het 
oude land, met name op het Gooi en het zo mogelijk verminderen daarvan. 
Het ontwerp-structuurplan Almere is het uitgangspunt geweest voor het 
opstellen van het plan ex art. 11 Wet O.L.Z.IJ.P. "Noorderplassen". 
In figuur 4 is een uitsnede van dit plan weergegeven voor zover dit 
betrekklng heeft op het hier betreffende plan ex art. 11. Dit plan 
doorloopt thans de In interdepartementaal overleg vastgestelde goed-
keuringsprocedure. 
De regering heeft in februari 1982 haar standpunt ten aanzien van het 
ontwerp-structuurplan Almere bepaald. 
Bij het opstellen van de plannen ex art. 11 Wet O.L.Z.IJ.P. wordt thans 
mede uitgegaan van het regeringsstandpunt. Met het opstellen van de plan
nen ex art. 11 Wet O.L.Z.IJ.P. wordt noodzakelljker wijze vooruitgelopen 
op de goedkeuring van het structuurplan Almere. 
Met het oog op de gemeentewording van Almere is afgesproken het gehele 
gemeentelijke gebied voor 1-1-1984 te voorzien van goedgekeurde bestem
mingsplannen. Dientengevolge is het noodzakelljk nu reeds de goed-
keuringsprocedure voor deze plannen te starten. 
De Stadsautoweg (S.A.W. 3) die volgens het structuurplan Almere door het 
plangebied loopt is niet in dit plan ex art. 11 opgenomen, wel zal bij de 
verder te ontwikkelen inrichtingsplannen rekening worden gehouden met de 
mogelijke aanleg van een dergelijke verkeersverbinding. 
De in het ambtelijk vooroverleg over het structuurplan Almere genoemde 
mogelijkheid voor een sneltramverbinding vanaf het hoofdstation Almere-
Stad in noordelijke richting is eveneens niet op kaart gezet, ook hier 
zal bij de verdere inrlchting met deze mogelijke verbinding rekening 
worden gehouden. 



figuur 1 
almere in de regio 
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figuur 2 
almere, meerkernige opzet 
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Inlelding 

1.2. Het plangebied 

Het plangebied omvat de buitenruimte tussen Almere-Stad, Almere-Pampus en 
het bedrijvenpark "De Vaart", en wordt in het noorden begrensd door de 
toekomstige gemeentegrens die ca. 300 m uit de Oostvaardersdijk in het 
Markermeer ligt. De benaming is ontleend aan het binnen dit plan gelegen 
zandwingebied de Noorderplassen (zie figuur 3 en 4). 
Evenwijdig aan de Oostvaardersdijk is het te beschouwen gebied 6 km lang, 
loodrecht daarop ca. 2,5 k.m. breed, zodat de totale oppervlakte ruwweg 
te stellen is op ca. 1.500 ha. 
Het Noorderplassengebied neemt met de Almeerderhout een bljzondere plaats 
in binnen het geheel van de buitenruimte van Almere. 
In beide gevallen betreft het relatief grote, aaneengesloten gebieden die 
voor een groot deel gelegen zijn buiten de directe invloedsfeer van de 
woonkernen. 
Als zodanig zijn deze gebieden duidelijk te onderscheiden van de zoge-
naamde "Interkerngebieden" zoals het Middengebied tussen Almere-Haven en 
Almere-Stad en de Pampushout tussen Almere-Stad en Almere-Pampus. Ligging 
en de daarmee samenhangende ontsluiting leidt in de "interkerngebieden" 
tot een nadruk op intensief stedelijk gebruik (recreatie). In de twee 
genoemde grotere gebieden is dat slechts voor een kleln deel het geval. 
Dit betekent dat in geval van een goede zonering en een daarop geente 
ontsluitingssituatie, hoofdbestemmlngen als landbouw en natuur, naast 
recreatie, ree'le ontwikkelingskansen kunnen worden geboden. 
Juist de mogelijkheid om de nadruk te kunnen leggen op een samengaan van 
verschillende hoofdbestemmlngen, is kenmerkend voor gebieden als de 
Almeerderhout en het Noorderplassengebied. 
Door hiervan gebruik te maken en vervolgens op een voor ieder van deze 
twee gebieden geeigende manier uit te werken, wordt een bijdrage geleverd 
aan de beoogde verscheidenheid van het buitenruimtelandschap van Almere. 
Voor het Noorderplassengebied speelt wat dit betreft de aanwezigheid van 
de zgn. "Lepelaarplassen" een duidelijke rol. Dit waterrijke riet- en 
wilgengebied is ornithologisch §n wat betreft vegetatieontwikkeling 
interessant. Benutting van het potentieel van dit gebied als een van de 
uitersten in de reeks van mogelijke milieus in het stadsgewest Almere, 
vormt een specifieke opgave bij de inrlchting van het gebied. 



figuur 3 
situering plangebied in almere 
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figuur 4 
uitsnede ontwerp struktuurplan almere 
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2. BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED 
(bestaande situatie najaar 1981; zie ook figuur 5) 

2.1. Algemeen 

Zuidelijk Flevoland is drooggevallen in 1968. Het hier betreffende gebied 
is deels ontgonnen In 1974 (gebied ten zuiden van de Galjootweg) en deels 
in 1975 (gebied tussen Galjootweg en Oostvaardersdijk). Een strook ter 
breedte van 500 m langs de Oostvaardersdijk (toen nog het toekomstige 
Oostvaardersdiep) is niet ontgonnen. 
Evenmin Is ontgonnen het gebied rondom het gemaal "De Blocq van 
Kuffeler". De redenen hiervan waren de aanwezigheid van oude zandwin- en 
kleiwinputten; de bonte bodemgesteldheid door het nadien in en nabij de 
putten storten van slib en zandresten; de lage ligging ten opzichte van 
het polderpeil en de nog onzekere bestemmlngen. In de loop der jaren kon 
zich hier spontaan en ongestoord een begroeiing van onder meer riet en 
wilgen ontwikkelen. In het gebied ten westen van het gemaal kwamen lepe-
laars tot broeden; vandaar de naam "Lepelaarplassen". 
Inmiddels hebben de Lepelaars hun broedgebied verplaatst naar de Oost-
vaardersplassen. 
De in 1974 en 1975 ontgonnen kavels zijn in landbouwexploitatie bij het 
Grootlandbouwbedrijf van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders. In 
verband met de reeds lage ligging ten opzichte van het polderpeil en 
daarbij nog een geringe helling van west naar oost; konden alleen de 
westelijk gelegen kavels worden gedraineerd. 
Op de kavels AZ 75, 76 en 77 vond dit plaats in 1978. De kavels AZ 78 en 
79 liggen nog in greppels. Op de twee oostelijk daarvan gelegen kavels, 
nl. AZ 120 en 121, zijn in 1976 wel de eerste ontginningsmaatregelen 
uitgevoerd (de wilgen zijn gerooid en een begreppeling op 12 m is 
aangebracht), doch door de onzekere bestemmlngen is ervan afgezien om de 
kavels in exploitatie te nemen. De ten zuiden van de Galjootweg gelegen 
kavels AZ 93 t/m 96 zijn alle gedraineerd en in landbouwexploitatie. 
Van de Noorderplassen Is een eerste fase, gelegen tussen de Hoge Vaart en 
de Klipperweg, gerealiseerd. De bovengrond is aan de overzijde van de 
Klipperweg in depot gezet. 
Voorjaar 1982 is begonnen met een tweede zandwinput ten zuiden van de 
Galjootweg. De vrijkomende bovengrond van deze put wordt gebruikt om de 
putten uit de eerste fase ondieper te maken. 

2.2. Fysisahe factoren 

- Bodem en waterhuiehouding 
Gebied van de huidige landbouwkundige exploitatie en half of niet ont
gonnen hxvels 
De opbouw van de bodem is in het gebied zeer uniform. Zware klel komt 
voor in de laag van 0 - 22 cm en van 50 tot 80 cm -m.v. In de tussen-
liggende laag van 22 tot 50 cm komt zware zavel voor. Het humusgehalte In 
deze laag is l\ - 4% meer dan bij klei normaal is. 

Lepelaarplassen 
Het oorspronkelijke bodemprofiel bestaat hier uit zware zavel voor de 
laag 0 - 50 cm -m.v. In de laag van ca. 50 - 80 cm -m.v. komt zware klei 
voor. Het humusgehalte In deze laag is 1\ a 5% hoger dan bij klei normaal 



figuur 5 
noorderplassen, bestaande situatie 1981 
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is ten gevolge van het voorkomen van veenlaagjes. Het pakket van klei en 
zavel is ca. 6 m dlk; daaronder komt pleistoceen zand voor. 
In de Lepelaarplassen liggen enkele zandwinputten waarin tot ca. 15 m 
-m.v. zand £s gewonnen. Deze zandwinputten zijn reeds voor het droog-
vallen van de polder weer gevuld met slib en plaatselijk zand. Ook na het 
droogvallen zijn in en naast de putten vloei- en stortgronden 
aangebracht. De dikte en kwaliteit van de opgebrachte grond is nogal 
wisselend. 
De ontwateringstoestand van het gebied is in grote mate afhankelijk van 
de hoogteligging van het maaiveld. Van de hoger gelegen stortgronden is 
de bovenste 35 a 40 cm volledig gerijpt. 
Er zijn rondom de Lepelaarplassen enkele diepere kavelsloten gegraven die 
niet vrij afwateren zodat de toegankelijkheid van het gebied wordt be-
moeilijkt. Het kwelwater en het regenwater kunnen slechts gedeeltelijk 
afstromen naar de omliggende delen. De grondwaterstand wordt op deze 
wijze in het gehele gebied kunstmatig hoog gehouden. 

Wilgenbosgebied en het gebied "tussen de vaarten" 
Ook hier bestaat het oorspronkelijke profiel uit een pakket met zware 
zavel en zware klel. In het wilgenbosgebied komen plassen voor als gevolg 
van vroege zandwinningen. Ook hier zijn evenals In de Lepelaarplassen 
gronden teruggestort. 

Noorderplassen 
Het oorspronkelijke bodemprofiel bestaat evenals in het landbouwgebied 
uit klei en zware zavel met een dikte van ca. 6 m, op pleistoceen zand. 
Na de zandwinning tot een diepte van max. ca. 25 m -m.v. wordt klei 
teruggestort met als eis dat de waterdiepte uiteindelijk niet meer dan 
7 m bedraagt. 

2.3. Infrastruotuur 

Het plangebied Noorderplassen wordt aan de kant van Almere-Stad begrensd 
door de Stadsautoweg 1-west (S.A.W. 1-west). Vanaf deze weg wordt het 
gebied ontsloten door de Klipperweg die weer aansluit op de Galjootweg. 
Het gebied wordt aan de oostkant van noord naar zuid doorsneden door twee 
hoofdvaarten, de Hoge Vaart en de Lage Vaart. Deze vaarten hebben zowel 
een functie voor de binnenscheepvaart (beroepsvaart en recreatievaart) 
als voor de afwatering van Flevoland. 
De Hoge Vaart heeft een peil van 5.20 m -N.A.P. en de Lage Vaart van 
6.20 m -N.A.P. Door de aanwezigheid van een sluis tussen de Hoge Vaart en 
de Lage Vaart en tussen de Hoge Vaart en het Markermeer is er sprake van 
een doorgaande vaarroute. 
Het gemaal "De Blocq van Kuffeler" op de Oostvaardersdijk kan zowel water 
uitslaan vanuit de Hoge als de Lage Vaart op het Markermeer. Vanaf het 
gemaal is een fietspad annex beheersweg aangelegd naar de sluis. Vanaf de 
zuidkant is de sluis bereikbaar via de Tjalkweg. Het wilgenbos tussen de 
Hoge en de Lage Vaart is toegankelijk vanaf de Fregatweg, die tevens de 
hoofdontsluiting vormt van het aangrenzende bedrijvenpark de Vaart. 
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In het noorden wordt het gebied begrensd door de Oostvaardersdijk, waarop 
thans nog de doorgaande wegverbinding tussen Lelystad en de Hollandse 
brug gelegen is. 
Door het gebied loopt van oost naar west een tocht langs de Galjootweg 
welke uitmondt in de Hoge Vaart. Ter hoogte van kavel AZ 120 is er via 
een aftakking een verblnding met het grachtenstelsel van het Beatrixpark. 
Aangezlen het waterpeil in Almere-Stad en in de buitenruimte niet gelijk 
Is, naraelijk respectievelijk 5.50 m en 5.20 m - N.A.P. is er sprake van 
een waterverbinding met een drempel. 
Voor kleinere boten is een vaarverbinding tamelijk eenvoudig te reali-
seren door mlddel van een overhaal. Voor grotere boten is een sluisje 
noodzakelijk. 

2.4. Overige elementen 

Op kavel AZ 79 ligt een scheepswrak dat nog nader zal worden onderzocht. 
Op kavel AZ 102 staat een beheersgebouw ten behoeve van het beheer van 
het groen in het stedelijk gebied en in de buitenruimte. In de toekomst 
kan dit gebouw een recreatieve functie krijgen. 
Nabij het gemaal de Blocq van Kuffeler staan enkele woningen en een 
horecavestiging, alsmede enkele olie-opslagtanks ten behoeve van het 
gemaal. 
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3. UITGANGSPUNTEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET PLANGEBIED 13 

3.1. Algemeen 

Het plangebied vervult voornamelijk een functie ten behoeve van de land-
bouw en recreatie. De lokalisering van deze functies is zodanig gekozen 
dat sprake kan zijn van een ontwikkeling gericht op duurzame instand-
houding van zowel de hoofdfuncties afzonderlijk als van het geheel. 
Aansluitlng is gezocht bij de voor de desbetreffende functies van belang 
zijnde gegevenheden, als bodem, waterhuishouding, bljzondere elementen 
etc. 
Ingespeeld wordt op de ontwikkelingen in de aanliggende woon- en werk-
gebieden. 

Zoals in de inleiding reeds is vermeld doorloopt het ontwerp-structuur
plan Almere thans nog de vaststellings- en goedkeuringsprocedure. Bij het 
aangeven van de hoofdbestemmlngen voor het onderhavige plan is het 
ontwerp-structuurplan uitgangspunt geweest (zie figuur 4). 
In het overleg over de aanpasslng van het ontwerp-structuurplan Almere is 
de uiteindelijke omvang van de reservering voor de westelijke en ooste-
lijke kern van Almere een punt van discussie. Voor het voorllggende plan 
is de op het oorspronkelijke ontwerp-structuurplan aangegeven westelijke 
grens van het landbouwgebied ter discussie gesteld en is in overweging 
gegeven het landbouwgebied voorshands ook op te nemen in de stedelijke 
reservering. 
Om niet vooruit te lopen op de uitkomst van deze discussie dient dit 
gebied als een nader uit te werken landbouwbestemmlng in het voorllggen
de plan te worden opgenomen. 
Op het moment dat er duidelljkheid bestaat over het ontwerp structuurplan 
Almere en de begrenzing van het toekomstige stedelijk gebied kan door de 
gemeente (college van B. en W.) een uitwerkingsplan worden opgesteld. 
Voor het recreatieve gebruik van het gebied dient een zonering aan-
gebracht te worden, waarbij de Intensief gebruikte delen dicht tegen de 
S.A.W. 1 bij Almere-Stad komen te liggen. 
Vanaf deze intensief gebruikte zone zal eveneens een intensief gebruikte 
zone langs de Hoge Vaart tot de geplande jachthaven dienen te worden in-
gericht. 
Vanaf dit punt tot de Blocq van Kuffeler is een fiets-voetgangersroute 
gewenst in een strook waar ook de inrlchting op het recreatieve gebruik 
is afgestemd. 
De geplande jachthaven, het expositiecentrum en het kampeerterrein nabij 
de Blocq van Kuffeler vormen het volgende concentratiepunt. 
Voor de Lepelaarsplassen Is een rustlger karakter wenselijk in verband 
met de hier aanwezige mogelijkheden voor natuureducatie en natuur-
recreatie. 
De bezoekers van het gebied komen naar verwachting in hoofdzaak uit 
Almere-Stad en uit Almere-Buiten. Door de ligging aan de S.A.W. 1 is het 
gebied voor de bewoners van de overige kernen en van de regio ook goed 
bereikbaar. Daarom dient het gebied vanaf de S.A.W. 1 goed bereikbaar te 
zijn en zal deze weg geen hindernis mogen vormen voor de bewoners van 
Almere-Stad die het gebied willen bezoeken. 
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3.2. Het landbouwgebied 

De inrlchting van het westelijk deel van het plangebied ter grootte van 
ca. 400 ha dient gericht te zijn op het ontwikkelen van een rationeel 
landbouwgebied met een strak verkavelingspatroon. De harde begrenzingen 
van het gebied in de vorm van de S.A.W. 1-west in het zuiden en van de 
Oostvaardersdiepdijk in het noorden zal er toe bijdragen dat zowel vanaf 
de genoemde dijk als vanaf de S.A.W. het gebied als een open en gaaf 
landbouwgebied wordt ervaren. Het gebied dient wat betreft de ont-
watering, ontslulting, verkavellng en de omvang van de stichten bedrljven 
optimaal voor de landbouw te worden ingericht. De genoemde oppervlakte 
van ca. 400 ha maakt het mogelijk hier 8 S 10 agrarische bedrljven van 
voldoende omvang te doen vestigen. Een agrarisch gebied van deze grootte 
biedt voldoende garanties voor het ontstaan van een goed sociaal- en 
bedrijfseconomisch kllmaat. Terwllle van dit sociale- en bedrijfs-
economische kllmaat dient de oppervlakte van het totale gebied van ca. 
400 ha ook voor de verdere toekomst te worden velllg gesteld. 
Door de aanleg van flets- en voetpaden door en langs het landbouwgebied 
wordt het recreatief medegebruik gestimuleerd. 

3.3. De Lepelaarsplassen 

Het Lepelaarsplassengebied is ca. 315 ha groot. Het karakter ervan staat 
slechts een extensief recreatief gebruik toe. Hieronder zullen de waarden 
van het gebied in de huidige situatie en de omstandigheden welke hieraan 
ten grondslag liggen, in het kort worden omschreven. 
De fysische omstandigheden zijn regionaal niet van bljzondere natuur-
wetenschappelijke betekenis. Over korte afstand komen binnen het gebied 
sterk verschillende omstandigheden voor ten gevolge van de vroegere zand-
winningen en het gedeeltelijke terugstorten van kleihoudende gronden. 
De vegetatie-ontwikkeling is spontaan en niet belnvloed door de mens. 
Gezien de verschillende voorkomende fysische omstandigheden doen zich 
interessante ontwikkelingen voor; onder andere de natuurlljke ont
wikkeling naar bos op het oorspronkelijke profiel. De voedselrijkdom van 
het water is gering. 
De ontwikkeling van de vogelstand wordt door meer factoren bepaald dan 
alleen de vegetatie en de voedselrijkdom van het water. Vooral de rela
ties met de omgevlng zijn van betekenis. 
Enerzijds speelt de aanwezigheid van het aangrenzende water van het Mar
kermeer een rol, anderzijds de plaats in de corridor tussen het Oostvaar-
dersplassengebled en het Naardermeer via Gooi- en IJmeer. De relaties met 
het Markermeer bestaan vooral ten aanzien van duikeenden en zaagbekken 
die een rust- en slaapplaats in de Lepelaarsplassen hebben (gemiddeld 
enkele honderden van verschillende soorten). De plaats In de corridor 
wordt vooral duidelijk door de soorten die tussen hun broedplaats en 
voedselgebied pendelen, zoals aalscholvers, lepelaars, reigerachtigen 
vanuit het Naardermeer naar de Oostvaardersplassen (gemiddeld enkele 
tientallen rusten in de Lepelaarsplassen). In totaal zijn ca. 150 ver
schillende vogelsoorten in het gebied gesignaleerd, waarvan ca. 60 soor-
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ten in de daarvoor in aanmerking komende seizoenen regelmatig in kleine 
of grotere aantallen worden waargenomen. 
Door zowel eigenschappen als situering is het gebied bij uitstek geschikt 
als pijler van het oecologisch draagvlak van de Buitenruimte. Het gebied 
is door zijn hoedanigheid niet alleen een toeleverlngsbron van organismen 
(vnl. vogels) maar heeft ook een toegangsfunctie van organismen van 
verder weg. 
De ligging nabij het stedelijk gebied van Almere, met in de toekomst 
250.000 inwoners, maakt dat de Lepelaarsplassen, ook bij het meest denk-
bare conserverende beleid t.a.v. dit gebied van karakter zal veranderen. 
Aan de westzijde zal het nog niet ontgonnen deel worden ontgonnen en door 
uitgifte aan particulieren intensiever worden bewerkt en bezocht. Aan de 
zuidkant zal het recreatiegebied de Noorderplassen worden ontwikkeld. 
Hoewel er een zonering zal worden aangebracht wat betreft de mate van 
intensiteit van het recreatieve gebruik waarbij de noordoever van de 
Noorderplas een rustiger karakter is toegedacht; zal er aanzienlijk meer 
bedrijvigheid komen dan nu het geval is. Deze bedrijvigheid zal zijn 
invloed hebben op de Lepelaarsplassen. 

Overigens zal zonder meer duidelijk zijn dat het bij een toekomstige 
inwonertal van ca. 250.000 inwoners gewenst is om goede en gevarieerde 
ontspanningsmogelijkheden te bieden vlak bij de stad. 
De Lepelaarsplassen met zijn boven beschreven karakteristieken bie'dt ook 
mogelijkheden voor ontspanning maar dan vooral in de vorm van natuuredu-
catie en de extensieve natuurrecreatie. 
Op proefondervindelijke wijze kan worden nagegaan op welke wijze een 
zodanig recreatief gebruik kan plaatsvinden dat een grote vogelrijkdom 
kan worden behouden en ook de natuurlijke vegetatieve ontwikkeling kan 
blijven plaatsvinden. 
De nabij gelegen Oostvaardersplassen kunnen hierbij als tijdelijk of per-
manente uitwi jkplaats dienen voor vogelsoorten die zich door de ontwikke
ling van de omliggend gebieden en het nader te bepalen recreatief 
gebruik niet in de Lepelaarsplassen kunnen handhaven. 
Bij een wijziging van het recreatief gebruik kunnen de in de Oostvaar
dersplassen verblljvende vogels zich eventueel opnieuw vestigen in de 
Lepelaarsplassen. 
Ten behoeve van de educatlefunctle wordt In eerste instantie gedacht aan 
natuurpaden, vogelobservatiepunten en een natuureducatiecentrum. Speciale 
aandacht zal de toegankelijkheid voor gehandicapten krijgen. De betreding 
van het gebied zal al dan niet onder begeleiding plaatsvinden. 
Op de overgang naar het landbouwgebied in het westen zal als bufferzone 
en ter verrijking van het aantal vogelsoorten een weidevogelgebied worden 
aangelegd. 

3.4. De Noorderplassen, wilgenbossen en het gebied tussen de Vaarten 

In het zuidelijk en oostelijk deel van het plangebied ligt het accent op 
de intensieve recreatie. Het betreft hier drie te onderscheiden gebieden; 
nl. de Noorderplassen, het gebied tussen Lage Vaart en bedrijvenpark 
"De Vaart" het zgn. Wilgenbos en het gebied tussen de Hoge en Lage Vaart. 
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- De Noorderplassen 
Deze door zandwinning ontstane plassen ter grootte van ca. 250 ha dienen 
te worden ingericht voor de recreatie. 
De zuidoever, welke grenst aan het stedelijk gebied van de hoofdkern 
Almere-Stad, zal worden bestemd voor intensieve recreatie ten behoeve van 
onder andere de zeilsport, zwemmen en plankzeilen. Naast dagrecreatie is 
in beperkte mate ook te denken aan verblijfsrecreatie (kampeerterrein). 
Bovendien is hier ruimte toegedacht aan stedelijke recreatieve voor-
zieningen zoals horecavestigingen e.d. Het water van de plas dient voor 
de recreatievaart (zeilboten en motorboten), surfen en vissen. 
Het waterpeil dat in deze plassen zal worden lngesteld Is 5.20 m - N.A.P. 
en is daarmee gelijk aan dat van de Hoge Vaart. Dit betekent dat het 
plassengebied op eenvoudige wijze toegankelijk kan worden gemaakt voor de 
toervaart vanaf de poldervaarten, de randmeren - wanneer de sluis of een 
andere voorziening voor boten om in en uit de polder te komen - te Almere-
Haven zal zijn gerealiseerd en het IJsselmeer. 
In verband met de druk van die kant zal ook de oostoever worden ingericht 
ten behoeve van intensievere recreatievormen met onder andere een jacht
haven voor grotere boten die ook een meer regionale functie kan krijgen 
onder andere door vrije doorvaarthoogte naar het IJsselmeer. In de eind-
situatie van Almere bij ca. 250.000 inwoners is naar globale schattlng 
ca. 5000 m oeverlengte voor de oevergebonden recreatie, ca. 450 parkeer-
plaatsen en ca. 1000 ligplaatsen voor boten nodig om aan de recreatiebe-
hoefte vanuit Almere en de regio te kunnen voldoen. De recreanten zullen 
naar verwachtlng dan voor 80% uit Almere en voor 20% uit de regio af-
komstig zijn. 
Bij de verdere uitwerking van de inrichtingsplannen zijn deze schattingen 
mede richting gevend. 

De noord- en westoever zullen voor meer extensieve recreatievormen worden 
ingericht. 
Afhankelijk van de nader te definieren educatieve en recreatieve functies 
van de Lepelaarplassen kunnen deze oevers een zodanige afwerking krijgen 
dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling en 
instandhouding van de natuurlijke waarden van de Lepelaarplassen. 

- Wilgenbossen 
Het wilgenbosgebied krijgt een in hoofdzaak recreatieve functie in de 
vorm van zowel dag- als verblijfsrecreatie. 
Wat betreft het laatste kan op korte termijn worden gedacht aan bijv. een 
(natuur-)kampeerterrein en een terrein t.b.v. de scouting. 
De dagrecreatieve voorzienlngen zullen vooral gericht zijn op het 
toegankelijk maken van het gebied met daarnaast voorzienlngen voor bijv. 
sportvissen. Deze dagrecreatieve voorzienlngen zullen voorshands beperkt 
van aard zijn omdat volgens het ontwerp-structuurplan van Almere voor de 
langere termijn hier bljzondere bestemmlngen met bijbehorende woon-
bebouwing zijn voorzien. 
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- Gebied "tussen de Vaarten" 
In het zuidelijk deel van het gebied tussen de vaarten wordt een gebied 
van ca. 60 ha gereserveerd voor de zuivering van afvalwater. 
Nabij het gemaal de Blocq van Kuffeler Is een jachthaven gesltueerd; 
binnendijks wordt de mogelijkheid geboden voor de ontwikkeling van een 
expositieruimte. De aanwezige woningen en het restaurant worden bij de 
verdere ontwikkeling betrokken en als zodanig gehandhaafd. 

3.5. Cultuurhistorisah object 

Op kavel AZ 79 ligt het wrak van een waterschip - een zwaar gebouwd 
visserschip - dat In het begin van de 17e eeuw is vergaan. Het wrak ligt 
met slagzij over bakboord in de bodem, zodanig dat de bakboordszijde nog 
intact is en reconstructie van het gehele schip mogelijk is. 
Rond het wrak is een verticale plastic wand geplaatst. Boven het object 
is ca. 1 m grond aangebracht. 
De grondwaterstand binnen de plastic wand is ca. 60 cm hoger dan het om-
liggende maaiveld. Op deze wijze is aantasting van het scheepshout tegen 
gegaan zodat onderzoek ook in de toekomst mogelijk blijft. Wanneer de 
gegevens over alle gelokaliseerde scheepswrakken in de Ijsselmeerpolders 
bekend zijn zal worden bezien op welke wijze het wrak verder onderzocht 
zal worden en of bescherming krachtens de Monumentenwet zinvol is. Het 
wrak dient niet te worden betreden of te worden beroerd en toegankelijk 
te blijven voor onderzoek en onderhoud. 

3.6. Groendoeleinden/waterzuivering 

Tussen de Hoge en Lage Vaart wordt ten behoeve van de waterzuiverings-
lnstallatie op het bedrijvenpark De Vaart een gebied van ca. 60 ha ge
reserveerd voor de aanleg van infiltratievelden en sliblagunes. 
Het gebied kan voor een deel openbaar toegankelijk blijven en recreatieve 
voorzienlngen; zoals flets- en voetpaden; eventueel ruiterpaden zijn 
mogelijk. Ten behoeve van de hengelsport is ontslulting van de kanaal-
oevers en eventuele aanleg van visplaatsen mogelijk. 
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4.1. Algemeen 

In dit hoofdstuk zullen de hoofdlijnen van de inrlchting van de ver
schillende delen van het plangebied worden ulteengezet (zie ook figuur 6) 
en worden de bestemmlngen nader toegelicht. 

In het plangebied komen de volgende hoofdbestemmlngen voor: 
Uit te werken gebied voor Agrarische bedrljfsdoeleinden; 
Moerasbos; 
Recreatie; 
Water. 

Verder komen nog de volgende bestemmlngen voor: 
- Verkeer; 

Waterstaatsdoeleinden; 
- Woondoeleinden; 

Horecabedrijfsdoeleinden; 
Cultuurhistorisch object; 
Groendoeleinden/zuiveringsdoeleinden. 

4.2. vit te werken gebied voor Agrarische bedrijfsdoeleinden 

Ten behoeve van een goede ontwikkeling van de landbouw is uitgegaan van 
een minimale oppervlakte van ca. 400 ha. Dit betekent dat er 8 a 10 
bedrljven van voldoende omvang kunnen worden gesticht. 
In verband met de discussie omtrent de begrenzing van de reservering van 
de westelijke kern van Almere is hier gekozen voor een nader uit te 
werken bestemming agrarische bedrljfsdoeleinden. 
Voor een goede ontwatering is er uitgegaan van een onderbemaling van de 
tocht langs de Galjootweg en het graven van een nieuwe tocht voor de 
afwatering van het gebied ten westen van Almere-Stad. Deze tocht is 
tevens te benutten als vaarverbinding tussen Noorderplassen en Pampushout 
en is mogelijk nog eens door te trekken naar Pampushaven. 

De onontgonnen strook langs de Oostvaardersdijk op de kavels A 76 t/m 79 
zal worden ontgonnen en een landbouwkundige bestemming krijgen. 

Voor de S.A.W.-3 wordt een t.o.v. het structuurplan gewijzigd trace en 
een ander aansluitpunt op de S.A.W.-l voorgesteld. 

4.3. Moerasbos 
i 

- Lepelaarplassen 
Voor de Lepelaarplassen is gekozen voor een natuurlijk te ontwikkelen 
gebied ten behoeve van de natuureducatle en de natuurrecreatie; een bos-
gebied met plassen erin dat nog in ontwikkeling is. In verband hiermee is 
dan ook gekozen voor de bestemming Moerasbos. Deze bestemming laat alleen 
een extensieve vorm van recreatie toe. 
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De toegankelijkheid voor bezoekers is in eerste instantie gedacht d.m.v. 
insteekvoetpaden vanaf de randen. Afhankelijk van de opgedane ervaringen 
is een verdergaande ontslulting mogelijk, waarbij met name is te denken 
aan een doorgaand voet- en fietspad op de grens van Noorderplassen en 
Lepelaarplassen. 
Nabij het gemaal "De Blocq van Kuffeler" is een expositiecentrum gedacht 
waar bij voorbeeld informatie over de Oostvaardersplassen en/of overige 
natuurgebieden in Flevoland wordt gegeven. 
Als overgangsgebied tussen de landbouw en de Lepelaarplassen zal een nat 
(niet onderbemalen) weldegebled worden aangelegd. Dit kan als foera-
geergebied dienen voor vogels in de Lepelaarplassen en als broedgebied 
voor weldevogels. Het beheer zou kunnen plaatsvinden door de aangrenzende 
bedrljven; in verband met de natuurfunctie weliswaar met beperkingen. 

4.4. Recreatie 

- Noorderplassen 
Gekozen is voor een zoveel mogelijk benutten van het concesslegebled voor 
zandwlnning. 
De recreatieve ontwikkeling van de oevers wordt wat betreft het inten
sieve gebruik gelokaliseerd gedacht aan de zuidelijke en oostelijke oever. 
Deze oever is vanaf de S.A.W. 1 per auto bereikbaar. Fiets- en voetgan-
gerskruisingen van S.A.W. 1 zijn op vier plaatsen voorzien, terwijl er 
ook over water een verblnding met Almere-Stad Is; evenwel met een peil-
scheiding. 
In de uiteindelijke situatie zijn twee jachthavens voorzien, met elk een 
capacltelt van max. 500 ligplaatsen en met ca. 150 parkeerplaatsen. 

- Wilgenbossen en gebied "tussen de Vaarten" 
De wilgenbossen zullen toegankelijk worden gemaakt voor vormen van 
recreatie, zoals fietsen, wandelen en vlssen. De aanleg van een kampeer-
plaats voor maximaal ca. 150 personen en een voorziening voor scouting is 
mogelijk. 
In het zuiden van het gebied is een reservering ten behoeve van de water-
zuivering opgenomen. Zolang de ruimte niet wordt geclaimd, kan de land
bouwexploitatie worden voortgezet. In dit gebied is tevens ruimte voor 
een kampeerplaats voor max. ca. 100 personen. 

- Jachthaven 
De vluchthaven nabij de Blocq van Kuffeler Is een geschikte lokatle om 
een jachthaven In samenhang met de horecabestemmlng en het expositle-
centrum te ontwikkelen. Het max. aantal boten zal ca. 800 bedragen het 
daarbij behorende aantal parkeerplaatsen bedraagt ca. 500. 

- Zuivering van afvalwater 
De zuivering van het afvalwater In het plangebied zal afhankelijk van het 
karakter en de situering van de betreffende voorziening ter plaatse wor
den gezuiverd (bijv. septic-tank) of worden aangesloten op een bestaande 
of nog aan te leggen riolerlng. 
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4.5. Water 

Het water van de Noorderplassen heeft de bestemming water. Deze bestem
ming laat recreatievaart (zeilboten en motorboten), surfen en vlssen in 
principe toe. 
Het water van het binnen de plangrens gelegen deel van het Markermeer en 
de Hoge en de Lage Vaart heeft eveneens de bestemming water. 

4.6. Overige bestemmlngen 

- Infrastructuur 
De bestaande infrastructuur bestaat uit de S.A.W. 1 met een directe 
afslag naar de zuidoever van de Noorderplassen. 
De weg ter ontslulting van de zuidoever is als landbouwweg aanwezig 
tussen Klipperweg en de Hoge Vaart. 
De verkeersbelasting van de Oostvaardersdijk zal ten gevolge van het 
gereedkomen van rijksweg 6 als doorgaande verkeersverbinding met vier 
rijstroken verder afnemen. De Oostvaardersdijk zal voorshands zeker wat 
betreft het gedeelte gelegen in het plangebied een verkeersfunctie be-
houden. 
Verder zijn thans aanwezig de Klipperweg en de Galjootweg. 
Voorzien is een verbreking van de Klipperweg en Galjootweg door het 
ontstaan van de Noorderplassen. Het landbouwgebied is dan alleen nog 
vanuit het westen bereikbaar. 
Zolang de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders de gronden exploiteert, 
zal een landbouwverblnding tussen dit landbouwgebied en bij voorbeeld de 
silo langs de Hoge Vaart gewenst blijven. 
Bij een eventueel voortljdig afbreken van de verblnding van Klipperweg en 
Galjootweg, is het mogelijk het fietspad evenwijdig aan de S.A.W. 1 
rlchting Pampushout voorshands als landbouwverblnding aan te leggen en te 
benutten. Bij de aanleg van de vloeivelden t.b.v. de waterzuiverlng zal 
het sluizencomplex tussen de Hoge en Lage Vaart voor autoverkeer bereik
baar moeten blijven, dit in verband met het te plegen onderhoud. Het is 
mogelijk deze weg nog eens door te trekken over de sluis en over de Lage 
Vaart naar het bedrijvenpark "De Vaart". In de sluis zijn reeds de voor
zienlngen getroffen voor de aanleg van een beweegbare brug. 
Als principe profiel van de doorgaande hoofdflets- en voetgangersroute 
wordt uitgegaan van een verhardingsbreedte van max. 3.50 m. Voor de ont-
sluitende rijweg wordt uitgegaan van een verhardingsbreedte van max. 
4.50 m. 
De als uitwerking van het Structuurschema Buisleidingen in het ontwerp-
structuurplan Almere opgenomen nationale Leidingenstraat is in het onder-
havige plan aangegeven als een strook van 100 m ten noorden van de S.A.W. 
De reservering bestaat slechts daaruit dat gebouwen in de betreffende 
strook niet zijn toegestaan. In verband met onzekerheid enerzijds wat 
betreft termijn waarbinnen beroep zal worden gedaan op deze reservering 
en anderzijds de omvang waarin, is de bestemming via een wijzigings-
bevoegdheid opgenomen. Het voorlopig gebruik van de gronden is daarmee 
geregeld. 
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- Waterstaatsdoeleinden 
De bestemming waterstaatsdoeleinden is gegeven aan: de Oostvaardersdijk, 
de binnen het plangebied liggende strekdam, het gemaal de Blocq van Kuf
feler, het nabij dit gemaal gelegen slulzencomplex en de gronden met 
olie-opslag-t anks. 
Het water van de Hoge Vaart direct ten zuiden van de sluizen en het 
gemaal heeft ook de bestemming waterstaatsdoeleinden. 
Verder heeft de sluis welke de vaarverbinding vormt tussen de Hoge Vaart 
en de Lage Vaart de bestemming waterstaatsdoeleinden evenals de bij deze 
sluis behorende gronden. 
Op de gronden met de bestemming waterstaatsdoeleinden zijn voorzienlngen 
van andere doeleinden toelaatbaar indien de waterstaatkundige doeleinden 
dit gedogen en de betreffende waterstaatsbeheerder advies heeft uit-
gebracht. 

- Woondoeleinden 
De woonbebouwing nabij de Blocq van Kuffeler heeft de bestemming woon
doeleinden gekregen voor ten hoogste 14 woningen. De bebouwing dient 
binnen de aangegeven bouwpercelen te liggen. Uitbreiding van de huidige 
bebouwing aldaar is binnen het voorliggende plan niet mogelijk. 

- Horecabedrijfsdoeleinden 
Het nabij het gemaal de Blocq van Kuffeler gelegen restaurant krijgt de 
bestemming horeca. Tevens wordt de mogelijkheid opengelaten hier voor-
lichtingsactlviteiten te bedrijven al of niet in samenhang met in te 
richten exposities. 

- Cultuurhistorisch object 
Het wrak van het waterschlp gelegen op kavel AZ 79 heeft de bestemming 
cultuurhistorisch object gekregen. 

- Groendoeleinden/zuiveringsdoeleinden 
Tussen de Hoge en de Lage Vaart is aan een gebied van ca. 60 ha de be
stemming groendoeleinden/zuiveringsdoeleinden gegeven. Het gebied zal 
voor een deel openbaar blijven en recreatieve voorzienlngen herbergen. 

4.7. Realisering 

De inrlchting van het gebied hangt voor een belangrijk deel samen met de 
zandwinning in de Noorderplassen. Na de zandwinning kunnen de oevers van 
de Noorderplassen worden afgewerkt en ingericht, en kunnen de geplande 
jachthavens worden aangelegd. 
De verwachting bestaat dat in ieder geval 6§n jachthaven binnen een ter
mijn van 5 3 10 jaar kan worden gereallseerd en dat met de uitvoering na 
een volgend zandwinbestek kan worden gestart. 
Bij de inrlchting van het parkgebied zal begonnen worden met de zuid- en 
oostoever van de Noorderplassen in verband met de bewoning van het aan-
grenzend deel van Almere-Stad. 
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Afhankelijk van de behoefte zullen delen van het parkgebied ten zuiden 
van de Blocq van Kuffeler tot ontwikkeling worden gebracht, waarbij in 
eerste instantie te denken valt aan ontslulting voor voetgangers en 
fietsers. Verder is de ontwikkeling van een klein natuurkampeerterrein 
mogelijk en een padvindersterrein. 

Het opstellen van een uitwerkingsplan voor het landbouwgebied en de in
rlchting ervan kan plaatsvinden zodra een inrichtingsplan is opgesteld. 
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# 

GELUID 

5.1. Wegverkeerslawaai 

Om te kunnen voldoen aan de elsen die de Wet geluidhlnder stelt met be
trekklng tot het geluid afkomstig van wegverkeer zal een "Geluldplan 
wegverkeerslawaai" voor Almere worden opgesteld. Dit geluldplan zal na 
goedkeuring als een herziening op het onderhavlge plan gelden. 
Het onderstaande geeft alvast een indicatie omtrent het te verwachten 
wegverkeerslawaai. 

5.1.1. Zonering 
Op 1 januarl 1982 zijn de artikelen van de Wet geluidhlnder betreffende 
zonering langs wegen in werking getreden (art. 74 en 75). 
Dit houdt in dat langs alle wegen geluidszones aanwezig zijn behalve 
langs wegen waarvan de gemeenteraad op grond van een redelljke schattlng 
na overleg met de wegaanlegger of wegbeheerder in een raadsbeslult, heeft 
verklaard te verwachten dat de lntensiteiten binnen een periode van 
10 jaar niet hoger zullen worden dan 2450 mvt/etm. 
De breedte van een zone is afhankelijk van het aantal rijstroken, de 
snelheid en van de intensiteit (zie onderstaande tabel). 

Zonebreedte ter weerszijden van wegen volgens artikel 74 

Aantal rijstroken 
Zonebreedte 

Stedelijk BuitenstedelijkJ 

5 of meer 
3 of 4 
2 
2 minder dan 5000 mvt/etm. 

350 m 
350 m 
200 m 
100 m 

600 m 
400 m 
250 m 
250 m 

1) Het onderscheid "stedelijk" en "buitenstedelijk" berust onder meer op 
de overweging dat de hoogte van de geluidsproduktie mede afhankelijk 
is van de snelheid van het wegverkeer. Tot stedelijk gebied worden 
derhalve gerekend de wegen binnen de bebouwde kom waarvoor een maximum 
snelheid geldt van niet meer dan SO km/uur. 

Direct ten zuiden van het plangebied ligt de Hoge Ring (S.A.W. 1). Deze 
weg ligt buiten de bebouwde kom en heeft vier rijstroken. 
De breedte van de zone bedraagt op grond hiervan 400 m aan weerszijden 
van de weg. De zone strekt zich dus uit over het plangebied. De wegen 
binnen het plangebied zullen naar verwachting geen hogere verkeersinten-
siteit hebben dan 2450 mvt/etm. en zullen derhalve niet gezoneerd be-
hoeven te worden. 
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5.1.2. Grenewaarden in nieuwe situaties 
Eveneens op 1 januari 1982 zijn de artikelen van de Wet geluidhlnder be-
treffende nieuwe situaties in werking getreden (art. 76 t/m 87). Dit 
houdt in dar de geluidsbelasting aan de gevels van geluldgevoelige ob-
jecten zoals woningen, scholen, kantoren, etc., binnen de zones langs 
wegen aan bepaalde normen (grenswaarden) dienen te voldoen. Uitgezonderd 
worden situaties waarin op 1 januari 1982 de weg aanwezig of in aanleg 
was en waarblj tevens de woningen reeds aanwezig of in aanbouw waren. 
Deze gevallen worden tot de zogenaamde bestaande situaties gerekend. Ook 
wanneer de woningen aanwezig zijn en de weg geprojecteerd is (in een 
geldend bestemmingsplan), of wanneer de weg aanwezig is en de woningen 
geprojecteerd zijn, is er sprake van bestaande situaties. 
In de praktijk wordt ieder v66r genoemde datum vastgesteld bestemmings
plan in dit verband "als geldend beschouwd. 
Als wettelijke grenswaarde tegen de buitengevel geldt in nieuwe situaties 
een etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau van 50 dB(A) ("voor-
k eurs grenswaarde"). 

Onder de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau wordt verstaan de 
hoogste van de twee volgende waarden: 
a. de waarde van het equivalent geluidsniveau over de dagperiode 

(7.00-19.00 uur); 
b. de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het equivalent geluidsniveau 

over de nachtperiode (23.00-7.00 uur). 

Volgens artikel 83 en 84 kan het gemeentebestuur In "bljzondere 
situaties" aan Gedeputeerde Staten verzoeken een hogere grenswaarde vast 
te stellen, die in de wet genoemde maxima niet te boven mag gaan 
(uiterste grenswaarde). 
Gedeputeerde Staten zullen In principe alleen een hogere grenswaarde voor 
de geluidsbelasting van de gevel vaststellen indien: 

de noodzaak of wenselijkheid van de geluldgevoelige bestemmlngen ter 
plaatse kan worden aangetoond; 

- al het mogelijke is gedaan om het lawaal van de geluidsbron te be-
perken (vooral via verkeersmaatregelen); 

- de toepassing van geluidswallen of -schermen onvoldoende doel-
treffend Is of overwegende bezwaren ontmoet van stedebouwkundige, 
verkeerskundige, landschappelijke of financiele aard; 

- binnen de aanwezige mogelijkheden ervoor gezorgd is, dat de eerste 
rij woningen de functie van een geluidsscherm vervult; 

- de tuinen en geluldgevoelige ruimten binnenshuis zoveel mogelijk 
naar de "rustige" kant zijn georienteerd. 

Vooruitlopend op een aanpasslng van de Wonlngwet, zoals aangekondlgd in 
art. 179 van de Wet geluidhlnder, ware binnenshuis - bij gesloten ramen -
als grenswaarde een etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau van 
35 dB(A) aan te houden. Op dit moment is alleen een norm van 35 dB(A) 
voor nieuwe situaties waarin woningen in aanbouw of aanwezig zijn wet-
tell jk vastgelegd. 
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Voor de overige situaties worden alleen normen voor de toelaatbare 
geluidsbelasting binnenshuis genoemd in de Memorie van Toelichting van de 
Wet geluidhlnder. 
Zonder speclale voorzienlngen aan een gevel bedraagt het verschil tussen 
equivalent geluidsniveau buitenshuis en binnenshuis minimaal 20 dB(A) 
(gesloten enkel glasraam). De normen voor binnenshuis zijn daarom alleen 
bepalend lndien de voorkeursgrenswaarde aan de buitengevel wordt 
overschreden. 

voorkeurs uiterste grenswaarde 
grenswaarde grenswaarde binnenshuis 

buiten bebouwde kom 50 55 35 

5.1 .3 . Akoestisch onderzoek 
Voor de Hoge Ring is uitgaande van een etmaallntensiteit van 35.000 mvt 
berekend op welke afstand uit de wegas de voorkeursgrenswaarde in nieuwe 
situaties van 50 dB(A) wordt bereikt (zie figuur 7). 
Bij het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van standaard-reken-
methode I, als beschreven in het Meet- en Rekenvoorschrift Wegverkeers-
1awaal. 
In het akoestisch onderzoek is geen rekening gehouden met afscheming 
door bijvoorbeeld wallen, schermen of aanwezige bebouwing. 

5.1.4. Tijdelijke aorrectie op reken- en meetwaarden 
In zijn besluit van 27 mei 1981 heeft de Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhyglene op grond van artikel 103 van de wet bepaald dat er een 
tijdelijke correctie van 5 dB(A) kan worden toegepast op de buiten-
belasting van geluldgevoelige objecten. Deze correctie hangt samen met de 
verwachting dat de voertuigen op mlddellange termijn aanmerkelljk stiller 
zullen worden. Deze correctie is in de weergegeven 50 dB(A) contour reeds 
verwerkt. 

Het blijkt dat op een afstand van 170-250 m uit de as van de weg voldaan 
wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Kampeerterreinen en 
jachthavens vallen buiten dit gebied, terwijl het goed mogelijk is alle 
dienst- en bedrijfswoningen eveneens buiten deze afstand te situeren. 
Wanneer evenwel wel woningen In dit gebied worden gebouwd is ontheffing 
noodzakell jk. 

5.2. Industrielawaai 
De Wet geluidhlnder richt zich met betrekklng tot zonering vanwege in-
dustrielawaai In eerste instantie alleen op de "grote lawaalmakers". De 
bepalingen van de wet zijn alleen van toepassing op industrieterreinen 
waarop zogenaamde A-inrichtlngen zijn toegelaten (art. 16). Dit zijn 
bedrljven waar over het algemeen ook na toepassing van geluidwerende 
maatregelen aan de bron de geluidsbelasting aan de grens van het terrein 
boven de voorkeursgrenswaarde voor industrielawaal (50 dB(A)) ligt. 
Geluidshinderkwesties bij bedrijfsterreinen en -vestigingen waar geen 
A-inrichtlngen (kunnen) voorkomen, zullen ook in de toekomst uitsluitend 
via de Hinderwet worden geregeld. 
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De Wet geluidhlnder eist, dat rond alle industrieterreinen waar de be-
stemmingsregeling het vestigen van A-inrichtlngen toelaat dan wel waar 
reeds A-lnrichtingen voorkomen, een geluldszone wordt vastgesteld. De 
zogenaamde A- en B-inrichtingen die binnen deze zone gevestigd zijn of er 
zich willen vestigen, zijn vergunningplichtig in de zin van de Wet 
Geluidhlnder. 
B-inrichtingen zijn bedrljven die weliswaar geen zonering noodzakelljk 
maken, maar die wel voelbaar bljdragen aan de totale geluidsemissie van 
alle bedrljven op een industrieterrein. 

Rond de industrieterreinen waarop de Wet Geluidhlnder van toepassing is, 
dient dus een geluldszone te worden vastgesteld. De geluldszone komt 
overeen met het gebied waarbinnen hogere geluidsniveaus dan 50 dB(A) 
mogen voorkomen. In tegenstelllng tot wegverkeerslawaai Is de omvang van 
de zone niet in de wet vastgelegd maar dlent deze van geval tot geval te 
worden vastgesteld. 
Geluldgevoelige bestemmingen binnen de zone dienen te worden getoetst aan 
de wettelijke grenswaarden. Het bedrijventerrein zelf maakt geen deel uit 
van de zone. 
In nieuwe situaties bedraagt de voorkeursgrenswaarde aan de buitengevel 
van woningen 50 dB(A), (etmaalwaarde) en in bestaande situaties 55 dB(A). 
In bljzondere gevallen kunnen Gedeputeerde Staten een hogere grenswaarde 
vaststellen tot maximaal 55 dB(A) in nieuwe situaties en 65 dB(A) in be
staande situaties. 

Volgens het indicatief meerjarenprogramma geluld 1982-1986 zullen de 
artikelen van de Wet Geluidhlnder die betrekklng hebben op industrie-
lawaal op 1 September 1982 inwerking treden. Binnen twee jaar na de in-
werkingtreding van deze artikelen is de gemeente verplicht, om rond de 
bestaande zoneringsplichtige industrieterreinen de geluldszone vast te 
stellen. 
Bij het vaststellen van een zone rond een bestaand industrieterrein dient 
uiteraard ook rekening te worden gehouden met de aanwezige geluidsniveaus. 
De zonegrens mag daar niet dichter bij het terrein worden gelegd dan 
overeenkomt met de werkelijke 50 dB(A)-grens. Daardoor zal bij bestaande 
industrieterreinen veelal niet kunnen worden voorkomen dat ook woningen 
binnen de zone liggen. 
In afwijking van de regeling voor nieuwe terreinen kan de zone hier ook 
worden vastgesteld bij afzonderlljk zonebesluit (procedure overeenkomstig 
artikelen 23 t/m 28, 30 eerste en derde lid en 31 van de Wet op de Ruim
telijke Ordening). De zone wordt dan bij de eerste herziening van het be
stemmingsplan in het plan opgenomen. 

Aan de oostzijde grenst het plangebied aan het bedrijventerrein "De Vaart" 
Op delen van dit terrein zijn A-inrlchtingen toegelaten. Door een ge-
richte gronduitgifte zal er evenwel voor gezorgd worden dat de 
50 dB(A)-grens ter hoogte van de Hoge Vaart zal komen te liggen. 
De zone zal dlenovereenkomstig vastgesteld worden. 
Het bovenstaande heeft tot gevolg dat het onderhavlge plangebied buiten 
de zone komt te liggen en realiserlng van de in het plan opgenomen be
stemmlngen niet belemmerd wordt. 
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6. AANPASSINGEN NA HET OVERLEG 28 

6.1. Aanpassingen naar aanleiding van het ambtelijk overleg 

Op 23 juni 1982 is het ontwerp-plan in het kader van het ambtelijk 
overleg gezonden aan: 
1. Het Openbaar Lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpolders" te Almere; 
2. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken; Directie Financien Binnen-

lands Bestuur te Den Haag; 
3. De Hoofdingenieur-Dlrecteur van de Rijkswaterstaat in de Directie 

Zuiderzeewerken te Lelystad; 
4. De Directeur-Generaal van het Verkeer van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat te Den Haag; 
5. De Directeur-Generaal van Energie te Den Haag; 
6. De Inspecteur van de Volksgezondheid, voor de Hygiene van het 

milieu, voor de provincie Overijssel te Zwolle; 
7. Het Staatsbosbeheer te Lelystad; 
8. Het Landbouwschap te Den Haag; 
9. De N.V. M.E.S.A. te Utrecht; 
10. De Eerstaanwezend Ingenleur der Genie te Apeldoorn; 
11. De Hoofdingenieur-Dlrecteur voor Landinrlchting, Grond- en Bosbeheer 

te Zwolle. 

Van de onder 2, 4, 8, 9 en 11 genoemde instanties is geen reactie 
ontvangen. 
De onder 5 en 10 genoemde instanties hebben medegedeeld dat het plan van 
die zijde geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. De 
N.V. Nederlandse Gasunie die het plan via het Ministerie van Economische 
Zaken ontving deelt mede geen belangen bij het onderhavige ontwerp te 
hebben. 
Van de onder 1, 3, 6 en 7 genoemde instanties zijn opmerkingen binnen 
gekomen. Via Staatsbosbeheer te Lelystad zijn opmerkingen ontvangen van 
het Ministerie van C.R.M. 
Hierna worden deze opmerkingen vermeld en de wijze waarop deze in dit 
plan zijn verwerkt. 

1. Het Openbaar Lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpolders" te Almere berlcht 
bij brief d.d. 30 September 1982, kenmerk 38953-SVG, het volgende: 

A. Algemeen 
1. Het plangebied staat in belangrijke mate onder druk als gevolg van de 
discussies over onder meer de actualisering van het verkavelingsplan en 
de aanpasslng van het Ontwerp-structuurplan Almere, in het kader waarvan 
echter nog geen bindende uitspraken zijn gedaan. Om in dit stadium via 
een bestemmingsplan een planologische regeling voor dit gebied vast te 
stellen c.q. voor te stellen, zal In de toelichting moeten worden in-
gegaan op verschillende nog openstaande vragen, waaronder de volgende: 
- de begrenzing van de gronden voor de stedelijke bebouwing van Almere 

ten behoeve van 250.000 inwoners; 
- de positie van de recreatiegebieden ten behoeve van het stedelijk 

gebied; 
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de eventuele zoneringen in het recreatiegebied (intensieve recrea t ie 
rond de Noorderplassen, extensieve recrea t ie rond de Lepelaarsplassen). 

2. Wij achteh het n ie t verstandig door het geven van een bestemming 
agrarisch gebied met bebouwing (u i t t e geven grond) een harde randvoor-
waarde vast t e leggen voor de discussie over de begrenzing van het toe
komstige s tedel i jk gebied; een discussie die waarschijnlijk pas in de 
negentiger jaren zal worden afgerond. Met inachtneming van de afspraken 
die in het kader van de behandeling van het OSA zi jn gemaakt, dient een 
bestemming agrarisch gebied zonder bebouwing van d i t gebied t e worden 
opgenomen in verband met de reservering van mogelijk toekomstig s tedel i jk 
gebied. 

Aan hoofd8tuk 3.1. Algemeen van de toelichting is de volgende tekst 
toegevoegd: 
"Zoal8 in de inleiding reeds is vermeld doorloopt het ontwerp-structuur
plan Almere thans nog de va8tstelling8- en goedkeuringsprocedure. Bij het 
aangeven van de hoofdbestemmingen voor het onderhavige plan is het 
ontwerp- structuurpi an uitgangspunt geweest (zie figuur 4). 
In het overleg over de aanpassing van het ontwerp-structuurplan Almere is 
de uiteindelijke omvang van de reservering voor de westelijke en ooste-
lijke kern van Almere een punt van discussie. Voor het voorliggende plan 
is de op het oorspronkeli jke ontwerp-structuurplan aangegeven westelijke 
grens van het landbouwgebied ter discussie gesteld en is in overweging 
gegeven het landbouwgebied voorshands ook op te nemen in de stedelijke 
reservering. 0m niet vooruit te lopen op de uitkomst van deze discussie 
dient dit gebied als een nader uit te werken landbouw-bestemming in het 
voorliggende plan te worden opgenomen. 

Op het moment dat er duidelijkheid bestaat over het ontwerp-structuurplan 
Almere en de begrenzing van het toekomstige stedelijk gebied kan door de 
gemeente (college van B en W) een uitwerkingsplan worden opgesteld. 
Voor het recreatieve gebruik van het gebied dient een zonering aan-
gebraaht te worden wxarbij de intensief gebruikte delen dicht tegen de 
S.A.W. 1 bij Almere-Stad komen te liggen. Vanaf deze intensief gebruikte 
zone zal eveneens een intensief gebruikte zone langs de Hoge Vaart tot de 
geplande jachthaven dienen te worden ingericht. 
Vanaf dit punt tot de Blocq van Kuffeler is een fiets-voetgangersroute 
gewenst in een strook waar ook de inriahting op het recreatieve gebruik 
i8 afge8temd. 
De geplande jachthaven, het expoeitiecentrum en het kampeerterrein nabij 
de Blocq van Kuffeler vormen het volgende concentratiepunt. 
Voor de Lepelaarsplassen is een rustiger karakter gewenst in verband met 
de hier aanwezige mogelijkheden voor natuur-educatie en natuurrecreatie. 
De bezoekers van het gebied komen naar verwachting in hoofdzaak uit 
Almere-Stad en uit Almere-Buiten. Door de ligging aan de S.A.W. 1 is het 
gebied voor de bewoners van de overige kernen en van de regio ook goed 
bereikbaar. 
Daarom dient het gebied vanaf de S.A.W. 1 goed bereikbaar te zijn, en zal 
deze weg geen hindernis mogen vormen voor de bewoners van Almere-Stad die 
het gebied willen bezoeken." 
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3. De bestemming "natuurontwikkeling, water en recreatie" roept vragen 
op. Het is onduidelijk hoe deze drle functies zich tot elkaar verhouden 
en wat precies bedoeld wordt met de functie natuurontwikkeling. Iedere 
zlnspeling dp natuurgebied of natuurlijk gebied moet vermeden worden. 
Naar wij hebben begrepen is het de bedoeling om in noordwestelljke 
rlchting een steeds minder Intensieve recreatie mogelijk te maken, waar-
bij voor de Lepelaarsplassen gedacht wordt aan een zeer extensleve 
recreatievorm. Een dergelijke zonering in de recreatiegebieden vereist 
echter een andere bestemmlngsregeling. Alleen de bestemmlngen Intensieve 
en extensleve recreatie, met beperkte of in het geheel geen bebouwings-
mogelljkheden, ware hiervoor te gebruiken. 

De bestemming natuurontwikkeling, water en recreatie voor de Lepelaars
plassen is gewijzigd in de bestemming Bos. 
Een verdere zonering binnen de Lepelaarsplassen is niet aangegeven op de 
plankaart. Door middel van de inrichting en de op te stellen beheers-
maatregelen is een zonering van de recreatieve druk zoals in uw commen
taar omschreven ook binnen deze bestemming mogelijk. 
De door u genoemde intensieve recreatieve bestemming is in het plan uit-
gewerkt in de bestemming Recreatie met ontspanningsactiviteiten waar tot 
max. 10% bebouwing is toegestaan en de bestemming Recreatie met de nadere 
aanduiding "parkgebied" waar geen gebouwen mogen worden geplaatst be-
houdens die t.b.v. het beheer en die behorende bij de aanwijzingen op de 
plankaart (voor o.a. jachthavens, kampeerterreinen en expositie- en 
educatiecentra). 

4. Het plan houdt het midden tussen een globaal en een gedetallleerd 
plan. Het ontwerp-plan wordt echter gepresenteerd als een gedetallleerd 
plan, maar de mate van detaillering is onvoldoende, doordat de ligging 
van landbouwwegen, fietspaden en bouwkavels niet is vastgelegd. Voor wat 
de globale onderdelen betreft, Is geen uitwerkingsmogelijkheid geregeld. 

Het landbouwgebied heeft de bestemming "Uit te werken gebied voor Agra
rische bedrijfsdoeleinden" gekregen (zie antwoord onder Algemeen 1 en 2). 
Enkele reeds bekende fietspaden en belangrijke ontslultingsweg en zijn op 
de kaart aangegeven (zie antwoord onder C punt 1). Op boven aangegeven 
wijze is aan uw opmerkingen tegemoet gekomen. 

B. Toelichting 
1. Wellicht ten overvloede moet opgemerkt worden dat de verwijzing naar 
de ISGA niet correct is. De R.IJ.P. is verplicht plannen voor het zoge
naamde A- en B-gebied te maken. Het Noorderplassengebied valt daar niet 
onder. 

In de betreffende passage in de inleiding in paragraaf 1.1 is nu de 
afspraak genoemd die gemaakt is tussen het Openbaar Lichaam Zuidelijke 
Ijsselmeerpolders en de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders om voor het 
gehele toekomstige gemeentelijke gebied art. 11 plannen op te stellen. 
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2. Er wordt van uit gegaan, dat de plangrens in het Oostvaardersdiep 
samenvalt met de grens van de toekomstige gemeente Almere. Deze con-
stater ing kan in de toelichting worden opgenomen. 

In hoofdstuk 1.2 is de zinsnede "en de Oostvaardersdijk" geschrapt en is 
aan de eerste zin toegevoegd: 
"en wordt in het noorden begrensd door de toekomstige gemeentegrens die 
ca. 300 m uit de Oostvaardersdijk in het Markermeer ligt". 

3. De bestemmlngsregellng voor het gebied rond De Blocq van Kuffeler Is 
nogal verwarrend vanwege de veelheid van bestemmlngen. De directe 
bestemming "woondoeleinden" is niet ingevuld naar de eisen van het 
Besluit op de Ruimtelijke Ordening. Bovendien Is de bestemming 
"Horecabedrijfsdoeleinden" door feitelljke ontwikkelingen achterhaald. 
Om tot een betere bestemmingsregeling te komen kunnen wlj ons twee alter-
natieven voorstellen: 
I. een totaalbestemming "Waterstaatsdoeleinden" (met een differentiatie 

naar functies via aanwijzingen); 
II. een gedetailleerde bestemmingsregeling, met een hoogteregeling, 

bebouwingsstroken, e.d. 
Over deze alternatieven is R.IJ.P./Z .U.P./Z.Z.W.-overleg gewenst. 

Op de plankaart zijn bebouwingsgrenzen voor de woonbebouwing opgenomen. 
Het tijdelijk gesloten zijn van de door u bedoelde horecavestiging 
behoeft niet te betekenen dat de bestemming "horecabedrijfsdoeleinden" op 
de betreffende lokatie kan vervallen. 
Een dergelijke bestemming heeft hier, gezien de mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen rond de Blocq van Kuffeler wel perspectief. 
In de nieuwe omschrijving voor deze bestemming is ook ruimte gelaten voor 
de mogelijkheid voor de inrichting van exposities in combinatie met het 
geven van voorlichting. 
Uit nader overleg met Rijkswaterstoat, Directie Zuiderzeewerken, is 
gebleken dat van die zijde geen bezwaren bestaan tegen de voorgestelde 
bestemming8regeling. 

4. De zin van de wijzigingsbevoegdheid voor de gebieden aangegeven met 
"wijzigingsbevoegdheid I", is niet helemaal duidelijk. De toelichting 
verschaft hieromtrent geen uitleg. Mogelijk moet hier worden uitgegaan 
van een directe bestemmingsregeling zonder wijzigingsbevoegdheid. 

Het gebied met de wijzigingsbevoegdheid I is gedeeltelijk gewijzigd in de 
bestemming "Bos" en gedeeltelijk in de bestemming "Uit te werken gebied 
voor Agrarische bedrijfsdoeleinden". 

5. Het is niet nodig een aparte bestemming "cultuur-hlstorlsch object" op 
te nemen. Volstaan kan worden met het opnemen van een aanwijzing 
"cultuur-historisch object". Eventuele gebrulksbeperklng kunnen worden 
geregeld in de bestemmingsvoorschriften. 
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In hoofdstuk 3 van de toelichting is na paragraaf 3.4.2 een nieuwe 
paragraaf opgenomen: 

"3.5. Cultuur-historisah object 
Op kavel AZ 79 ligt het wrak van een waterschip - een zwaar gebouwd 
vissersschip - dat in het begin van de 17e eeuw is vergaan. Het wrak ligt 
met slagzij over bakboord in de bodem, zodanig dat de bakboordszijde nog 
intact is en reconstructie van het gehele eahip mogelijk is. 
Rond het wrak is een verticale plastic wand geplaatst. Boven het object 
is ca. 1 m grond aangebracht. 
De grondwaterstand binnen de plastic wand is ca. 60 m hoger dan het 
omliggende maaiveld. Op deze wijze is aantasting van het scheepshout 
tegen gegaan zodat onderzoek ook in de toekomst mogelijk blijft. Wanneer 
de gegevens over alle gelokaliseerde echeepswrakken in de Ijsselmeer
polders bekend zijn zal worden bezien op welke wijze het wrak verder 
onderzocht zal worden en of bescherming krachtens de Monumentenwet zinvol 
is. Het wrak dient niet te worden betreden of te worden beroerd en 
toegankelijk te blijven voor onderzoek en onderhoud." 
Het boven8taande vormt voldoende aanleiding om het scheepswrak als een 
aparte bestemming op te nemen. 

6. Het opnemen van een stiltegebled in het plangebied (Lepelaarsplassen, 
toelichting biz. 26) is gezien het gestelde onder A 3 niet terecht. 

In de gewijzigde milieuparagraaf is geen stiltegebied opgenomen in de 
LepeIaar8pla88en. 

7. Naar ons oordeel is de bestaande landbouwschuur op kavel AZ 102 in 
strijd met de bestemming "Recreatie". Wanneer de schuur een aantal jaren 
gehandhaafd blijft, dient een daarop afgestemde bestemmingsregeling te 
worden getroffen en het gebouw niet onder het overgangsrecht te vallen. 

In de toekomst kan het gebouw een beheer8functie behouden; evenwel is ook 
mogelijk dat een deel of het geheel bijvoorbeeld een recreatieve functie 
krijgt. Bij de keuze van de afmetingen is indertijd met laatstgenoemde 
functies rekening gehouden. In de voorschriften onder Recreatie is de 
bestemming en het gebruik van het gebouw nader geregeld. 

8. In de toelichting wordt alleen gesproken over parkeergelegenheld bij 
de Noorderplassen. Informatie over parkeren (bij voorzienlngen) in de 
rest van het plangebied ontbreekt. 

In de toelichting zijn ook de (grotere) parkeervoorzieningen ten behoeve 
van de jachthavene vermeld. 

9. De bestemming "groendoeleinden/zuiveringsdoeleinden" is onduidelljk en 
dient nader te worden toegelicht. Zonodig zullen de voorschriften moeten 
worden aangepast. 
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In de toelichting is de paragraaf opgenomen: 

"3.5. Groendoeleinden/Water zuivering 
Tussen de Hoge en Lage Vaart wordt ten behoeve van de waterzuiveringe-
installatie op het bedrijvenpark De Vaart een gebied van ca. 60 ha ge-
reserveerd voor de aanleg van infiltratievelden en sliblagunes. 
Het gebied kan voor een deel openbaar toegankelijk blijven en recreatieve 
voorziening en, zoals fiets- en voetpaden en eventueel ruiterpaden, zijn 
mogelijk. Ten behoeve van de hengelsport is ontsluiting van de kanaal-
oevers en eventuele aanleg van visplaatsen mogelijk." 

10. De toekomstige volledige ingebruikneming van de A 6 kan gevolgen heb
ben voor de Oostvaardersdijk. Afhankelijk van het overleg met de dienst 
ZZW daaromtrent, kan de bestemming "verkeer" voor wijziging in aanmerking 
komen. De toelichting dient hieromtrent lets te vermelden. 

In hoofdstuk 4. 5 is de volgende tekst opgenomen: 

"De verkeer'sbelasting van de Oostvaardersdijk zal ten gevolge van het 
gereed komen van de rijksweg 6 als doorgaande verkeersverbinding met vier 
rijstroken, verder afnemen. De Oostvaardersdijk zal voorshands voor wat 
betreft het gedeelte gelegen in het plangebied de verkeer ofunctie 
behouden." 

11. De toelichting is te sumraier omtrent de nationale leidingenstrook. Er 
moet verwezen worden naar het Struktuurschema Buisleidingen. De breedte 
van de strook wordt niet aangegeven in de toelichting. De reservering van 
de leidingenstrook moet gezien haar nationale betekenis, niet worden 
geregeld via een wijzigingsbevoegdheid, maar via een aparte bestemming 
"Leidingenstrook", c.q. via een mede-bestemming "Leidingenstrook". 

In hoofdstuk 4.5 is de volgende tekst opgenomen: 

"De als uitwerking van het Struktuurschema Buisleidingen in het ontwerp-
structuurplan Almere opgenomen nationale Leidingenstraat is in het 
onderhavige plan aangegeven als een strook van 100 m ten noorden van de 
S.A.W. 1. De reservering bestaat slechts daaruit dat gebouwen in de be-
treffende strook niet zijn toegestaan. In verband met onzekerheid ener-
zijds wat betreft termijn wxarbinnen beroep zal worden gedaan op deze 
reservering en anderszijds de omvang waarin; is de bestemming via een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Het voorlopig gebruik van de gronden is 
daarmee geregeld." 

12. De paragraaf "Geluid" kan, zoals thans gebruikelijk is, worden op
genomen in een paragraaf "Milieu", waarin behalve aan geluid ook aandacht 
wordt besteed aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging, met name In verband 
met de nabijheld van het bedrijvenpark "De Vaart". 
De Wet geluidhlnder geeft geen regeling voor geluidsoverlast op 
recreatieterreinen, maar de ligging ervan is zeker van invloed op de mate 
van geluldshinder die daar wordt ondervonden. De toelichting dient hier 
op in te gaan. 
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Het parkgebiedje op de kavels AZ 95 t/m 98 l i g t ongunstig wat betref t 
ge lu idsover las t , nu het groots te deel ervan een geluidsniveau ondergaat 
van 50 dB(A) of meer. De vraag r i j s t , of in verband hiermee de gekozen 
recreat ieve "functie wel j u l s t i s . Voor wat betref t het onderdeel verkeer 
moet worden verwezen naar het i n voorbereiding zijnde overa l l -ge lu ldsplan , 
waarin de geluidsproblematlek jur idisch wordt geregeld. 

De paragraaf Geluid is gewijzigd opgenomen in de paragraaf Milieu, waar-
bij verwezen wordt naar het geluidsplan. Ter plaatse van de door u 
genoemde kavels AZ 95 t/m 98 zullen geen intensieve recreatieve voor
zienlngen warden aangebracht. Gedacht wordt aan beplanting, doorgaande 
fiets- en voetpaden e.d. 

13. Uit de t o e l i c h t i n g b l i j k t n i e t , hoe de fasering i n de t i j d za l z i j n , 
m.b . t . de ontwikkeling van de Noorderplassen en het parkgebied, en de 
aanleg van wegen. 

In de toelichting is een hoofdstuk 4. 5 opgenomen dat als volgt luidt: 
"De inrichting van het gebied hangt voor een belangrijk deel somen met de 
zandwinning in de Noorderplassen, Na de zandwinning kunnen de oevers van 
de Noorderplassen worden afgewerkt en ingericht, en kunnen de geplande 
jachthavens worden aangelegd. De verwachting bestaat dat in ieder geval 
een jachthaven binnen een termijn van 5 a 10 jaar kan worden gerealiseerd 
en dat met de uitvoering na een volgend zandwinbestek kan worden gestart. 
Bij de inrichting van het parkgebied zal begonnen worden met de zuid- en 
oostoever van de Noorderplassen in verband met de bewoning van het 
aangrenzend deel van Almere-Stad. 
Afhankelijk van de behoefte zullen delen van het parkgebied ten zuiden 
van de Blocq van Kuffeler tot ontwikkeling worden gebracht, waarbij in 
eerste instantie te denken valt aan ontsluiting voor voetgangers en fiet-
sers. Verder is de ontwikkeling van een klein natuurkampeerterrein en een 
padvindersterrein mogelijk. 
Het opstellen van een uitwerkingsplan voor het landbouwgebied en de in
richting ervan kan plaatsvinden zodra een inrichtingsplan is opgesteld." 

14. Van toegankelljkheid van de Noorderplassen vanaf de Randmeren ( t o e 
l i c h t i n g b i z . 15) i s nauwelijks sprake, daar de s l u i s in Almere-Haven 
voorloplg n i e t wordt aangelegd. 

Dezerzijds wordt er vanuit gegaan dat zodra er gelden beschikbaar komen 
voor de sluis in Almere-Haven, deze wordt gerealiseerd. 

15. Aan de 150 kV-hoogspannlngsleiding, d ie i n het Ontwerp-Structuurplan 
Almere wordt genoemd, wordt In het plan "Noorderplassengebied" geen aan-
dacht geschonken. Indien deze l e id ing i n het plan moet worden opgenomen 
heef t d i t consequenties voor de inr icht ing van het plan vanwege de 
afstand d ie in acht moet worden genomen b i j het toestaan van bebouwing in 
de nabijheid van d ie l e i d i n g . 

De door u bedoelde 150 kV-hoogepanningsleiding zal worden gelegd in de 
leidingenstraat ten zuiden van de Stadsautoweg S.A.W. 1. 
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C. Plankaart 
1. Er van uitgaande dat in de toelichting (fig. 6) de hoofdlijnen van de 
gewenste ontwikkeling worden weergegeven, dienen deze zo veel mogelijk te 
worden overgenomen op de plankaart. Het onderstaande is wel opgenomen in 
fig. 6, maar ontbreekt op de plankaart: 

Waterlopen. Deze dienen op de plankaart zoveel mogelijk de bestem
ming "Water" en/of "Recreatie" te krijgen. 
Langzaam verkeerroutes. 

- De wegen tussen de Lage Vaart en de Noorderplassen. Deze kunnen via 
een aanwijzing binnen de bestemming "Recreatie" worden opgenomen. 
Ook de gedeeltelijk nog toekomstige ontsluitingswegen in het 
agrarisch gebied dienen te worden opgenomen op de plankaart. 

- De jachthaven aan de Noorderplassen. Aangegeven op de plankaart Is 
mogelijk d.m.v een aanwijzing. 

De waterlopen zijn op de plankaart gehandhaafd als aanwijzingen 
omdat het exacte trace en de breedte nog niet zijn vastgesteld. 
De ontsluitende wegen ten behoeve van het oeverpark ten zuiden van 
de Noorderplassen en de hoofdfietsverbindingen zijn via een aan
wijzing op de kaart aangegeven. 
Ditzelfde geldt voor de wegen tussen de Lage Vaart en de Noorder
plassen. Aangezien het agrarisch gebied globaal is bestemd met een 
uitwerkingsbevoegdheid; zullen de ontsluitende wegen in het uit
werkingsplan warden opgenomen. 
De betreffende jachthaven is via een aanwijzing op de kaart 
aangegeven. 

2 . Profielen van Galjootweg, Tjalkweg en de ontsluitende rijweg even-
wijdig aan de Hoge Vaart ontbreken. Niet duidelijk is, waarom deze wegen 
geen bestemming "Verkeer" hebben. 

Voor de belangrijke doorgaande verbindingen zijn dwarsprofielen op de 
plankaart aangegeven of zijn in de toelichting principe profielen 
genoemd. 
Alleen belangrijke wegen hebben een bestemming verkeer gekregen. De 
Galjootweg en de Tjalkweg behoeven in het onderhavige plan hun huidige 
verkeer8functie niet te behouden. 

3. De aanwijzingen "Ontslultingspunt" verschaffen geen duidelijkheid 
omtrent de traces van de projecteren wegen. 

Het ontsluitingspunt vanaf de S.A.W. 1 ter hoogte van de Noorderplassen 
is vervangen door een aanwijzing voor een ontsluitende weg. 
De aanwijzing "ontslultingspunt verkeer" voor het landbouwgebied is 
gehandhaafd. Het trace'komt in het uitwerkingsplan aan de orde. 

4. Het is niet duidelijk, waarom het gebied aan de zuidkant met een 
wijzigingsbevoegdheid, is begrensd met een bestemmingslljn, nu het niet 
gaat om verschillende bestemmlngen. 
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Het betreft hier een strook waarop niet gebouwd mag worden binnen de 
bestemming Recreatie met de aanwijzing ontspanningsaativiteiten met een 
bebouwingspercentage van ten hoogste 10, zodat een bestemmingslijn hier 
op zijn plaats is. 

5. De grens tussen het gewone recreatiegebied en het parkgebied hoort 
geen bestemmingsgrens te zijn. 

Dezerzijds wordt gemeend dat er wel sprake is van verschillende bestem-
mingen, waarom de bestemmingsgrens is gehandhaafd. 

6. Ten aanzien van de planvoorschriften kan een aantal detailopmerkingen 
worden gemaakt, die In bilateraal overleg kunnen worden besproken. In 
zijn algemeenheid zullen de voorschriften van het ontwerp-plan dienen te 
zijn afgestemd op de zgn. standaard-voorschriften. 

Hiervan is kennie genomen. 

2. De Hoof dingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie 
Zuiderzeewerken te Lelystad bericht bij brief d.d. 16 augustus 1982, 
kenmerk RFO 9638, het volgende: 

1. Aan het Oostvaardersdiep is de bestemming "Water en Recreatie" toe-
gekend. Uit nautische overwegingen dient de mogelijkheid open te blijven 
om, na de eventuele realisering van de Markerwaarddijk, een strook van 
het Oostvaardersdiep aan te wijzen voor de beroepsvaart en een strook 
voor de recreatlevaart. Indien het Oostvaardersdiep de bestemming krijgt 
"Water en Recreatie" is deze scheiding tussen beroeps- en recreatlevaart 
niet door te voeren zonder bestemmingsplan wijziging. Daar heb ik bezwaar 
tegen. 
Ik stel u daarom voor aan dit gebied de bestemming "Water" te geven, 
hetgeen kan worden gerealiseerd door in artikel 13 het woord "Recreatie" 
te schrappen uit de bestemmingsbenaming en uit lid 1. De voorgestelde 
wijziging heeft voor de recreatlevaart geen nadelige gevolgen. Zie in 
verband hiermee ook het Structuurschema Vaarwegen. 

Naar aanleiding van genoemde bezwaren tegen de bestemming "Water en 
recreatie" is deze gewijzigd in de bestemming "Water"'. 

2. Aan de strook van het Oostvaardersdiep vallende binnen de bestemming 
"Waterstaatsdoeleinden" is de nevenbestemming "water en recreatie" ge
geven. Omdat ik afwijzend sta tegenover het aanbrengen van recretievoor-
zieningen op of langs de dljk, vind ik deze medebestemming onjuist. 
Hetzelfde geldt voor de medebestemming "natuurontwikkeling, water en 
recreatie" aan de landzijde van de dljk. 

Gezien de in de toekomst te verwachten verdere afname van verkeersfunctie 
van de Oostvaardersdijk zijn hier volgens mijn dienst mogelijkheden voor 
kleinsahalige recreatieve voorzienlngen t.b.v. de viesport aan de buiten-
zijde en de natuurrecreatie aan de landzijde (bijv. invaliden visstoepen, 
bankjes en uitkijkposten). 
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De door u genoemde nevenbestemmingen aan de buitenzijde van de Oost
vaardersdijk zijn evenwel op uw verzoek komen te vervallen. In voor-
komende gevallen zal met uw dienst overleg worden gepleegd om te bezien 
welke voorziening en op grond van de geldende voorschriften kunnen warden 
gerealiseerd binnen de bestemming "waterstaatsdoeleinden". 

3. Het is voor mij de vraag of het mogelijk is om zonder het aanbrengen 
van ingrijpende wijzigingen In de bestaande situatie een jachthaven 
achter de zuidelljke leidam aan te leggen, zulks In verband met de aan-
wezigheid van de schutsluis en het gemaal. Ten einde hierin beter inzicht 
te verkrijgen heb ik zowel met de schippersvereniging Schuttevaer als de 
K.N.W.V. contact opgenomen. Ik zal u zo spoedig mogelijk mijn bevlndingen 
doen toekomen. 
Gezien de waterstaatsbelangen in het betreffende gebied acht ik het nood
zakell jk om het noordelijke deel van de kom, te beginnen bij de zuide
lijke geleidedam van de sluis, de bestemming waterstaatsdoeleinden zonder 
medebestemming te geven. 

Van het gestelde in de le alinea is kennis genomen. Praktisch gezien zal 
er met betrekking tot de waterstaatsbelangen geen onderscheid zijn tussen 
het noordelijke deel en het overige deel van de kom. 
Aan de gehele kom, voor zover gelegen in het onderhavige plangebied, is 
dan ook de bestemming "waterstaatsdoeleinden" gegeven. 

4. De begrenzing van de bestemming "waterstaatsdoeleinden" rechts van het 
gemaal is op een andere plaats aangegeven dan links ervan. De juiste maat 
is (minimaal) 50 m uit de buitenkruinlijn van de dijk. 

De begrenzing van de bestemming "waterstaatsdoeleinden" is overeenkomstig 
de verstrekte informatie gewijzigd. 

5. Het is mij opgevallen dat bij diverse ontwerp-plannen verschlllen 
bestaan In de bestemmlngen van de vaarten. 
Deze betreffen zowel de grootte van het bestemmlngsgebied (vaartbreedte) 
als de bestemmingsbenamlngen en -bepalingen. Ik acht het vooral om 
beheerstechnlsche reden van belang dat deze verschlllen zoveel mogelijk 
worden opgeheven. 
Omdat bovendien in enkele gevallen (waaronder het voorliggende plan) de 
bepalingen niet geheel stroken met de waterstaatsbelangen, hoop ik op 
korte termijn over deze kwestie met u van gedachten te kunnen wisselen. 
Een voorstel tot tekstwijziging zal ik u daaraan voorafgaand doen toe
komen. 

In nader overleg met uw dienst is de bestemming van de vaarten nader 
vastgelegd in het onderhavige plan en de overige plannen ex art. 11 Wet 
O.L. ZIJP. 
De vaarten krijgen de bestemming water. 
Niettemin zal in de toelatingsbepalingen ruimte zijn voor voorzienlngen 
in de recreatieve sfeer. 
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6. In de bepalingen van de wijzigingsbevoegdheid volgens artikel 5 van de 
voorschriften dient naar mijn mening te worden vermeld dat de wijziging 
niet mag lelden tot verkleinlng of verplaatslng van het natte profiel van 
de vaarten. 

In artikel 5 van de voorschriften is bovenstaande opmerking verwerkt. 

7. Naar mijn mening verdient het aanbevellng om zinsnede "b" van 
artikel 6 lid 3 weg te laten. 

Met uw voorstel kan dezerzijds niet worden ingestemd gezien de juris-
prudentie over het onderhavige onderwerp. 

3. De Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstoat in de Directie 
Zuiderzeewerken te Lelystad, bericht bij brief d.d. 10 September 1982; 
kenmerk RFO-10563, het volgende: 

Ten vervolge op mijn brief van 16 augustus jl., nr. 9683, deel ik u, na 
overleg met de schippersvereniging Schuttevaer en de K.N.W.V., mede dat 
in principe geen bezwaar bestaat tegen de aanleg van een jachthaven in 
het zuidelijke deel van de uitstroomkom voor het gemaal de Blocq van 
Kuffeler. 
Ultgaande van de huidige situatie is het maken van een afzonderlijke toe-
gang naar het 'Oostvaardersdiep niet noodzakelljk, maar heeft wel de voor-
keur. 
In verband hlermede verdient het wellicht de aanbevellng om de bestemming 
"verkeer", welke nu aan de verharding op de leldam is toegekend, te 
schrappen. 

Van uw standpunt is goede nota genomen. 
De bestemming verkeer op de door u bedoelde leidam is overeenkomstig het 
voorstel geschrapt. 

4. Het Staatsbosbeheer te Lelystad, bericht bij brief d.d. 22 juli 1982; 
kenmerk 33621/vdH, het volgende: 

1. Enkele opmerkingen t.a.v. hoofdstuk 3 "Ultgangspunten voor de ont
wikkelingen van het plangebied". 
1.1. In het plangebied is gekozen voor de hoofdbestemmlngen "Landbouw", 

"Natuur" en "Recreatie" (zie biz. 31), hierbij ontbreekt de hoofd-
bestemmlng "Bos" hoewel op de kaart van het Convenant over de ver-
deling van de gronden in Zuidelijk Flevoland naar de verschillende 
hoofdbestemmlngen n.a.v. de verplaatslng van de Flevolijn in het 
Oostvaardersplassengebied, in dit plangebied de bestemming "Bos" wel 
was opgenomen. 
Ik verzoek u de twee kaarten behorende bij het Convenant en het 
voorliggende plan op elkaar af te stemmen. 
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Het Convenant is mede basis voor de aanpassingen van het ontwerp-structuur
plan Almere. De hoofdbestemmingen op s true tuur pi anniveau warden in de 
daarvan afgeleide plannen ex art. 11 Wet O.L. ZIJP nader uitgewerkt in 
o.a. recreatie bestemmlngen met nadere aanduidingen zodat inzicht wordt 
gegeven in het bedoelde gebruik van de gronden. 
De op de Convenantkaart als bos aangegeven gebied binnen het onderhavige 
plan heeft in het ontwerp-structuurplan overwegend de bestemming 
recreatie intensief. 
In het onderhavige plan ex art. 11 Wet O.L. ZIJP is voor genoemde bos-
gebieden gekozen voor de bestemming "recreatie" met de nadere aanduiding 
"parkgebied". 

1.2. Ind len we ervan u i t g a a n , da t h e t Lepe laarsp lassengebied t e r g r o o t t e 
van + 315 ha bestemd i s voor "Natuurontwikkeling" met beperkt r e 
c r e a t i e f medegebruik (na tuu reduca t i e en rondwandelingen onder goede 
b e g e l e i d i n g ) , de door u t e r e c h t gecons ta tee rde bed r i j v ighe id van een 
s t a d van 250.000 inwoners g r o t e invloed kan hebben op he t boven
genoemde gebied, mede t . g . v . de s i t u e r i n g van een groot p l a s s e n -
gebied en de d a a r b i j geplande r e c r e a t i e v e i n r i c h t i n g , zou e r i n d i t 
p l a n een g r o t e r u i t l oopgeb led gezocht moeten worden voor deze In 
woners om de r e c r e a t i e v e draagkracht t e v e r g r o t e n . 
Door middel van (de mogeli jkheid bieden t o t ) he t aanleggen van bos 
met de mogel i jkheid t o t een mu l t i func t ionee l gebruik (bestemming 
"Bos") op de kave l s AZ 76 t /m 79 en de kave l s AZ 93 t /m AZ 96 met nu 
de bestemming "Agrar ische bed r l j f sdoe l e inden" , wordt de door ons 
voorges tane draagkracht van he t gehele gebied s t e r k verhoogd. 
De nu nog n i e t ontgonnen gedee l t en van de kavels AZ 76 t /m AZ 79 
zouden zo g e l a t e n kunnen worden. 

De kave l AZ 120 (ged . ) zou deze l fde bestemming kunnen k r i j g e n a l s 
de Lepe l aa r sp l a s sen . 
B i j de i n r i c h t i n g a l s bovenbedoeld wordt bovendien de beheerbaarheld 
van h e t gehele gebied, i n c l u s l e f h e t bosgebied de Pampushout aan-
z l e n l l j k ve rbe t e rd . 
Gezien h e t g e s t e l d e onder 1 en de nu nog voortgaande d l s c u s s l e s over 
de oppe rv lak teve rde l ing , i n he t b i j zonder de s i t u e r i n g ervan op de 
k a a r t , zou bovenstaande gedachte tevens h i e r aan een b i jd rage kunnen 
l e v e r e n . 

De door u voorgestelde wijziging van de bestemming "landbouw" in de be
stemming "Bos" is in strijd met het ontwerp-structuurplan Almere (zie 
fig. 4 in de toelichting). 
Zoals uit de toelichting (zie paragraaf 1.2) blijkt wordt er in het Noor
derplassengebied naar gestreefd een gevarieerd gebied tot ontwikkeling te 
brengen. Daarbij biedt dit gebied de mogelijkheid als een van de weinige 
in de Buitenruimte om de functie landbouw van een zodanige omvang op te 
nemen dat het gebied als zodanig langere tijd levenevatbaar zal blijven. 
Het hier aanleggen van een bosaomplex zou afbreuk doen aan de gewenste 
variatie in het gebied en het open karakter ervan in contrast met de na
bij gelegen stedelijke bebouwing van Almere-Stad en het bosgebied van de 
Pampushout. 
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Met betrekking tot het gestelde over het beheer kan de kanttekening wor
den geplaatst dat het beheer van landbouwgronden vooralsnog een finan-
cieel gezien positiever resultaat oplevert dan bij het beheer van bos-
gebieden het geval is. 

Bij de inrichting van de Noorderplaatsen zoals in dit plan beschreven kan 
de noodzaak van vergroten van het recreatieve draagvlak niet worden aan-
getoond. 

1.3. Ten aanzlen van het gestelde onder punt 3.4.2 Wilgenbossen en het 
gebied "tussen de Vaarten" kan ik opmerken dat bedoelde voor
zienlngen gezien de aard van het terrein voor zover bestaande uit 
natuurlijke wilgenopslag en het door u aangegeven tijdelijke 
karakter, beter definitief gesitueerd kunnen worden in het door mij 
voorgestelde boscomplex (zie onder 1.2). 

Het door u genoemde "tijdelijke karakter" heeft alleen betrekking op de 
landbouwkundige exploitatie in het gebied tussen de Vaarten die plaats-
vindt totdat de grond nodig is voor de aanleg van vloei- en slibvelden 
t.b.v. de water zuivering. De in hoofdstuk 4.4 genoemde kampeer-
voorzieningen liggen buiten de reservering voor de waterzuivering en 
krijgen een permanent karakter. 

Een situering van de voorzienlngen in het door u voorgestelde boscomplex 
is vooralsnog niet aan de orde (zie mijn reactie op uw commentaar onder 
1.2). 

2 . Ten aanzlen van hoofdstuk 4 "Beschrijving van Bestemmlngen en 
Bestemmlngselementen" verwijs Ik naar mijn opmerkingen, die gemaakt zijn 
bij hoofdstuk 3. 

Hiervan is kennis genomen. 

3. Ten aanzlen van de "Voorschriften" zou ik het volgende willen 
opmerken: 
bij de artikelen 12, "Recreatie", bij handhaving van deze benamlng (zie 
opmerking onder 1.1) en 14 "Natuurlijke Ontwikkeling, Water en Recreatie" 
dient de mogelijkheid opgenomen te worden voor de bouw van een dienst-
woning en bedrijfsgebouwen t.b.v. het beheer. 

Voor zover dit nog niet het geval was is de mogelijkheid van het kunnen 
realiseren van door u genoemde gebouwen en dienstwoningen opgenomen. 

5. De waamemend consulent Natuurbehoud voor Flevoland te Lelystad, 
bericht bij brief namens het Ministerie van CRM, inspectie Natuurbehoud 
en Openluchtrecreatie Noord-West d.d. 1 September 1982; kenmerk 
NB-YP-34025, het volgende: 

Nadere beschouwing van dit plan geeft mij aanleiding tot het maken van 
enige aanvullende opmerkingen op het commentaar d.d. 22 juli 1982. 
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1. Water (Markermeer, Lage- en Hoge Vaart) dient n.m.m. bestemd te worden 
a l s water wanneer er geen sprake i s van een primaire recreat iefunct ie . 
Zeker wanneer ook andere (mede)gebruiksfuncties c .q. nevenfuncties in het 
geding zijn." Deze l a a t s t e dienen In de plantoel icht ing en planvoorschrif-
ten nader toegellcht resp. geregeld t e worden. 

2. Hetzelfde geldt voor waterkeringen. Zie ook mijn commentaar op de 
Vaart Noord en Oost. 

1. In overleg met Rijkswaterstoat; Directie Zuiderzeewerken; is de 
bestemming van het Markermeer en van de Hoge Vaart en de Lage Vaart aan-
gepaet (zie antwoord RIJP op het commentaar van hoofd-ingenieur-directeur 
van de Rijkswater stoat in de Directie Zuiderzeewerken). 

2. De medebestemmingen voor de buitenzijde van de Oostvaardersdijk is 
vervallen (zie ook de reactie op het commentaar van de Rijkswxterstaat 
punt 2). 

3. M.b.t. de Lepelaarsplassen prevaleert de aandulding Natuur zonder 
meer, medegebruik dient in de plantoel icht ing en -voorschriften tot u i t -
drukking t e worden gebracht. 

De bestemming van de Lepelaarsplassen is gewijzigd in "Bos" (zie mijn 
reactie op het commentaar van het Openbaar Lichaam Zuidelijke Ijsselmeer
polders onder Algemeen, punt 3). 

4. Ik p l e l t alsnog voor het opnemen van een in breedte varierende zone 
van ten minste 50 m rond de Lepelaarsplassen met de aandulding Natuur/ 
Recreatie. 
Dit i . h . b . op de grens van de Noorderplassen, op grond waarvan Ik u ver
zoek daarmee b i j de inr icht ing (ontgronding) rekening te houden. Zulks 
voorkomt een d i rec te druk van bijvoorbeeld aanleggende boten op de Lepe
laarsplassen. 

Er vanuit gaande dat ondanks het wijzigen van de bestemming op de plan
kaart (zie reactie commentaar O.L. ZIJP Algemeen 3) u uw verzoek om een 
aparte bestemming strook van 50 m rond de Lepelaarsplassen zou wlllen 
handhaven volgt hierbij mijn reactie op uw verzoek. 

De afwerking en inrichting van de noqrdoever van de Noorderplassen zal in 
samenhang met de uiteindelijke ontwikkeling en inrichting van de Lepe
laarsplassen worden bepaald. De in het onderhavige plan aangegeven be
stemmlngen en voorschriften laten voldoende mogelijkheden open, langs de 
noordzijde van de Noorderplassen een zodanige afwerking te kiezen dat in
tensieve betreding van de Lepelaarsplassen van die zijde wordt vermeden. 

Om bovenstaande redenen wordt het aangeven van een strook van 50 m rond 
de Lepelaarsplassen met een andere bestemming dan de Lepelaarsplassen 
niet zinvol geacht. 
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5. De kaartindicaties (binnendijks) van "exposltieruimte, natuureducatie-
centrum, jachthaven, kampeerterrein, scoutlngterrein" zouden n.m.m. beter 
achterwege gelaten kunnen worden. In de toelichting en planvoorschriften 
(met name uitwerkingsmogelijkheden) opgenomen bevordert de flexablliteit 
in deze. 
Met name t.a.v. de situering van de jachthaven Noorderplassen zal de 
(potentlele) hinder t.o.v. de Lepelaarsplassen zoveel mogelijk beperkt 
dienen te blijven. 

Met het aangeven op de plankaart van de door u genoemde bestemmingen 
heeft voor ogen gestaan de grootst mogelijke duidelijkheid te scheppen 
t.a.v. de mogelijke ontwikkelingen in het gebied. 

De door u bedoelde jachthaven kan in mijn visie t.a.v. de ontwikkeling 
van de Lepelaarsplassen zodanig warden gelokaliseerd dat hinder t.o.v. 
dit gebied kan worden vermeden. 

6. In het bijzonder met betrekking tot natuurbeheer en natuureducatie en 
-recreatie lijkt het mij gewenst e.e.a. af te stemmen op de ont
wikkelingen in de Oostvaardersplassen. 
Gegeven de zowel ecologlsche als educatieve/recreatieve relaties tussen 
deze twee natuurgebieden lijkt het mij gewenst dat de Beheerscommlssie 
voor de Oostvaardersplassen in deze advies uitbrengt over dit plan. 

Voor de goede orde vermeld ik dat in het onderhavige plan de Lepelaars
plassen niet warden bestemd als natuurgebied. 
Voor de thans voorgestelde gewijzigde bestemming zie reactie op commen
taar O.L. Z.I J. P. Algemeen onder punt 3. 
Voor wat betreft de educatieve/recreatieve voorzienlngen zal bij de 
nadere uitwerking afstemming plaatsvinden met de voorzienlngen en plannen 
voor andere gebieden in en rond Almere. 

6. De Inspecteur van de Volksgezondheid voor hygiene van het milieu te 
Zwolle, bericht bij brief d.d. 30 juli 1982, het volgende: 

1. Uit de legenda van de plantekening ware de bestemming B (bedrljfs
doeleinden) weg te laten omdat deze bestemming op de kaart noch in de 
voorschriften of toelichting is terug te vinden. 

Het opnemen van de bestemming B (bedrijfsdoeleinden) bij de legenda van 
de plantekening is inderdaad onjuist. 
De bestemming zal overeenkomstig uw voorstel warden geschrapt. 

2. Het lijkt mij gewenst dat een toelichting of indicatie wordt gegeven 
van de wijze waarop het afvalwater van de in de horeca- en recreatie-
bestemming voorkomende sanitaire voorzienlngen zal worden afgevoerd of 
behandeld opdat het de kwetsbare gronden en waterpartijen in het plan
gebied niet nadelig zal belnvloeden. 
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In de toelichting is de volgende zinsnede opgenomen; in hoofdstuk 4.4. 

"De zuivering van het afvalwater in het plangebied zal afhankelijk van 
het karakter en de situering van de betreffende voorziening ter plaatse 
worden gezuiverd (bijvoorbeeld septic tank) of worden aangesloten op een 
bestaande of nog aan te leggen riolering". 

6.2. Overige aanpassingen 

In de voorschriften zijn enkele wijzigingen aangebracht om het plan, voor 
zover niet noodzakelljk, niet te laten afwijken van andere plannen. Het 
betreft echter geen essentiele veranderingen. 



voorschriften 



VOORSCHRIFTEN, behorende bij het plan tot regeling der 
bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 
van de Wet openbaar lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpolders" 
Noorderplassen 



8598 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN 

art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 

1 
2 
3 
4 
5 
5A 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 

Begripsom8chrijvingen 
Wijze ~van meten 
Algemene bouwbepalingen 
Vrijstellingen 
Wijzigingsbevoegdheid 
Opdracht tot uitwerking 

HOOFDSTUK II BESTEMMINGEN EN GEBRUIK 

Waterstaatsdoeleinden (Q of//// ) 
Uit te werken gebied voor Agrarische bedrijfe-

doeleinden (UA) 
Woondoeleinden (W) 
Horecabedrijfsdoeleinden (H) 
Cultuurhistorisch object 
Recreatie (R) 
Moerasbos (M-Boe) 
Water 
Verkeer (V) 
Groendoeleinden/Zuiveringsdoeleinden 
Gebruiksbepalingen 

HOOFDSTUK III OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Overgangsbepalingen art. 17 
Strafbaarheid van overtredingen art. 18 
Slotbepaling art. 19 

art. 

art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 



HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan 
het plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden ex 
artikel 11 van de Wet openbaar lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpolders" en 
vervat in de gewaarmerkte kaart(en) en voorschriften. 

2. bouwperceel 
de aaneen gesloten bebouwde en/of onbebouwde grond, behorende bij een 
bestaand of op te richten bouwwerk of complex van bij elkaar behorende 
bouwwerken. 

3. bouwgrens 
een uit de plankaart en uit de voorschriften voortvloeiende lijn die de 
grens vormt van gronden waarop bebouwing is toegestaan. 

4. peil 
de hoogte van: 

de kruin van de weg ter plaatse van het bouwwerk, indien de hoofd-
toegang van het bouwwerk direct grenst aan de weg; 
de hoogte van het terrein na het bouwrijp maken daarvan. 

5. bouwwerk 
elke constructie van enige omvang, van hout, steen, metaal of ander 
materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, 
hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond. 

6. gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijk overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

7. hoofdgebouw 
een gebouw, dat belangrijk en bepalend is voor het functioneren van een 
bouwperceel en waarin niet zijn begrepen aangebouwde gebouwen met een 
zelfstandlg dak, die rechtstreeks van buiten toegankelijk zijn en naar de 
verschijningsvorm ondergeschikte ruimten vormen. 

8. bijgebouw 
een gebouw, met een zelfstandlg dak, dat naar de verschijningsvorm een 
ondergeschikte ruimte vormt bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen 
hoofdgebouw en dat, Indien het is aangebouwd rechtstreeks van buiten 
toegankelijk is. 

9. bedrijf'ewoning/dienstwoning 
een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, die daar met het 
oog op de bedrljfsvoerlng van het betreffende bedrijf of het functioneren 
van de desbetreffende vestiging aanwezig is. 



Algemene bepalingen 

• 

10. maatechappelijke doeleinden 
het openbaar bestuur, medlsche, sociale, culturele en educatleve dlensten 
en daarmee gelijk te stellen dlensten. 

11. agrarisch bedrijf 
een bedrijf, dat gericht is op het voortbrengen van produkten door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden en fokken van vee, zonder 
gebruik te maken van glasopstallen met een hoogte van meer dan 1.00 m. 

12. hoofdfiets- en voetgangersroute 
een pad dat dient voor (brom)fietsers en voetgangers en voor zover nodig 
voor ander langzaam verkeer en voor bedienend verkeer; 

13. beplanting 
alle vormen van gewas. 

Voor zover en zolang de gemeentelijke indellng voor de in het plan ver
vatte gronden nog niet heeft plaatsgevonden wordt verstaan onder: 

14a. de gemeente 
het openbaar lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpolders". 

14b. burgemeester en wethouders 
de landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpolders" 
gehoord het Dagelijks Adviescollege. 

14c. de gemeenteraad 
de landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpolders" in 
overeenstemming met de Adviesraad. 

Voor zover en zolang de provinciale indellng voor de in het plan vervatte 
gronden nog niet heeft plaatsgevonden, wordt verstaan onder: 

15a. Gedeputeerde Staten 
de Minister van Binnenlandse Zaken. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze voorschriften gelden de volgende bepalingen: 
a. het grondoppervlak van een bouwwerk wordt gemeten tussen de buiten-

werkse gevelvlakken en/of de harten van de gemeenschappelljke 
scheidlngsmuren op de begane grond bouwlaag; 

b. de inhoud van een bouwwerk wordt gemeten tussen de buitenwerkse 
gevelvlakken en/of harten van gemeenschappelljke scheidlngsmuren en 
dakvlakken, zulks met inbegrip van erkers en dakkapellen en boven 
peil, met dlen verstande dat: 

bij woonruimten in gebouwen, die niet uitsluitend voor bewoning 
zijn bestemd, de inhoud van de woning wordt gemeten boven de 
afgewerkte vloer van de woonlaag c.q. woonlagen en 
autoboxen, schuren en bergingen, voor zover deze groter zijn 
dan 6 m2 aaneengesloten, bij een berekening van de inhoud van 
een woning buiten beschouwing blijven; 

c. de bouwhoogte van een bouwwerk wordt gemeten vanaf het peil tot aan 
het hoogste punt; 

d. de goothoogte c.q. boeiboordhoogte van een bouwwerk wordt gemeten 
vanaf het peil tot aan de snijlijn van gevelvlak en dakvlak, met 
dlen verstande dat: 
- bij bouwwerken, waarop een of meer dakkapellen over meer dan 

50% van de dakbreedte en binnen 1.00 m uit de betreffende gevel 
aanwezig zijn, de genoemde hoogte wordt gemeten vanaf het peil 
tot aan de snijlijn van het gevelvlak en het dakvlak van de 
dakkapel(len); 

- bij bouwwerken, die geen gebouwen zijn en die niet zijn voor
zien van een aanwijsbaar dakvlak, de genoemde hoogte wordt 
gemeten overeenkomstig de bouwhoogte; 

e. de breedte van een bouwwerk wordt gemeten van en tot de buitenkant 
van de buitenste zijgevel, dan wel het hart van een gemeenschappe
lljke scheidingsmuur, met dlen verstande dat bij niet evenwijdig 
lopende zijgevels het gemiddelde tussen de grootste en de kleinste 
breedte wordt gemeten; 

f. de afstand tussen een bouwwerk en een zijdellngse perceelgrens wordt 
gemeten vanaf het dichtst bij de perceelgrens gelegen punt van dat 
bouwwerk en haaks op de perceelgrens. 
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Artikel 3 Algemene bouwbepalingen 

1. Een bouwwerk mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
a. een bouwwerk dient te worden gebouwd binnen: 

- de in deze voorschriften uitdrukkelijk aangegeven goothoogten 
c.q. boeiboordhoogten of bouwhoogten; 
de overige uit deze voorschriften en uit de kaart voort-
vloeiende bouwgrenzen; 

b. indien op de plankaart de aanwijzing "zonder gebouwen" is aan
gegeven, zijn op de betreffende gronden geen gebouwen toelaatbaar; 

c. indien op de plankaart een maximum bebouwingspercentage is aan
gegeven, mag van het oppervlak van de betreffende gronden ten 
hoogste dat percentage worden bebouwd; 

d. tenzij in dit plan uitdrukkelijk anders wordt bepaald, mag een bouw
hoogte een voorgeschreven goothoogte c.q. boeiboordhoogte van 3.00 m 
of minder met niet meer dan 2.50 m en een voorgeschreven goothoogte 
c.q. boeiboordhoogte van meer dan 3.00 m met niet meer dan 4.50 m 
overschrijden. 

2. De in lid 1 bedoelde bouwgrenzen mogen uitsluitend worden overschreden 
door: 
a. topgevels en dakkapellen; 
b. delen van een bouwwerk die gezamenlijk de bouwhoogte met niet meer 

dan 10% overschrijden over ten hoogste 20% van het grondoppervlak 
van dat bouwwerk; 

c. delen van gebouwen waarvan de grootste horizontale doorsnede niet 
meer dan 25 m2 en niet meer dan 20% van het grondoppervlak van het 
gebouw en waarvan de hoogte niet meer dan 2.50 m bedraagt, alsmede 
delen van gebouwen, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet 
meer dan 1.00 m x 1.00 m bedraagt. 

d. ondergrondse leidingen; 
e. gevelbekledingen, gevelversieringen en afvoerkanalen, die een 

bouwgrens met niet meer dan 0.12 m overschrijden; 
f. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, die voor zover 

zij niet worden aangebracht in gronden die mede voor openbaar toe-
gankelijke verhardingen zijn bestemd, de bouwgrens met niet meer dan 
1.00 m overschrijden; 

g. overstekende daken, overstekende goten, overbouwingen, erkers, 
balkons, galerijen, luifels, hijslnrichtingen, laadbuizen, stort-
goten, stort- en zuigbuizen, die een bouwgrens met niet meer dan 
1.50 m overschrijden en die niet lager aangebracht worden dan 4.20 m 
boven een rijweg en niet lager dan 2.20 m boven andere gronden die 
mede voor openbaar toegankelijke verhardingen zijn bestemd; 

h. stoepen en stoeptreden, die niet worden aangebracht in gronden die 
mede voor openbaar toegankelijke verhardingen zijn bestemd. 
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de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 
van niet in een gebouw opgenomen dienst-
woningen ten hoogste : 6.00 m; 

-" van gebouwen voor een openbaar nutsbedrijf 
ten hoogste : 3.00 m; 
van overige gebouwen ten hoogste : 4.00 m. 
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Artikel 5 Wijzigingsbevoegdheid 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bestemming van de 
gronden met: 

de bestemming Recreatie en de bestemming Water, voor zover deze 
gronden aangegeven zijn met de aanwijzing "wijzigingsbevoegdheid I", 
te wijzigen in de bestemming Leidingenstraat, mits daarbij wordt 
bepaald dat: 

het toegelaten grondoppervlak van een gebouw ten hoogste 20 m2 
bedraagt; 
de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte van gebouwen ten 
hoogste 4.00 m bedraagt; 
de toegelaten bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
met een grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m ten 
hoogste 6.00 m bedraagt; 
de toegelaten bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, ten hoogste 4.00 m bedraagt; 
het natte profiel van de Hoge Vaart of de Lage Vaart niet wordt 
verkleind of verplaatst; 

de bestemming Recreatie, voor zover deze gronden zijn voorzien van 
de aanwijzing "wijzigingsbevoegdheid II", zodanig te wijzigen dat de 
gronden worden bestemd voor Recreatie met de aanwijzing "nutstuinen", 
mits daarbij wordt bepaald dat zijn toegestaan: 

ten hoogste 66n kas en/of berging met een grondoppervlak van 
ten hoogste 10 m2 een goothoogte c.q. boeiboordhoogte van ten 
hoogste 3.00 m op een nutstuin; 
ten hoogste i§n verenigingsgebouw met een grondoppervlak van 
ten hoogste 100 m2 en een goot- c.q. boeiboordhoogte van ten 
hoogste 4.50 m. 

2. Het plan wordt uitsluitend gewijzigd met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a. het ontwerp-besluit, waarbij toepassing is gegeven aan het bepaalde 

in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt met bij-
behorende stukken gedurende twee weken ter gemeentesecretarie voor 
een ieder ter inzage; 

b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging te voren in een 
of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid en 
voorts op de gebruikelijke wijze bekend; 

c. de bekendmaking vermeldt de bevoegdheid voor belanghebbenden tot het 
schriftelijk indienen van bezwaren bij burgemeester en wethouders 
gedurende de onder a genoemde termijn; 

d. indien tegen het ontwerp-besluit bezwaren zijn lngediend, wordt het 
besluit met redenen omkleed; 

e. burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren hebben ln
gediend de beslissing daaromtrent met redenen omkleed mede na de 
Raadscommissie belast met de ruimtelijke ordening ter zake te hebben 
gehoord; 
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f. bij het ter goedkeuring aanbieden van het beslult aan Gedeputeerde 
Staten worden de ingediende bezwaarschriften overgelegd; 

g. burgemeester en wethouders doen mededellng van het beslult van Gede
puteerde Staten aan hen die bezwaren hebben ingediend. 
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Artikel 5A Opdracht tot uitwerking 

1. Burgemeester en wethouders werken het plan voor wat betreft de gronden 
genoemd in 'artikel 7 uit met inachtneming van de in dat artikel en de 
hierna gestelde regels: 
a. het ontwerp-besluit, waarbij toepassing is gegeven aan het bepaalde 

in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt met bij-
behorende stukken gedurende twee weken ter gemeentesecretarie voor 
een ieder ter inzage; 

b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging te voren in een 
of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid en 
voorts op de gebruikelijke wijze bekend; 

c. de bekendmaking vermeldt de bevoegdheid voor belanghebbenden tot het 
schriftelijk indienen van bezwaren bij burgemeester en wethouders 
gedurende onder a genoemde termijn; 

d. indien tegen het ontwerp-besluit bezwaren zijn ingediend, wordt het 
beslult met redenen omkleed; 

e. burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren hebben in
gediend, de beslissing daaromtrent met redenen omkleed mede na de 
Raadscommissie belast met ruimtelijke ordening ter zake te hebben 
gehoord; 

f. bij het ter goedkeuring aanbieden van het beslult aan Gedeputeerde 
Staten worden de ingediende bezwaarschriften overgelegd; 

g. burgemeester en wethouders doen mededellng van het beslult van 
Gedeputeerde Staten aan hen die bezwaren hebben ingediend. 

2. Op de gronden genoemd in lid 1 mag, voordat een door burgemeester en 
wethouders voor die gronden uitgewerkt plan rechtskracht heeft verkregen, 
uitsluitend worden gebouwd indien: 
a. de op te richten bebouwing in overeenstemming is met een reeds 

vastgesteld uitgewerkt plan of een daarvoor gemaakt ontwerp; 
b. en voor zover nog geen toepassing is gegeven aan lid 1 onder a t/m e 

belanghebbenden op de in die bepalingen aangegeven wijze in de 
gelegenheid zijn gesteld tegen het bouwplan waarvoor vergunning 
wordt gevraagd, bezwaren in te dienen; 

c. vooraf de Raadscommissie belast met ruimtelijke ordening is gehoord 
en van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar is 
ontvangen; 

d. bij een aanvraag om een verklaring van geen bezwaar aan Gedeputeerde 
Staten de ingekomen bezwaarschriften in afschrift mede worden over
gelegd. 
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Artikel 6 Waterstaatsdoeleinden (Q of //^) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven zijn bestemd voor 
doeleinden van de waterstaat. 

Voorzienlngen 
2. Op deze gronden zijn in verband met de in lid 1 genoemde bestemming 
toelaatbaar: 
a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
b. olie-opslagtanks op de gronden met de aanwijzing (t); 
c. een hoofdwaterkering en andere waterstaatswerken; 
d. beplantingen en verhardingen. 

3. Op deze gronden zijn voorzienlngen die verband houden met de doelein
den waarvoor de gronden eveneens zijn bestemd, en die in het betreffende 
artikel zijn genoemd, slechts toelaatbaar indien en voor zover: 
a. de waterstaatkundige belangen, de voorziening gedogen; 
b. de betreffende waterstaatsbeheerder advies heeft uitgebracht. 

Bouwvoorschriften 
4. Bij het bouwen van bouwwerken, als genoemd in lid 2, gelden de aan
wijzingen op de plankaart en de volgende bepalingen: 
a. het toegelaten grondoppervlak bedraagt: 

van een gemaalgebouw ten hoogste 
van een ander gebouw ten hoogste 

b. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 
van een gemaalgebouw ten hoogste 
van andere gebouwen ten hoogste 

c. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 
van olietanks ten hoogste 

- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 
grondoppervlak van niet meer dan 1.00 x 1.00 m 
ten hoogste : 6.00 m; 

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste : 4.00 m. 

• • 
• • 

• • 
• • 

• 

200 m2; 
40 m2; 

7.00 m; 
4.00 m; 

L0.00 m; 
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V 

Artikel 7 Uit de werken gebied voor Agrarische bedrijfsdoeleinden (UA) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
agrarische bedrljfsdoeleinden. 

Uitwerking 
2. Burgemeester en wethouders werken de bestemming van de in lid 1 ge
noemde gronden uit, met inachtneming van de hierna te noemen regels. 

Stedebouwkundige richtlijnen 
3. Bij het uitwerken gelden de volgende stedebouwkundige richtlijnen: 
a. windturbines mogen slechts worden toegelaten indien de hoogte, ge

meten tot aan de wiekenas niet meer bedraagt dan 35.00 m en uit
sluitend indien de aanvaardbaarheid van de situering en hoogte door 
middel van een procedure van vrijstelling wordt bevorderd; 

b. binnen een afstand van 100.00 m uit een gelijknamige aanwijzing 
dient een ontsluitingspunt voor verkeer te worden geprojecteerd; 

c. binnen een afstand van 100.00 m uit een gelijknamige aanwijzing 
dient een hoofdflets- en voetgangersroute te worden geprojecteerd; 

d. binnen een afstand van 100.00 m uit een gelijknamige aanwijzing 
dient een waterloop te worden geprojecteerd; 

e. het toe te laten gezamenlijk grondoppervlak van gebouwen mag per 
bedrijf niet meer bedragen dan 10.000 m.2; 

f. het toe te laten aantal bedrljven op de gronden met de in lid 1 ge
noemde bestemming mag ten hoogste 10 bedragen; 

g. het toe te laten aantal bedrijfswoningen per bedrijf mag ten hoogste 
Jf bedragen. 

» 
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Artikel 8 Woondoeleinden (W) 

Doeleindenom8chrijving 
1* De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
woondoeleinden. 

Voorzienlngen 
2. Op de gronden die voor woondoeleinden zijn bestemd, zijn in verband 
met deze bestemming toelaatbaar: 
a. hoofdgebouwen in de vorm van woningen; 
b. bijgebouwen; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
d. beplantingen en verhardingen. 

3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoeleinden, alsmede voor de in 
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voor
zienlngen slechts toelaatbaar, indien en voor zover het bepaalde in 
artikel 6 (Waterstaatsdoeleinden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen. 

Ruimtelijke indeling 
4. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de 
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebrulksbepaling: 

op de in lid 1 genoemde gronden mogen ten hoogste 14 woningen worden 
gebouwd. 

Bouwvoorschriften 
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen: 
a. de toegelaten woningtypen zijn: 

vrijstaande, halfvrijstaande en andere woningen; 
b. de toegelaten voorgevelbreedte bedraagt: 

- van woningen ten minste : 4.50 m; 
c. de toegelaten inhoud bedraagt: 

van een woning ten minste : 150 m3; 
- van een woning ten hoogste : 750 m3; 

d. het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak van bij
gebouwen bedraagt: 
- bij een woning ten hoogste : 40 m2; 

e. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 
van woningen ten hoogste : 6.00 m; 
van bijgebouwen ten hoogste : 3.00 m; 

f. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 
van gebouwde erfafscheidingen ten hoogste : 1.80 m; 

- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een 
grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste : 6.00 m; 

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste : 4.00 m; 
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de toegelaten afstand bedraagt, voor zover bij een 
gebouw een zijgevel aanwezig is, tussen die zijgevel 
en een zijerfafscheiding: 

bij woningen ten minste : 1.50 m. 
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Artikel 9 Horecabedrijfsdoeleinden (H) 

Doeleindenom8chrijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
horecabedrijfsdoeleinden en voor maatschappelijke doeleinden. 

Voorzienlngen 
2. Op de gronden die voor horecabedrijfsdoeleinden zijn bestemd, zijn in 
verband met deze bestemming toelaatbaar: 
a. gebouwen (waaronder bedrijfswoningen) en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde; 
b. beplantingen en verhardingen. 

3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoeleinden, alsmede voor de in 
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voor
zienlngen slechts toelaatbaar, Indien en voor zover het bepaalde in 
artikel 6 (Waterstaatsdoeleinden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen. 

Bouwvoorschriften 
4. Bij het bouwen van bouwwerken, gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen: 
a. het toegelaten aantal bedrijfswoningen bedraagt: 

bij het bedrijf ten hoogste : €£n; 
b. de toegelaten voorgevelbreedte bedraagt: 

van de bedrijfswoning ten minste : 5.00 m; 
c. de toegelaten inhoud bedraagt: 

van de bedrijfswoning ten minste 
van de bedrijfswoning ten hoogste 

d. het toegelaten gezamenlijk grondoppervlak bedraagt: 
van de gebouwen ten hoogste 
van bijgebouwen bij de bedrijfswoning ten hoogste 

e. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 
- van een niet in een gebouw opgenomen bedrijfs

woning ten hoogste 
- van bijgebouwen ten hoogste 

van overige gebouwen ten hoogste 
f. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 

van gebouwde erfafscheidingen ten hoogste 
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 
grondoppervlak van niet meer dan 1.00 x 1.00 m 
ten hoogste : 6.00 m; 

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste : 4.00 m. 

150 
750 

1500 
40 

6.00 
3.00 
6.00 

1.80 

m3; 
m3; 

m2; 
m2; 

m; 
m; 
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Artikel 10 Cultuurhistorisch object 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
het behoud van de aldaar voorkomende dan wel daaraan eigen cultuur-
historische waarden. 

Voorzienlngen 
2. Op de gronden die voor cultuurhistorisch object zijn bestemd zijn uit
sluitend beplantingen, niet zijnde boom- of strulkbeplantlngen, toelaat
baar. 
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Artikel 11 Recreatie (R) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
recreatie. 

Voorzienlngen 
2. Op gronden die voor tecreatie zijn bestemd, zijn in verband met de in 
lid 1 genoemde bestemming toelaatbaar: 
a. gebouwen (waaronder beheersgebouwen en dienstwoningen) en bouw

werken, geen gebouwen zijnde, voor: 
kampeerterreinen binnen 400.00 m uit het meetpunt van een 
gelijknamige aanwijzing; 

- een scoutlngterrein binnen 400.00 m uit het meetpunt van de 
gelijknamige aanwijzing; 
een exposltieruimte binnen 300.00 m uit het meetpunt van de 
gelijknamige aanwijzing; 

- een natuur educatiecentrum binnen 300.00 m uit het meetpunt van 
de gelijknamige aanwijzing; 

- een jachthaven binnen 400.00 m uit het meetpunt van een gelijk
namige aanwijzing; 

- ontspanningsactiviteiten, sociaal-culturele doeleinden en 
horecabedrijven op de gronden met de aanwijzing "ontspannings
activiteiten"; 

b. beheersgebouwen, een dienstwoning, toiletgebouwtjes en bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, voor: 

een parkgebied op de gronden met de gelijknamige aanwijzing; 
c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor een openbaar 

nutsbedrijf; 
d. een motorbrandstofverkooppunt voor een jachthaven binnen 400.00 m 

uit het meetpunt van een aanwijzing jachthaven; 
e. waterlopen, beplantingen en verhardingen. 

3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoeleinden, alsmede voor de in 
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voor
zienlngen slechts toelaatbaar, indien en voor zover het bepaalde in 
artikel 6 (Waterstaatsdoeleinden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen. 

Ruimtelijke indeling 
4. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de 
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebrulksbepallngen: 
a. van de in lid 1 genoemde gronden, dienen de gronden met de gelijk

namige aanwijzing beschikbaar te blijven, voor: 
- een parkgebied met daarin opgenomen kampeerterreinen en een 

scoutlngterrein binnen 400.00 m uit het meetpunt van een 
gelijknamige aanwijzing en een jachthaven, die ten hoogste 
500 ligplaatsen omvat binnen 400.00 m uit het meetpunt van de 
aanwijzing "jachthaven 1"; 
een jachthaven, die ten hoogste 500 ligplaatsen omvat, binnen 
400.00 m uit het meetpunt van de aanwijzing "jachthaven 2"; 
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b. de in lid 2 genoemde voorzienlngen zijn uitsluitend toelaatbaar, 
indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor: 

een (ontsluitende) rijweg binnen 100.00 m uit de gelijknamige 
aanwijzing; 
een waterloop binnen 100.00 m uit de gelijknamige aanwijzing; 
een hoofdfiets- en voetgangersroute binnen 50.00 m uit de 
gelijknamige aanwijzing; 

c. een oeverlijn die zich bevindt op gronden met de in lid 1 genoemde 
bestemming mag zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 400.00 m 
uit de bestemmingsgrens; 

d. van het vloeroppervlak van de gebouwen voor een jachthaven mag ten 
hoogste 40 m2 worden gebruikt als verkooppunt voor recreatie-artikelen. 

Bouwvoorschriften 
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen: 
a. het toegelaten aantal dienstwoningen bedraagt: 

- per recreatiecomplex ten hoogste : twee 
overigens ten hoogste : twee 

b. de toegelaten voorgevelbreedte bedraagt: 
van dienstwoningen ten minste : 5.00 m 

c. de toegelaten inhoud bedraagt: 
van een dienstwoning ten minste : 150 m3 

- van een dienstwoning ten hoogste : 750 m3 
d. het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak bedraagt: 

- van bijgebouwen bij een woning ten hoogste : 40 m2 
- van gebouwen voor een horecabedrijf ten hoogste : 500 m2 
- van gebouwen niet zijnde een dienstwoning voor 

kampeerterrein 1 ten hoogste : 250 m2 
van gebouwen, niet zijnde een dienstwoning, voor 
kampeerterrein 2 ten hoogste : 100 m2 
van gebouwen, niet zijnde een dienstwoning, voor 
een scoutlngterrein ten hoogste : 100 m2 

- van gebouwen, niet zijnde een dienstwoning, voor 
een natuur educatiecentrum ten hoogste : 250 m2 

- van gebouwen, niet zijnde een dienstwoning, voor 
expositie ten hoogste : 1500 m.2 

- van gebouwen voor jachthaven 1 ten hoogste : 5000 m2 
van gebouwen voor jachthaven 2 ten hoogste : 1000 m2 
van een gebouw voor een openbaar nutsbedrijf 
ten hoogste : 40 m2 

e. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 
- van niet in een gebouw opgenomen woningen ten 

hoogste : 6.00 m; 
- van overige gebouwen ten hoogste : 4.00 m; 

f. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 
- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 

grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste : 10.00 m; 
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van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste : 4.00 m; 

g. de toegelaten afstand gedraagt: 
tussen een gebouw en een waterloop ten minste : 5.00 m. 
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Artikel 12 Moerasbos (M-Bos) 

Doeleindenom8chrijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
natuurrecreatie en natuureducatie. 

Voorzienlngen 
2. Op gronden die voor moerasbos bestemd zijn in verband met de in lid 1 
genoemde bestemming toelaatbaar: 
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
b. waterpartijen, beplantingen en verhardingen. 

3. Op de gronden die voor waterstaatsdoeleinden, alsmede voor de in lid 1 
genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voorzienlngen 
slechts toelaatbaar, indien en voor zover het bepaalde in artikel 6 
(Waterstaatsdoeleinden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen. 

Ruimtelijke indeling 
4. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de 
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebrulksbepallngen: 

de met de In lid 1 genoemde bestemming verband houdende vormen van 
gebruik zijn uitsluitend toelaatbaar indien en voor zover daardoor 
de samenstellende delen van het moerasbos niet onevenredig worden 
aangetast. 

Bouwvoorschriften 
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen: 

de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 
grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste : 10.00 m; 
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste : 4.00 m. 
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Artikel 13 Water l***) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
water. 

Voorzienlngen 
2. Op gronden die voor water zijn bestemd zijn in verband met de in lid 1 
genoemde bestemming toelaatbaar: 
a. water, ten behoeve van waterberging, waterhuishouding, recreatie en 

scheepvaartverkeer; 
b. gebouwen (waaronder een dienstwoning) en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, voor een jachthaven op de gronden met de aanwijzing "jacht
haven" ; 

c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor een openbaar 
nutsbedrijf; 

d. toiletgebouwtjes en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
e. een motorbrandstofverkooppunt voor een jachthaven op de gronden met 

de aanwijzing "jachthaven"; 
f. strand, beplantingen en verhardingen. 

3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoeleinden, alsmede voor de in 
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voor
zienlngen slechts toelaatbaar, indien en voor zover het bepaalde in 
artikel 6 (Waterstaatsdoeleinden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen. 

Ruimtelijke indeling 
4. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de 
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebrulksbepaling: 

van het vloeroppervlak van de gebouwen voor de jachthaven mag ten 
hoogste 40 m2 worden gebruikt als verkooppunt voor recreatie-
artikelen. 

Bouwvoorschriften 
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen: 
a. de toegelaten voorgevelbreedte bedraagt: 

van een dienstwoning ten minste : 5.00 m 
b. de toegelaten inhoud bedraagt: 

van een dienstwoning ten minste : 150 m3 
van een dienstwoning ten hoogste : 750 m3 

c. het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak bedraagt: 
- van gebouwen voor een jachthaven ten hoogste : 1000 m2 
- van een gebouw voor een openbaar nutsbedrijf 

ten hoogste : 40 m2 
d. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 

van een dienstwoning ten hoogste : 6.00 m 
- van gebouwen voor een jachthaven ten hoogste : 4.00 m 

van gebouwen voor een openbaar nutsbedrijf 
ten hoogste : 3.00 m 
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de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 
grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste : 10.00 m; 
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste : 4.00 m. 
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Artikel 14 Verkeer (V) 

Doeleindenom8chrijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven zijn bestemd voor 
verkeersdoelelnden. 

Voorzienlngen 
2. Op de gronden die voor verkeersdoelelnden zijn bestemd zijn in verband 
met deze bestemming toelaatbaar: 
a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor verkeersdoel

elnden met uitzondering van motorbrandstofverkooppunten; 
b. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor een openbaar 

nutsbedrijf; 
c. geluidwerende voorzienlngen; 
d. beplantingen en verhardingen. 

3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoeleinden, alsmede voor de in 
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voor
zienlngen slechts toelaatbaar, indien en voor zover het bepaalde in 
artikel 6 (Waterstaatsdoeleinden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen. 

Ruimtelijke indeling 
4. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de 
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebrulksbepaling: 

het op de kaart aangegeven dwarsprofiel dient in acht te worden 
genomen. 

Bouwvoorschriften 
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen: 
a. het toegelaten grondoppervlak bedraagt: 

- van een gebouw voor verkeersdoelelnden 
ten hoogste : 40 m2; 
van een gebouw voor een openbaar nutsbedrijf 
ten hoogste : 40 m2; 

b. de toegelaten goothoogte c.q. boeibordhoogte bedraagt: 
van gebouwen voor verkeersdiensten ten hoogste : 3.00 m; 
van gebouwen voor een openbaar nutsbedrijf 
ten hoogste : 4.00 m; 

c. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 
- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 

grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste : 15.00 m; 
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste : 10.00 m. 
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Artikel 15 Groendoeleinden/'Zuiveringsdoeleinden 

Doeleindenom8chrijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
Groendoeleinden/Zuiveringsdoeleinden. 

Voorzienlngen 
2. Op de gronden die voor Groendoeleinden/Zuiveringsdoeleinden zijn 
bestemd, zijn in verband met deze bestemming toelaatbaar: 
- bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van infiltratievelden 

en sliblagunes voor rioolwaterzuivering; 
beplantingen en verhardingen. 

Ruimtelijke indeling 
3. Bij de ruimtelijke indellng van de in lid 1 genoemde gronden gelden de 
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebrulksbepaling: 

de gronden mogen worden gebruikt voor recreatie, indien en voor 
zover zij niet nodig zijn voor infiltratievelden en sliblagunes voor 
rioolwaterzuivering. 

Bouwvoorschriften 
4. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de kaart en de 
volgende bepalingen: 
- de toegelaten hoogte bedraagt: 

- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 
grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste : 6.00 m; 

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste : 4.00 m. 
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Artikel 16 Gebruiksbepalingen 

1. Het is verboden de onbebouwde gronden en bouwwerken binnen het plan te 
gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken op een wijze of voor 
doeleinden die strijdig zijn met een uit het plan voortvloeiende bestem
ming, tenzij het betreft: 
a. het voortzetten van het gebruik dat reeds bij het van kracht worden 

van het plan daarmee in strijd is; 
b. het veranderen van het onder a genoemde (strijdige) gebruik in een 

gebruik dat in mindere mate in strijd is met het ingevolge dit plan 
toegelaten gebruik; 

c. het opslaan van goederen, noodzakelljk in verband met het realiseren 
of het instandhouden van een ingevolge dit plan toegelaten gebruik 
of een bestanddeel daarvan. 

2. Onder verboden gebruik als bedoeld in lid 1 wordt in elk geval 
verstaan: 
a. het gebruiken van de onbebouwde gronden als crossterrein voor ge-

motoriseerde voertuigen, uitstallingsplaats, opslagplaats of stand-
plaats voor toer- of stacaravans, woonwagens en tenthuisjes, tenzij 
het een gebruik dat als zodanig uitdrukkelijk in de voorschriften 
(bestemming) is toegestaan of het een toercaravan op de grond bij 
een woning betreft; 

b. het gebruik van een tot een bedrijf behorend bouwwerk voor niet aan 
dat bedrijf gebonden recreatie (sportbeoefening); 

c. het gebruik van de gronden met de bestemming Moerasbos: 
voor sport-, wedstrijd- of speelterrein, parkeerterreinen, dag-
campings, lig- of speelstranden, lig- of speelweiden en zwem-
gelegenheden; 
voor militaire oefeningen; 
voor agrarische doeleinden, behoudens het gebruik als grasland, 
bouwland en de uitoefening van de griend-, riet- en biezen-
cultuur, tenzij en voor zover zodanig gebruik respectievelijk 
uitoefening ten dienste staan van de in artikel 12 (Moerasbos) 
lid 1 bedoelde functies en waarden; 
voor het beproeven van voertuigen; voor het beoefenen van de 
motorsport, de modelvliegsport en de modelbootsport; voor het 
houden van wedstrijden met motorfietsen of bromfietsen; voor 
het racen of crossen met motorrijtuigen of bromfietsen; voor 
het varen met recreatie-vaartuigen en het beoefenen van de 
waterskisport; 
voor het opslaan, lozen of storten van al dan niet afgedankte 
of aan hun bestemming onttrokken voorwerpen, stoffen of produk
ten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met 
het op de bestemming gerichte beheer van de gronden; 
het winnen van bosstrooisel en mos. 

3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in 
lid 1 indien strikte toepassing van het verbod leidt tot een beperking 
van het meest doelmatlge gebruik die niet door dringende redenen gerecht-
vaardigd wordt. 
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Artikel 17 Overgangsbepalingen ten aanzien van het bouwen 

Bouwwerken die hetzij met ingang van de dag van tervisielegging van het 
ontwerp van het plan reeds bestaan, hetzij in uitvoering zijn of gebouwd 
mogen worden krachtens een verleende of nog te verlenen bouwvergunning en 
die afwijken van het plan, mogen: 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, en met ten hoogste 10% 

van de inhoud worden uitgebreid; 
b. geheel worden vernieuwd, zo nodig met overschrijding van de be-

bouwingsgrenzen, indien zij zijn verwoest door een calamiteit, mits 
de afwijkingen ten opzichte van het plan - behoudens een eventuele 
uitbreiding van ten hoogste 10% van de inhoud - niet worden vergroot 
en de bouwvergunning binnen drie jaar na het tenietgaan zal zijn 
aangevraagd; een en ander behoudens onteigening overeenkomstig de wet. 

Artikel 18 Strafbaarheid van overtredingen 

Het overtreden van het bepaalde in artikel 16 (gebrulksbepallngen) lid 1 
is een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimte
lijke Ordening. 

Artikel 19 Slotbepaling 

Dit plan kan worden aangehaald onder de naam "Noorderplassen" 

Aldus vastgesteld door de Hoofddirecteur van de Rijksdienst 
voor de Ijsselmeerpolders d.d. 

/ 
<-/v de Hoofddirecteur 

Goedgekeurd door de Minis ter van Verkeer en Waters taa t 
d . d . 2o-i i - \ac53 

de Minis ter ..r 
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Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 
Smedinghuis. Lelystad 

OVERDRACHT GOEDGEKEURDE PLANNEN EX ART. 11 WET OPEN
BAAR LICHAAM "ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS" 

Hiermede verklaart de secretaris van de gemeente Almere van de Rijks
dienst voor de Ijsselmeerpolders te hebben ontvangen de originele, door 
de Minister van Verkeer en Waterstaat ondertekende plankaarten met bij-
behorende toelichting en voorschriften voor de volgende gebieden, als
mede het originele besluit waarbij de Minister voornoemd, genoemde plan
nen heeft goedgekeurd. 

f]/ Plan "Noorderplassen" te Almere bij haar besluit van 20 december 
1983 nr. A 44319. 

2. Plan "Almere West en Oost" te Almere bij haar besluit van 20 decem
ber 1983 nr. A 44321. 

3. Plan "De Meenten en de Grienden 1982" te Almere-Haven bij haar be
sluit van 20 december 1983 nr. A 44323. 

4. Plan "Voorlanden en Begraafplaats 1982" te Almere-Haven bij haar be
sluit van 20 december 1983 nr. A 44325. 

5. Plan "Middengebied" le herziening te Almere bij haar besluit van 
20 december 1983 nr, A 44327. 

6. Plan "Muiderzand" le herziening te Almere bij haar besluit van 20 
december 1983 nr. A 44329. 

7. Plan "Weerwater" le herziening te Almere bij haar besluit van 20 
december 1983 nr. A 44331. 

8. Plan "Ebenezer Howardpark" le herziening te Almere-Stad bij haar 
besluit van 20 december 1983 nr. A 44333. 

9. Plan "Markerkant" le herziening te Almere-Stad bij haar besluit van 
29 december 1983 nr. A 45137. 

10. Het bij het bovenstaande plan "Markerkant" behorende zonebesluit, 
bij haar besluit van 29 december 1983 nr. A 45135. 

11. Plan "De Vaart VI" te Almere bij haar besluit van 29 december 1983 
nr. A 45139. 

12. Plan "De Vaart Noord (gedeeltelijk) en Oost" te Almere bij haar be
sluit van 29 december 1983 nr. A 45141. 

Lelystad, januari 1984 

voor afgifte: 

De Plv. directeur Stedebouw 
en Openbare Werken 

voor ontvangst: 

De Secretaris van de gemeente 
Almere 

A.C. van der Vliet 

131/13-1-1984/JJ 

RUP-KOPIE 



VERWIJZINGSBLAD 

De o f f i c i e l e tekening behorende bij d i t goedgekeurde bestemmingsplan 

i s apa r t opgeborgen i n de semi-e ta t iBch a rch ie f ru imte bij het bureau 

p o s t - , a rch ie f - en documentatiezaken van de c e n t r a l e a fde l ing i n t e r n e 

zaken. 

Archief openbaar lichaam Zuidel i jke Ijsselmeerpolders 
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Het college van Burgemeester en 
en Wethouders van de gemeente Almere 

Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

uw brief van: 

uw kenmerk: 

onderwerp: g o e d k e u r i n g p l a n n e n ex bijiage(n) 
a r t i k e l 11 Wet O.L. " Z . I J . P . " 
t e Almere 

lelystad, 27 j a n u a r i 1984 

ons kenmerk: C d s 3 1 6 3 

1 

toestelnummer: 2 0 9 0 

verzonden:! 
I 1 FEB. 13M 

Hierdoor deel ik u mede dat de minister van Verkeer en Waterstaat bij-
gaande plannen ex artikel 11 van de Wet Openbaar Lichaam "Zuidelijke 
Ijsselmeerpolders" heeft goedgekeurd. 

De door de minister van Verkeer en Waterstaat ondertekende plankaarten 
van elk der deelgebieden met bijbehorende voorschriften en toelichtingen, 
de originele besluiten waarbij de minister de plannen heeft goedgekeurd 
alsmede een exemplaar van het goedgekeurde "Structuurplan Almere", zijn 
reeds aan de gemeentesecretaris overgedragen. 

Dezerzijds is de onderhavige goedkeuring reeds bekendgemaakt in landelijk 
en plaatselijk verschijnende nieuwsbladen, alsmede in de Nederlandse 
Staatscourant. 

DE HOOFDDIRECTEUR 

yoor fak X X J Z j i j O L j L ^ p 

IT. D. H. Fueling 
adj. Hoofddirecteur. 

ft 
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekentno 45.90.72 005 
postrekening 869847 3 0 — 1 — 1 9 8 4 / 1 . E . 

postbus 6 0 0 
8 2 0 0 AP lelystad 

smedinghuis 
zuiderwagenplein 2 
tel. ( O 3 2 0 0 ) 9 9111 
telex 40115 

bereikbaar mei de buslijnen 
107. 143. 146, 154 en 157 
(hatte noorderwagenplem) 
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Plan "De Steiger en De Paal 1981" le partiele herziening bij haar 
besluit van 23 november 1983, nr. A 40667. 
Plan "2.Z" te Almere-Stad, bij haar besluit van 17 oktober 1983, 
nr. A 36119. 
Plan "2.A" te Almere-Stad bij haar besluit van 23 november 1983, nr. 
A 40669. 
Plan "Almeerderhout" te Almere bij haar besluit van 23 november 1983, 
nr. A 40671. 
Plan "Overvaart" te Almere bij haar besluit van 23 november 1983, nr. 
A 40673. 
Plan "Stad-West" te Almere-Stad bij haar besluit van 23 november 1983, 
nr. A 40675. 
Plan "Bedrijventerrein U" te Almere-Buiten bij haar besluit van 
23 november 1983, nr. A 40677. 

8. Plan "Gooi- en IJmeer" te Almere bij haar besluit van 25 november 1983, 
nr. A 41335. 

I 9. Plan "Oost II" te Almere-Buiten bij haar besluit van 25 november 1983, 
nr. A 41337. 

5 10. Plan "Oost I" te Almere-Buiten bij haar besluit van 25 november 1983, 
^ ^ nr. A 41339. 
fty Plan "Noorderplassen" te Almere bij haar besluit van 20 december 1983, 
^ nr. A 44319. 
12. Plan "Almere-West en Oost" te Almere bij haar besluit van 20 december 

1983, nr. A 44321. 
U 13. Plan "De Meenten en De Grienden 1982" te Almere-Haven, bij haar besluit 

van 20 december 1983, nr. A 44323. 
Li 14. Plan "Voorlanden en Begraafplaats 1982" te Almere-Haven bij haar besluit 

van 20 december 1983, nr. A 44325. 
15. Plan "Middengebied" le herziening te Almere bij haar besluit van 

20 december 1983, nr. A 44327. 
16. Plan "Muiderzand" le herziening te Almere bij haar besluit van 

20 december 1983, nr. A 44329. 
I 17. Plan "Weerwater" le herziening te Almere bij haar besluit van 

20 december 1983, nr. A 44331. 
S 18. Plan "Ebenezer Howardpark" le herziening te Almere-Stad bij haar besluit 

van 20 december 1983, nr. A 44333. 
S 19. Plan "Markerkant" le herziening te Almere-Stad bij haar besluit van 

29 december 1983, nr. A 45137, en het bij dat plan behorende zonebesluit 
bij haar besluit van 29 december 1983, nr. A 45135. 

20. Plan "De Vaart VI" te Almere bij haar besluit van 29 december 1983, 
nr. A 45139. 

21. Plan "De Vaart-Noord (gedeeltelijk) en Oost" te Almere bij haar besluit 
van 29 december 1983, nr. A 45141. 

22. Het "Structuurplan Almere" bij haar besluit van 29 december 1983, nr. 
A 44791. • 
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GOEDKEURING BESTEMMINGSPLANNEN \__ — 

A 
De burgemeester van Almere maakt bekend, dat de minister van Verkeer en 
Waterstaat in de maanden november en december van 1983 de volgende be
stemmingsplannen heeft goedgekeurd. 
Almere-Haven: 
- "De Steiger en De Paal 1981 (le partiele herziening)" 
- "De Meenten en De Grienden 1982" 
- "Voorlanden en Begraafplaats 1982" 

Almere-Stad: 
- "2Z" (centrum boven spoorlijn) 
- "2A" (centrum beneden spoorlijn) 
- "Stad West" 
- "Ebenezer Howardpark, le herziening" 
- "Markerkant, le herziening" 

Almere-Buiten: 
- "Bedrijventerrein U" 
- "Oost I" 
- "Oost II" 

Overig gebied Almere: 
- "Almeerderhout" 
- "Overvaart" 
- "Gooi- en IJmeer" 
•» "Noorderplassen" 
- "Almere West en Oost" 
- "Middengebied, le herziening" 
- "Muiderzand, le herziening" 
- "De Vaart VI" 
- "De Vaart Noord (gedeeltelijk) en Oost" 

Naast deze bestemmingsplannen heeft de minister ook het Structuurplan . 
Almere goedgekeurd. 

Bovengenoemde plannen liggen ter inzage op de afdeling stadsontwikkeling 
van de directie stadsontwikkeling, volkshuisvesting en gemeentewerken, 
kamer 211 in het stadhuis, Wagenmakerbaan 7 te Almere-Stad. Aldaar kunnen 
ook nadere inlichtingen worden verkregen. 
De terinzagelegging vindt ook plaats: 
- in het informatiecentrum van de gemeente Almere, Zoetelaarpassage 2 

(openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op 
donderdag tot 21.00 uur); 

- in het informatiecentrum van de gemeente Almere in gebouw Corrosia, 
Markt 1 te Almere-Haven (openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 
uur tot 17.00 uur). 

Almere, 15 februari 1984. '• 

De burgemeester. 

http://Ref.no


gemeente almere 

pr- i 

GOEDKEURING 0k»*^2*Jc\ 
BESTEMMINGSPLANNEN ,5h~8H 
De burgemeester van Almere maakt bekend, dat de 
minister van Verkeer en Waterstaat in de maanden 
november en december van 1983 de volgende bes
temmingsplannen heeft goedgekeurd. 

Almere-Haven: 
- „De Steiger en De Paal 1981 

(1e partiele herziening)" 
- „De Meenten en De Grienden 1982" 
- ..Voorlanden en Begraafplaats 1982" 
Almere-Stad: 
- „2Z" (centrum boven spoorlijn) . 
- „2A" (centrum beneden spoortijn) 

•• - ..Stad West". 
- ..Ebenezer Howardpark, 1e herziening" 
- ..Markerkant, le herziening" 
Almere-Buiten: 
- ..Bedrijventerrein U" 
- ..Oost I" 
- ..Oost I I " : 
Overig gebied Almere: 
- ..Almeerderhouf' . 
- ..Overvaart" - ' 
- ..Gooi- en IJmeer" 

mm ..Noorderplassen"-
. ..Middengebied, 1e herziening 
- ..Mukjerzand, 1e herziening" 
- ..De Vaart VI" 
- „De Vaart Noord (gedeeltelijk) en Oost" 
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Naast deze bestemmingsplannen heeft de minister 
ook het Structuurplan Almere goedgekeurd. 

" ' •"' ' - ' » » ' • L i 

I Bovengenoemde plannen liggen ter inzage op deaf-? 
t deling stadsontwikkeling van de directie stadsoht-' ' 
t wikkeling. volkshuisvesting en gemeentewerken, 

kamer 211 in het stadhuis, Wagenmakerbaan 7 te. 
Almere-Stad. Aldaar kunnen ook nadere inlichtin-
gen worden verkregen. 

* De terinzagelegging vindt ook plaats: 
- in het informatiecentrum van de gemeente Alme

re, Zoetelaarpassage 2 (openingstijden maandag 
t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op don-
derdag tot 21.00 uur); 

- in het informatiecentrum van de gemeente A|me-. 
re in gebouw Corrosia, Markt 1 te Almere- Haven 
(openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 uur 
tot 17.00 uur). . . t 
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