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Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders 

In het kader van de procedure bij bezwaren tegen een 
ontwerp-besternmingsplan is het gebruikelijk, dat de raadscommissie 
voor Stadsontwikkeling de funktie van "hoorcommissie" vervult zoals 
bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Na het advies van de commissie wordt ambtelijk een voorstel 
voorbereid en aan uw college voorgelegd. 
Het voorstel van uw college aan de gemeenteraad wordt dan wederom 
behandeld in de raadscommissie, maar dan in de hoedanigheid van 
Commissie voor Advies en Bijstand. 

Van de directeur L.N.O., die als enige een bezwaarschrift heeft 
ingediend, mag worden verwacht, dat hij reeds schriftelijk zijn 
standpunt duidelijk uiteen heeft gezet. 
Om deze reden is het niet noodzakelijk de "zware" procedure te 
volgen, die in acht wordt genomen wanneer burgers bezwaren maken 
tegen een bestemmingsplan. Wettelijk is dat ook niet verplicht. 
Ik stel u daarom voor, het concept-raadsvoorstel voor te leggen aan 
de raadscommissie stadsontwikkeling, waarbij de commissie beide 
funkties gelijktijdig vervult. 

Overigens in de directeur L.N.O. uitgenodigd zijn bezwaren 
desgewenst tegenover de commissie mondeling toe te lichten. 

Voor de inhoud van de bezwaren zelf en de wijze waarop daaraan 
tegemoet gekomen kan worden, zij verwezen naar het concept-
raadsvoorstel. Het komt erop neer, dat enkele elementen uit de 
plantoelichting op verzoek van de directeur L.N.O. nu ("juridisch 
harder") in de voorschriften van het plan worden opgenomen. 

voor vervolg inlegvel gebruiken 



B&W-B datum: 8 augustus 1989. Agendanr: IV-05 
Afd/dir: SV 

Omschrijving: 
Nota d.d. 20 juli 1989 over vaststellen bestemmingsplan "Zuidoever 
Noorderplassen", met ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad. 

Besluit: 
Voorstel conform ontwerp aan raadscommissie voorleggen. 

Conform ontwerp-voorstel \ 
aan de Gem. raad voorleggen. 
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Geachte directeur, 

Naar aanleiding van uw brief van 5 juni 1989, kenmerk 89/001578/CV/MT, 
waarin u bezwaar maakt tegen het ontwerp-besternmingsplan "Zuidoever 
Noorderplassen", deel ik u mede, dat u in de gelegenheid wordt gesteld uw 
bezwaren mondeling toe te lichten in de vergadering van de raadscommissie 
voor stadsontwikkeling c.a. op woensdag 30 augustus 1989, om 19.30 uur, 
in het Stadhuis te Almere-Stad. 

Indien u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken, verzoek ik u tijdig 
de secretaris van de raadscommissie, de heer Sanders (telefoon 03240-
99572), hiervan op de hoogte te stellen. 

Het concept-raadsvoorstel met ontwerp-besluit, waarin wordt aangegeven op 
welke wijze aan uw bezwaren tegemoet gekomen zou kunnen worden, is bij de
ze brief gevoegd. 

Hoogachtend, 

de directeur van de directie 
stedelijke ontwikkeling en 
volkshuisvesting, 
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Stadsontwikkeling c.a. onderdeel Stadsontwikkeling 
GEMEENTE ALMERE I IAfdeling| IB&W-AI IB&W-BI I 

VERGADERING COMMISSIE VOOR: ADVIES en BIJSTAND 

d.d.:30 augustus 1989. 
steller:Sanders. 

ONDERWERP: Ontwerp raadsvoorstel nr. 171 tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Zuidoever Weerwater. 

OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE: 

De commissie stemt in met het voorstel. 

EINDCONCLUSIE VAN DE COMMISSIE: 

ADVIES AFDELING: 

Het voorstel overeenkomstig ontwerp voorleggen aan de Raad. 

secretaris: 

AKKOORD: 
Voorgesteld besluit: | I | II | III | IV | V | 

J I I I I L 
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gemeente almere 
1989 Nr. 171-1 

Punt 13 van de agenda. 

Vaststellen bestemmingsplan 
"Zuidoever Noorderplassen". 

Almere, 5 September 1989. 

Aan de gemeenteraad. 

Wij stellen u voor: 
Het bestemmingsplan "Zuidoever Noorderplassen" overeenkomstig het bijgevoegde 
ontwerp-besluit vast te stellen. 

Toelichting. 
Ten noorden van de woonkern Almere-Stad ligt het Noorderplassengebied. Dit ge
bied heeft een functie als landbouw- en recreatiegebied. Tevens vindt er nog 
zandwinning plaats voor opspuiting van diverse woongebieden in Almere-Stad en 
Almere-Buiten. 

Uw raad heeft in September 1988 besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te 
gaan met Ingenieursbureau Oranjewoud BV te Heerenveen. Dit bureau maakt voor 
zijn rekening en risico een plan voor de ontwikkeling van de Noorderplassen, 
waarin zandwinning, afwerking van de plas, de ontwikkeling van commerciele re-
creatieve functies en woningbouw op de zuidoever van de plas centraal staan. 

Om het woningbouwaandeel in het ontwikkelingsplan juridisch mogelijk te maken 
en in te passen in de overige gewenste ontwikkelingen in dit gebied, moet het 
geldende bestemmingsplan "Noorderplassen" worden herzien. Tevens is daarbij een 
aantal aspecten geregeld om de recreatieve functies van het gebied niet te be-
lemmeren, doch ontwikkeling daarvan te stimuleren. 
Dit alles heeft geresulteerd in het ontwerp-besternmingsplan "Zuidoever Noorder
plassen" . 

Het ontwerp-besternmingsplan heeft met ingang van 9 mei 1989 gedurende 66n maand 
voor een ieder ter inzage gelegen. De terinzageligging is van tevoren gepubli-
ceerd in 't Groene Weekblad van 6 mei 1989 en in de Nederlandsche Staatscourant 
van 8 mei 1989. 

Tegen het ontwerp-besternmingsplan is op 5 juni 1989, dus tijdig, een bezwaar-
schrift ingediend door de directeur landbouw, natuur en openluchtrecreatie in 
de provincie Flevoland. 
De inhoud van het bezwaarschrift kan als volgt worden samengevat: 
1. in de voorschriften ontbreken kwantitatieve randvoorwaarden met betrekking 

tot de verdeling land-water enerzijds en een minimale oppervlakte aaneenge-
sloten openbaar oeverpark anderzijds; 

2. het is wenselijk de gegeven maximum goot- c.q. boeiboordhoogte van 20 meter 
te heroverwegen in verband met de overgang van het stedelijk gebied van 
Almere naar het buitengebied; 

3. een beperking van het te bebouwen oppervlak tot 50Z. 

114.0800 

AGt499/gms 



1989 Nr. 171-2 

Ten aanzien van de door de door de directeur landbouw, natuur en openlucht
recreatie gemaakte bezwaren merken wij het volgende op. 

Alvorens het ontwerp-besternmingsplan ter visie is gelegd, is met verschillende 
instanties, waaronder de indiener van het bezwaarschrift, het in artikel 10 van 
het Besluit op de ruimtelijke ordening genoemde ambtelijk vooroverleg gevoerd. 
Na deze formele ronde is er ook nog uitgebreid overleg geweest tussen vertegen-
woordigers van de directeur landbouw, natuur en openluchtrecreatie en de gemeen
te over een aantal zaken uit het ontwerpplan. 

In dit overleg zijn de eerder genoemde bezwaren reeds naar voren gebracht en is 
hierover constructief van gedachten gewisseld. 

Na dit overleg is in de toelichting bij het plan aandacht besteed aan de verde-
ling van oppervlakten land en water enerzijds en aaneengesloten openbaar oever-
park anderzijds en is kort samengevat het volgende in de toelichting opgenomen: 
"Na de zandwinning zal in het gebied 52 ha land ten behoeve van recreatieve 
functies en 21 ha water resteren, daaarnaast zal er 20 ha beschikbaar zijn voor 
het realiseren van woningbouw. 
Tevens is in de toelichting opgenomen, dat de oeverlijn voor ten minste 502 een 
openbare functie zal behouden en dat dit gerealiseerd zal worden in het 
oostelijke deel van het plangebied". Ter verduidelijking is in het planboek een 
kaartje opgenomen. 

Opnemen van deze randvoorwaarden in de toelichting, een soort intentieverkla-
ring van uw raad, is blijkbaar voor de directeur landbouw, natuur en openlucht
recreatie niet voldoende. Blijkens het bezwaarschrift wil hij deze gegevens 
hard in de voorschriften bij het bestemmingsplan geregeld zien. 

Aangezien de intenties voor de ontwikkeling van het Noorderplassengebied niet 
gewijzigd zijn, bestaat er geen overwegend bezwaar tegen deze gegevens en getal-
len aan de voorschriften van het bestemmingsplan toe te voegen. 

Ten aanzien van het bezwaar tegen de maximale goot- c.q. boeiboordhoogte merken 
wij het volgende op. 
Bij de totstandkoming van het ontwerpplan bestond nog geen duidelijk beeld over 
de woningbouw in het desbetreffende gebied. Wel bestond op dat moment een stede
bouwkundige visie op het Noorderplassengebied. 
Het is wenselijk de overgang van het stedelijk gebied van Almere naar het bui-
tengebied te accentueren, om een duidelijke relatie te leggen. Bovendien zal 
met gestapelde woningbouw van hoge kwaliteit een differentiatie in woonmilieus 
kunnen worden nagestreefd. 
Om de toekomstige ontwikkeling voldoende ruimte te geven, is daarom in het ont
werpplan gekozen voor een maximale hoogte van 20 meter. 
In het later op te stellen uitwerkingsplan kan dan een op het concrete bouwplan 
toegesneden hoogteregeling worden opgenomen. 

Inmiddels heeft het bij de overeenkomst met Oranjewoud BV ingestelde planteam 
een duidelijker beeld van de gewenste invuliing van dit gebied. Hieruit blijkt, 
dat voor het grootste gedeelte van het woongebied volstaan kan worden met een 
maximale goot- c.q. boeiboordhoogte van 12 meter. Slechts voor het havenhoofd, 
als zeer markant punt in het totale gebied, is een iets ruimere hoogteregeling 
gewenst, namelijk maximaal 15 meter. 
Daarmee kan dus worden voldaan aan de wens van de directie landbouw, natuur en 
openluchtrecreatie. 

AGt499/gms 



1989 Nr. 171-3 

Wanneer het voor woningbouw bestemde gebied met 502 wordt gereduceerd, zullen 
de opbrengsten daarvan niet toereikend zijn om de exploitatie van het gebied 
neutraal te laten plaatsvinden. Hiermee wordt eeri van de wezenlijke uitgangspun-
ten voor de integrale ontwikkeling van het Noorderplassengebied aangetast en 
kan de gewenste kwaliteit van het Noorderplassengebied niet worden verzekerd. 
Om deze redenen is het niet mogelijk tegemoet te komen aan deze wens van de di
rectie landbouw, natuur en openluchtrecreatie. 

Advies commissie(s) voor Advies en Biistand. 
De commissie voor stadsontwikkeling en onderwijs c.a. kan zich met het voorstel 
verenigen. 

Burgemeester en wethouders van Almere, 

de secretaris, de burgemeester, 

Biil./ter lezine gelegd: 
- nota d.d. 20 juli 1989 dir. SV 
- brief d.d. 5 juni 1989 van het ministerie 
van landbouw en visserij 

- bestemmingsplan "Zuidoever Noorderplassen" 

AGt499/gms 



gemeente almere 

1989 Nr. 171-4 

De raad van de gemeente Almere, 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 

gelet op artikel 25 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

B E S L U I T : 

het bestemmingsplan "Zuidoever Noorderplassen" overeenkomstig het ter visie ge-
legde ontwerp-bestemmingsplan vast te stellen, met dien verstande, dat naar aan
leiding van de brief van de directeur landbouw, natuur en openluchtrecreatie in 
de provincie Flevoland d.d. 5 juni 1989, de volgende wijzigingen wordt aange-
bracht: 

1. artikel 11A, lid 4, onder a, luidt als volgt: 
Na zandwinning zal in het plangebied minimaal 52 ha land overblijven voor re-
creatieve voorzieningen en 21 ha water. Er zal maximaal 20 ha land bestemd 
zijn voor woningbouw. 
Het openbare karakter van het plangebied dient in belangrijke mate te worden 
gehandhaafd; aan de oostzijde van het plangebied dient een aaneengesloten 
openbare oeverlijn te worden gerealiseerd, die ten minste 502 van de totale 
oeverlijn binnen het plangebied dient te omvatten; 

2. artikel 11A, lid 5, onder d, eerste gedachtenstreepje luidt als volgt: 
- van woonvoorzieningen 12 meter. 

3. aan artikel 11A wordt het volgende lid toegevoegd: 

Vrijstelling. 
6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de 

maximale goot- c.q. boeiboordhoogte van 12 meter voor woonvoorzieningen, 
indien: 
- het de bouw van woonvoorzieningen op het havenhoofd betreft; 
- de goot- c.q. boeiboordhoogte beperkt blijft tot maximaal 15 meter. 

Almere, 14 September 1989. 

De raad voomoemd, 

de secretaris, de voorzitter, 

AGt499/gms 
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In 1988 zijn er onderhandelingen gestart tussen het Rijk en de gemeente 
Almere over de overname van het Noorderplassengebied door de gemeente. PA 

Het in eigendom verkrijgen van dit gebied stelt de gemeente jaarlijks ?L^K^" 
voor hoge beheers- en onderhoudskosten. 
Een van de uitgangspunten voor de overname is, dat de exploitatie van het MZW 
gebied budgettair neutraal kan blijven plaatsvinden. 
Om deze reden is het noodzakelijk het gebied zo in te richten, dat ook in- vPv. 
komsten zijn te genereren waaruit de hoge onderhoudskosten bestreden kun-
nen worden. SV/VGI 
Mogelijkheden hiertoe liggen in de vestiging van commerciSle recreatieve 
activiteiten en in de verkoop van grond ten behoeve van woningbouw in dit SV/DIR 
gebied. 

SV/PLB 
In het geldend bestemmingsplan "Noorderplassen" is de bouw van woningen 
niet toegestaan. S V / S O N / 

Daarom is een planherziening opgesteld, die beoogt de bouw van woningen J£_*_ 
op de zuidoever van de Noorderplassen mogelijk te maken en daarbij de re- SV/BWT 
creatieve ontwikkeling van het gebied te stimuleren. 

Milieu 
Het ontwerpplan heeft met ingang van 9 mei 1989 gedurende een maand ter 
inzage gelegen. IB 
Tegen het ontwerpplan is bij brief van 5 juni 1989, dus tijdig, een be-
zwaarschrift ingediend door de directeur landbouw, natuur en openluchtre- Q-Q ~\ef 
creatie in de provincie Flevoland. 
Voor de inhoud van het bezwaarschrift verwijzen wij u naar bijgevoegde ko- Q W ^C 
pieSn van de brief. 
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RIJP 

het stadhuis ligt op loopafstand van air 5 CIX . u t Q . 
er zijn frequente treindiensten richting i 
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ons kenmerk datum no. vervolg-
blad 

16756-SV/SO 20 September 1989 1 

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan "Zuidoever Noorderplassen" in 
zijn vergadering van 14 September 1989 overeenkomstig het ter visie geleg-
de ontwerp vastgesteld, met dien verstande, dat naar aanleiding van de 
brief van de directeur landbouw, natuur en openluchtrecreatie d.d. 5 juni 
1989 enkele wijzigingen in de voorschriften zijn aangebracht. 

Voor de desbetreffende wijzigingen en de overwegingen die daartoe hebben 
geleid verwijzen wij u naar bijgevoegde kopieen van het raadsvoorstel en 
het raadsbesluit. 

Het vastgestelde plan ligt met ingang van 25 September 1989 gedurende een 
maand ter inzage. De terinzagelegging is van tevoren gepubliceerd in 't 
Groene Weekblad en in de Nederlandsche Staatscourant. 

Wij verzoeken u goedkeuring te verlenen aan het bestemmingsplan "Zuidoever 
Noorderplassen", waarvan vijf exemplaren hierbij gaan. 
De gekleurde kaarten worden u apart toegezonden. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 
namens hen, 
het hoofd van de afdeling stadsontwikkeling 
en volkshuisvesting van de directie 
stedelijke ontwikkeling en volkshuisvesting, 

Q.A.J.M. van 

SVt768/gms 
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Geachte directeur, 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 September 1989 het 
bestemmingsplan "Zuidoever Noorderplassen" overeenkomstig. het ter visie 
gelegde ontwerp vastgesteld, met dien verstande, dat naar aanleiding van 
uw brief van 5 juni 1989 in de voorschriften een aantal wijzigingen is 
aangebracht. 

Voor de wijzigingen en de overwegingen die daartoe hebben geleid 
verwijzen wij u naar de bijgevoegde kopieBn van het raadsvoorstel en het 
raadsbesluit. 

Het bestemmingsplan "Zuidoever Noorderplassen" ligt met ingang 
25 September 1989 gedurende £6n maand ter inzage in het informatiecentrum 
van het Stadhuis te Almere-Stad. 
Gedurende bovengenoemde termijn kunt u schriftelijk bezwaren tegen het 
bestemmingsplan indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB te Lelystad. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 

•taris, de burgemeester, 
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Bestemmingsplan "Zuidoever 
Noorderplassen" f\r\/2J^!^ 
De gemeenteraad van Almere heeft in zijn verga
dering van 14 September 1989 het bestemmingsp
lan "Zuidoever Noorderplassen" vastgesteld. 

Het bestemmingsplan is voor het belangrijkste 
deel vastgesteld overeenkomstig het ontwerpplan, 
zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. 
De gemeenteraad heeft het plan op o.a. de volgen
de punten gewijzigd vastgesteld: 
- de maximale hoogte van woningen is terugge-

bracht van 20 meter naar 12 meter; daarbij heb
ben burgemeester en wethouders de bevoegd-
heid gekregen vrijstelling van deze maximum-
hoogte te geven tot 15 meter voor woningen op 
het havenhoofd; 

- aan de oostzijde van het plangebied zal de helft 
van de totale oeverlijn, in een aaneengesloten 
lengte openbaar blijven voor recreatie. 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 25 Sep
tember 1989 gedurende een maand ter inzage in 
het informatiecentrum van het stadhuis te Almere-
Stad. 

Een ieder die bezwaar heeft tegen de aangebrach-
te wijzigingen kan gedurende bovengenoemde ter
mijn bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van 
de provincie Flevoland, Postbus 55. 8200 AB te 
Lelystad. 

De burgemeester van Almere. 



S\J 
Provincie Flevoland 

Medegedeeld gem. raad 
d-d- 2 1 DEC. 1989 

Aan de raad van de gemeente Alrterfew* 
Postbus 200 
1300 AE ALMERE J ^ J 

Ingekomen 
gemeente Almere 

ccnti £)dM< 

Mnv, 1989 

SO \aoo I5SLJ 
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Postt JS 55 
8200 \B Lelystad 
Telethon 03200-7 2411 

"Telex 70638 
FaxO 200-72590 

Datum Uw brief 

- 15 november 1989 
Onderwerp 

Bestemmingsplan 
"Zuidoever Noorderplassen" 

Geachte raad, 

Ons nummer 

ROV/8912104/C 
Bijlagen 

Div. 

Bij brief d.d. van uw college van burgemeester en wethouders d.d. 20 
September 1989, kenmerk 16756-SV/So, door ons ontvangen d.d. 22 
September 1989, ontvingen wij het door u op 14 September 1989 
vastgestelde bestemmingsplan "Zuidoever Noorderplassen" ter 
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gemeente almere 

1989 Nr. 171-4 

De raad van de gemeente Almere, 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 

gelet op artikel 25 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

B E S L U I T : 

het bestemmingsplan "Zuidoever Noorderplassen" overeenkomstig het ter visie ge
legde ontwerp-bestemmingsplan vast te stellen, met dien verstande, dat naar aan
leiding van de brief van de directeur landbouw, natuur en openluchtrecreatie in 
de provincie Flevoland d.d. 5 juni 1989, de volgende wijzigingen wordt aange-
bracht: 

1. artikel 11A, lid 4, onder a, luidt als volgt: 
Na zandwinning zal in het plangebied minimaal 52 ha land overblijven voor re-
creatieve voorzieningen en 21 ha water. Er zal maximaal 20 ha land bestemd 
zijn voor woningbouw. 
Het openbare karakter van het plangebied dient in belangrijke mate te worden 
gehandhaafd; aan de oostzijde van het plangebied dient een aaneengesloten 
openbare oeverlijn te worden gerealiseerd, die ten minste 502 van de totale 
oeverlijn binnen het plangebied dient te omvatten; 

2. artikel 11A, lid 5, onder d, eerste gedachtenstreepje luidt als volgt: 
- van woonvoorzieningen 12 meter. 

3. aan artikel 11A wordt het volgende lid toegevoegd: 

Vrij stelling. 
6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de 

maximale goot- c.q. boeiboordhoogte van 12 meter voor woonvoorzieningen, 
indien: 
- het de bouw van woonvoorzieningen op het havenhoofd betreft; 
- de goot- c.q. boeiboordhoogte beperkt blijft tot maximaal 15 meter. 
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BESTEMMINGSPLAN ZUIDOEVER NOORDERPLASSEN. 

1. INLEIDING. 

Ten noorden van de woonkern Almere-Stad ligt het 
Noorderplassengebied, met een oppervlakte van circa 1500 ha. Het 
gebied vervult de funktie van landbouw- en natuurgebied en deels nog 
de funktie van zandwinput, noodzakelijk voor de opspuiting van o.a. 
diverse woongebieden in Almere-Stad en Almere-Buiten. 
De opzet is, dat dit plassengebied wordt ingericht voor watersport 
en oeverrecreatie. Bovendien heeft het gebied een uitloopfunktie 
voor de bewoners van Kruidenwijk en Vaterwijk. 

De afwerking van het gebied is al enige tijd geleden door de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders ter hand genomen. Inmiddels is 
een belangrijk deel van de afwerking gerealiseerd. 

In het Structuurplan Almere is voor de zuid-oostzijde van het 
Noorderplassengebied intensieve recreatie gedacht. Voor de 
noordzijde geeft het Structuurplan extensieve recreatie aan. 

De recreatieve hoofdfunktie van het gebied is planologisch geregeld 
in het geldend bestemmingsplan "Noorderplassen". Ook dit plan kent 
het noordelijk deel van de plassen, het Lepelaarsplassengebied, een 
extensieve recreatiefunktie toe. 

In 1988 zijn er onderhandelingen gestart tussen het Rijk en de 
gemeente Almere, over de overname van het Noorderplassengebied door 
de gemeente. 
Het in eigendom verkrijgen van de Noorderplassen zal de gemeente 
Almere jaarlijks voor grote financiele consequenties stellen, in 
verband met de hoge beheers- en onderhoudskosten van het gebied. 
Voor de gemeente Almere is daarom e6n van de uitgangspunten voor de 
overname, dat de exploitatie van het gebied budgettair neutraal kan 
blijven plaatsvinden. Daarvoor is het noodzakelijk het gebied 
zodanig in te richten, dat ook inkomsten zijn te genereren waaruit 
de hoge onderhoudskosten bestreden kunnen worden. Mogelijkheden 
hiertoe liggen in de vestiging van commerciele recreatieve 
aktiviteiten en in de verkoop van grond ten behoeve van woningbouw 
in dit gebied. Daarnaast zijn nog inkomsten te verwachten uit een 
hoeveelheid nog winbaar zand. 

Gelet op deze factoren heeft de gemeenteraad van Almere in September 
1988 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Ingenieursbureau 
Oranjewoud B.V. te Heerenveen, om voor haar rekening en risico een 
plan te ontwikkelen voor de Noorderplassen, waarin de zandwinning, 
de afwerking van de plas, de ontwikkeling van commerciele 
recreatieve funkties en woningbouw op de zuidoever centraal staan. 



Het Structuurplan Almere voorziet niet in de bouw van woningen in 
dit gebied. Wanneer echter het volledige programme van eisen voor de 
intensieve recreatie wordt gerealiseerd, blijft er in dit gebied 
ruimte over voor aanvullende ontwikkelingen. De grootte van het 
gebied geeft voldoende ruimte het Structuurplan aan te vullen, 
waarbij nieuwe funkties een aanvulling kunnen zijn op de recreatieve 
funktie. 
Bovendien is een belangrijk gegeven, dat volledige realisering en 
beheer van het recreatieprogramma zonder de financiele ondersteuning 
van woningbouw niet mogelijk is. 

In het geldend bestemmingsplan "Noorderplassen" heeft de zuidoever 
van het plassengebied de bestemming "Recreatie". De bouw van 
woningen past niet in de doeleindenomschrijving van deze bestemming. 
Deze (partiele) herziening van het bestemmingsplan "Noorderplassen" 
heeft als doel woningbouw op de zuidoever van de plassen mogelijk te 
maken, waarbij de recreatieve hoofdfunktie van het gebied een 
uitgangspunt blijft. 

Overigens is in de periode van opstelling van deze planherziening 
van de Minister van Landbouw en Visserij een brief ontvangen, waarin 
hij kenbaar maakt de Lepelaarsplassen, vanwege de grote 
natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde, aan te willen 
wijzen als Staatsnatuurmonument. In de van de Minister ontvangen 
ontwerpbeschikking is opgenomen, dat er mogelijkheden zijn voor de 
ontwikkeling van woningbouw aan de zuidoever van de plassen. 
In een reactie op deze ontwerp-beschikking heeft de gemeente Almere 
er bij de Minister op aangedrongen een meer positieve formulering in 
de definitieve beschikking op te nemen t.a.v. woningbouw op de 
zuidoever van de Noorderplassen. 
Ook de provincie Flevoland heeft in een reactie op de ontwerp-
beschikking hiervoor gepleit. 

Door deze ontwikkeling zal met name de zuidoever van de 
Noorderplassen een belangrijke landschappelijke bufferfunktie gaan 
vervullen. Dit gebied vormt dan namelijk de scheiding tussen het 
drukke stedelijke deel van Almere-Stad-noord en het zeer beperkt 
toegankelijke Lepelaarsplassengebied. De invuliing van deze 
bufferzQne zal daarom zeer zorgvuldig moeten geschieden, waarbij een 
geleidelijke overgang van de stad naar het staatsnatuurmonument met 
een extensieve recreatieve waarde, moet worden gewaarborgd. 

Daar op het moment van deze herziening nog onvoldoende inzicht in 
programma en ruimtelijke uitgangspunten voor de woningbouw bestaat, 
is gekozen voor een uit te werken bestemming. Om de bouw van 
woningen en gebouwen voor recreatieve vestigingen mogelijk te maken, 
zullen burgemeester en wethouders een uitwerkingsplan moeten 
opstellen en de daarvoor in artikel 5A van het bestemmingsplan 
"Noorderplassen" aangegeven procedure moeten volgen. 



2. UITGANGSPUNTEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET GEBIED. 

Het gebied van deze planherziening heeft in totaal een oppervlakte 
van ongeveer 93 ha. Na de zandwinning zal ca. 52 ha land overblijven 
bestemd voor recreatieve doeleinden. De totale oppervlakte water in 
het plangebied zal ongeveer 21 ha beslaan. Voor woondoeleinden zal 
een gebied van ca. 20 ha overblijven. 
De zandwinning is mede bepalend voor het ontstaan van de oeverlijn. 
Op het hieronder afgebeelde kaartje is een volgens de huidige visie 
mogelijke oeverlijn afgebeeld, zoals die na de winning van zand zal 
ontstaan. De exacte oeverlijn zal worden bepaald in nauwe samenhang 
met de planontwikkeling voor het woongebied. 

Om in dit gebied de funkties wonen en recreatie goed te kunnen 
combineren, is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing noodzakelijk. 
Dit heeft geleid tot opstelling van een aantal uitgangspunten, 
waarmee bij de opstelling van het uitwerkingsplan rekening moet 
worden gehouden. 

2.1 Recreatie. 
Om de recreatieve hoofdfunktie voldoende gestalte te geven, dient 
het openbare karakter van het plangebied in belangrijke mate te 
worden gehandhaafd. Tenminste 50 1 van de oeverlijn zal daarom een 
openbare funktie dienen te behouden. De opzet is, het percentage 
oeverlijn met een openbare funktie te realiseren binnen de gebieden 
C, E en F, zoals aangegeven op het in dit planboekje opgenomen 
kaartje van de ruimtelijke verdeling naar hoofdfunkties. 
Bovendien moeten in het plangebied voldoende gronden beschikbaar 
blijven voor de vestiging van recreatieve voorzieningen, zoals een 
jachthaven. 
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In de tabel hieronder is het vigerend programma en de fasering van 
recreatieve voorzieningen voor het Noorderplassengebied opgenomen. 

voorziening 

water 
zwemstrand 
surfoever 
oeverpark 
visoever 
ligplaatsen boten 
parkeren 
toiletgebouwen 
dagcamping 
aquacamping 
surf/zeilschool 
scouting 
trailerhelling 
aanlegsteigers 
horeca 

totaal 

1,5 ha 
140m 
6 ha 
5 km 
800al000 
1,5 ha 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
div 
div 

overige recreatieve 
vestigingen div 

fasering 
gereed '88 
Oost 

0,8 
90m 
? 
2,5 

0,5 

1 
div 
-

-

ha 

km 

ha 

en situer 
realiser 
Oost 

-
-

-

0,35 ha 
1 
1 
1 
1 

div 
min 1 

div 

ing 
ing '89 of later 
midden en west 

0,7 ha 
50m 
? 
2,5 km 
800al000 
0,65 ha 
1 

1 

div 
min 1 

div 

Bij de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen wordt uitgegaan 
van niet-commerciele- en commerciele voorzieningen. Voor de 
planvorming is het ruimtebeslag van de voorzieningen van groot 
belang. 

2.1.1 Niet-commerciele recreatieve voorzieningen. 
In het Werkdocument van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders van 
1988 is de omvang van de vraag naar niet-commerciele recreatieve 
voorzieningen berekend, op basis van de behoefteraming voor de 
openluchtrecreatie, zoals die is opgesteld door het Ministerie van 
Landbouw en Visserij in 1984. 
In het Werkdocument van de Rijksdienst is de behoefteraming 
bijgesteld op basis van ervaringsgegevens. 
Het Werkdocument heeft voor Almere twee varianten als uitgangspunt: 
variant A: vijf kernen met 250.000 inwoners; 
variant B: drie kernen met 185.000 inwoners. 

Voor dit gebied kan een vijftal niet-commerciele recreatieve 
voorzieningen worden onderscheiden. In onderstaande tabel is voor de 
verschillende voorzieningen het ruimtebeslag gegeven bij de 
varianten A en B. 

opp. 
strandrecreatie 
surfsport 
oeverrecreatie 
speel- en ligweiden 
hengelsport 

variant 
1,5 
140 
6 
0,5 
10 

ha 
m' 
ha 
ha 
km 

opp. variant B. 
1,5 ha 
140 m' 
5 ha 
0,4 ha 
8 km 

Voor de in het Werkdocument berekende bezoekersaantallen wordt een 
parkeercapaciteit van 1,5 ha (500-600 auto's) wenselijk geacht. 



2.1.2 Commerciele recreatieve voorzieningen. 
Een jachthaven. 
Uit haalbaarheidsoogpunt wordt een jachthaven met een capaciteit van 
minimaal 500 ligplaatsen noodzakelijk geacht. In de toekomst kan 
gedacht worden aan een eventuele uitbreiding naar 600 ligplaatsen. 
Het benodigde wateroppervlak voor een jachthaven met deze capaciteit 
is 3 ha. 

Horecavoorziening. 
Gelet op de recreatieve funktie van het gebied, kan de vestiging van 
een horecavoorziening het totale gebied een meer-waarde geven. 
Dit geldt niet alleen voor de gebruikers van de recreatieve 
voorzieningen, maar ook voor de toekomstige bewoners. 
Mogelijk kan de jachthaven in combinatie met een horecavestiging 
worden gerealiseerd. 

Evenementen. 
Gebleken is, dat er in Almere grote belangstelling is voor de 
watersport. Het aantal georganiseerde watersportevenementen 
daarentegen is gering. 
De vestiging van de recreatieve voorzieningen kan een stimulans 
betekenen voor het organiseren van watersportevenementen. 

2.2 Woningbouw. 
De oppervlakte van het plangebied van dit herzieningsplan omvat 
slechts een deel van de oppervlakte van het totale 
Noorderplassengebied. Binnen de planherziening is slechts een deel 
bestemd voor woningbouw, het grootste deel blijft bestemd voor 
recreatie. De bestemming van dit gebied voor recreatie is voor de 
gemeente Almere een hard gegeven, dat niet door woningbouw zal 
worden gefrustreerd. De bouw van woningen in dit gebied moet niet 
worden gezien als een funktie die strijdt met de recreatieve funktie. 
De opzet is, dat het noorderplassengebied een waardevolle aanvulling 
op het stedelijk- en landelijk gebied van Almere wordt. Zoals al 
eerder opgemerkt, zijn bovendien de financiele opbrengsten van de 
woningbouw een voorwaarde om het volledige recreatieprogramma te 
kunnen realiseren en beheren. 

In principe zullen de twee funkties binnen dit plangebied ruimtelijk 
gescheiden blijven. Mogelijk zal bij de verdere ontwikkeling van het 
gebied daar waar dat mogelijk blijkt, een ruimtelijke relatie 
ontstaan. 

De bouw van woningen zal in een zodanige fasering geschieden, dat de 
marktontwikkelingen optimaal kunnen worden gevolgd. 

Een verder belangrijk gegeven komt voort uit de overeenkomst met 
Oranjewoud B.V. Uitgangspunt is, dat niet meer dan 250 woningen in 
dit gebied zullen worden gebouwd. 

Om een differentiatie in woonmilieu's te kunnen nastreven en de 
belevingswaarde van dit recreatiegebied te verhogen is gekozen voor 
een maximale hoogte voor woonbebouwing van 20 meter. Deze grens 
biedt voldoende mogelijkheden om het wonen in dit gebied een 
bijzonder karakter te geven, en een aanvulling te laten zijn op de 
in Almere bestaande woonmilieu's. Alle woningen zullen worden 
gerealiseerd in de vrije sektor, in een prijsklasse die concurrentie 
met woningbouw in de kernen (-Haven, -Stad en -Buiten) in beginsel 
uit zal sluiten. 
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3. RUIMTELIJKE VERDELING. 
Voor het plangebied en de direkte omgeving is een ruimtelijke 
verdeling naar hoofdfunkties ontwikkeld. In de verdeling naar 
hoofdfunkties zijn de in deze Toelichting omschreven doelstellingen 
en randvoorwaarden in beeld gebracht. De ruimtelijke verdeling is 
weergegeven op de op de volgende bladzijde opgenomen tekening. 
Hieronder zal per hoofdfunktie een korte omschrijving worden gegeven. 

A.Parkbos. 
Het parkgebied heeft een funktie als stedelijk uitloopgebied. Het 
gebied zelf is bestemd voor matig intensief recreatief gebruik. Het 
westelijk deel vormt de overgang tussen het intensieve recreatieve 
gebied bij Het Hoofd (zie het kaartje van de ontwikkelingsschets) 
naar het extensieve gebied ten westen van de woonwijk. Het oostelijk 
deel geeft een verbinding met het meer ten oosten liggende 
extensieve recreatiegebied. 

B.Woongebied. 
Bedoeld is in dit gebied een voor Almere exclusief woonklimaat te 
scheppen. Wonen aan het water vormt hierbij een essentieel onderdeel. 
Voor de ruimtelijke inrichting van dit woongebied wordt gedacht aan 
sterke instulpingen van de oeverlijn, waardoor de woningen met de 
achtertuin zullen grenzen aan korte uitlopers van het water. 

C.Het Hoofd. 
Ruimtelijk is dit punt een zeer belangrijk element, en vormt, 
tesamen met het gebied rond de jachthaven en het strand, het 
middelpunt van het intensieve recreatieve gebruik. 
Op deze plek zijn mogelijkheden voor: 

een surf- en zwemoever; 
aanleggen van speel- en ligweiden; 

- vestiging van een horecavoorziening; 
parkeren; 

- het organiseren van evenementen. 

D.Oeverpark. 
In het oeverpark is ruimte voor de vestiging van recreatieve 
voorzieningen en in zeer beperkte zin (aan de westzijde en ten 
noorden van de zogenaamde 55 dB(A) geluidcontour) voor woningen. Het 
oeverpark vormt de overgang van het woongebied naar het 
recreatiegebied. 
De aanwezige elementen water en bos kunnen de scheiding tussen het 
woongebied en het recreatiegebied visueel versterken. 

E.Jachthaven. 
In dit deel van het plangebied is de grootste concentratie van 
commerciele recreatievoorzieningen te vinden. Er zijn mogelijkheden 
voor: 

vestiging van een jachthaven met minimaal 500 ligplaatsen; 
vestiging van een surf- en zeilschool met verhuur-faciliteiten; 
werfaktiviteiten; 
vestiging van een horecavoorziening; 
parkeervoorzieningen. 



F.Strand. 
In dit deel van het plangebied is ruimte voor strand- en 
oeverrecreatie, spelen, zonnen en parkeervoorzieningen. 

G.Noord oostzijde plas. 
Dit gebied is bestemd voor op de natuur gerichte extensieve 
recreatie en educatie. 

H.Oostzijde kleine plas. 
Dit gebied is geschikt als vaargebied en voor verblijfsrecreatie, 
zij het op kleine schaal. 

J.Westoever grote plas. 
De rietoevers van dit landbouwgebied zijn geschikt te maken voor de 
hengelsport. 

HOOFDFUNCTIES 

A Parkbos 

B Woongebied 

C Het hoofd 

NOORDERPLASSEN 

D oeverpark 

E jachthaven 

F Strand 

G Noord oostzijde plas 

H Oostzijde plas 

J westoever grote plas 
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4. AANGRENZENDE GEBIEDEN EN VERKEERSONTSLUITING. 

Langs de zuidzijde van het plangebied ligt Stadsautoweg I, de 
Hogering. Met het oog op origntatie en herkenbaarheid wordt een 
visuele relatie tot stand gebracht tussen de weggebruiker en de 
wijdere omgeving. Mede om deze reden zijn de tracering en 
detaillering van de SAW I en de opbouw van het Noorderplassengebied 
hand in hand gegaan. Een belangrijk element in de beleving van het 
landschap vormen de zogenaamde vista's (zichtlijnen) vanaf de SAW I 
naar de Noorderplassen. Om deze reden dient bij het realiseren van 
woningen in het meest westelijke deel van het plangebied de beleving 
van het landschap, bezien vanuit het westelijke aangrenzend gelegen 
gebied naar de Noorderplassen, gerespecteerd te worden. 

De in het eerdere bestemmingsplan opgenomen planologische 
reservering voor een nationale leidingenstrook is in dit 
herzieningsplan onveranderd overgenomen. Dit deel van het plangebied 
heeft welliswaar een recreatieve bestemming, maar bebouwing is op 
deze strook niet mogelijk. 

Het plangebied zal worden ontsloten door een toegangsweg vanaf de 
SAW I via de nu reeds bestaande Plassenweg. De recreatieve 
voorzieningen en het aansluitend landbouwgebied worden ontsloten 
door op de Plassenweg aansluitende wegen. 

De aansluiting van de Plassenweg op de SAW I en de daarop 
aansluitende Markerdreef zorgen ervoor, dat het plangebied een korte 
en zeer direkte verbinding met het centrum van Almere-Stad krijgt. 
Ook voor de fietsers zal, middels aansluitende vrijliggende 
fietsroutes door Waterwijk en Kruidenwijk, een snelle en uitstekende 
verbinding met het centrum en de overige delen van Almere-Stad 
gewaarborgd zijn. 

Binnen het woongebied zal de infrastructuur aansluiting moeten 
vinden op de al gerealiseerde en nog aan te leggen auto- en 
fietsroutes. 

Er zullen binnen het plangebied zelf geen voorzieningen voor het 
openbaar vervoer worden getroffen. 

5. GELUIDHINDER. 

Zoals eerder vermeld, ligt langs de zuidzijde van het plangebied de 
Hogering. Op deze weg is de verkeersintensiteit hoger dan 2450 
motorvoertuigen per etmaal. Het plangebied ligt in de wettelijke 
onderzoekszflne van deze weg. 
Aangezien op dit moment niet bekend is, hoe de invuliing van het 
woongebied zal plaatsvinden, was het niet mogelijk een akoestisch 
onderzoek te doen naar de geluidbelasting van de gevels van de 
toekomstige woningen. Wel is een akoestisch onderzoek gedaan om de 
ligging van de 55 dB(A) contour te bepalen vanwege de SAW I. 
De 50 dB(A) contour is reeds bij het Geluidplan Almere bepaald. 
Op bijgaand kaartje zijn deze contouren aangegeven. In principe zal 
de woningbouw buiten de 50 dB(A) contour (de voorkeursgrenswaarde 
volgens de Wet Geluidhinder) worden gerealiseerd. 
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5.1 Akoestisch onderzoek Noorderplassen langs de Hogering. 

1. INLEIDING. 

In het kader van een haalbaarheidsonderzoek voor woningbouw ten 
noorden van de Hogering ter plaatse van het gebied Noorderplassen is 
een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de ligging van de 55 dB(A) 
contour. De ligging van de 50 dB(A) contour is reeds in het 
Geluidplan Almere bepaald. Hieronder zal nader worden ingegaan op de 
aan het akoestisch onderzoek ten grondslag liggende verkeers- en 
omgevingskenmerken. 

2. VERKEERSKENMERKEN. 

De voor het akoestisch onderzoek benodigde gegevens zijn ontleend 
aan een in het kader van het Geluidplan Almere verrichte 
verkeersonderzoek. In tabel 1 zijn de verkeersintensiteiten, de 
snelheid en de breedte van de geluidszone weergegeven. Figuur 1 
geeft de wegvakindeling schematisch weer. 

Tabel 1. Verkeersgegevens per wegvak. 

wegvak etmaal gemiddelde maatgevende uurintensiteit snelheid zone-
inten- totaal lichte middel zware in km/h breedte 
siteit mvt zw.mvt mvt 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

26100 
30100 
34100 
38500 
39100 
38500 

2871 
3311 
3751 
4235 
4301 
4235 

2641 
3046 
3451 
3896 
3957 
3896 

172 
199 
225 
254 
258 
254 

58 
66 
75 
85 
86 
85 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

400 
400 
400 
400 
400 
400 

Voor al deze wegvakken is de nachtperiode maatgevend voor de 
geluidsbelasting. De gemiddelde nacht-uurintensiteit is met 10 
vermenigvuldigd, zodat direkt de etmaal-waarde uit de resultaten kan 
worden afgelezen. 

Figuur 1. Wegvakindeling. 

KHW2.1 Hoge Vccrt 
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3. OMGEVINGSKENMERKEN. 

Voor de waarneemhoogte is uitgegaan van een bebouwing in drie lagen. 
De waarneemhoogte is gesteld op de gemiddelde hoogte van de hoogst 
gelegen verdieping, dat is 7,5 meter boven het omringende maaiveld 
ter plaatse van het waarneempunt. Voor de gesteldheid van de bodem 
is uitgegaan van de in tabel 2 genoemde bodemfactoren. 

tabel 2. Bodemfaktoren. 

bestemming bodemfactor 

wegen 0 
water 0 
groendoeleinden 1 
recreatie 1 
agrarische doeleinden 1 

4. REKENMETHODE EN TOEPASSING ARTIKEL 103 VAN DE WET GELUIDHINDER. 

Verschillende delen van de weg vallen buiten het toepassingsbereik 
van de Standaard-Rekenmethode I van het Reken- en Meetvoorschrift 
Verkeerslawaai. Om aansluitingsproblemen tussen verschillende delen 
van de contour te voorkomen is de gehele contour berekend met een 
computerprogramma dat is gebaseerd op de Standaard-Rekenmethode II 
van bovengenoemd voorschrift. Bij de berekening is uitgegaan van 
vrij zicht vanuit de geluidgevoelige bestemming op de weg. Op de 
berekende geluidbelasting is de aftrek van 5 dB(A) ex artikel 103 
van de Wet Geluidhinder reeds uitgevoerd. 

5. BEREKENINGSRESULTATEN en KONKLUSIES. 

Het resultaat van de berekeningen is de 55 dB(A) contour van de 
Hogering zoals aangegeven op het kaartje op de volgende bladzijde. 
Gekonkludeerd kan worden dat het beoogde aantal woningen 
gerealiseerd kan worden buiten de 50 dB(A) contour en dat de 
geluidbelasting van woningen de wettelijke voorkeursgrenswaarde dus 
niet zal overschrijden. 

6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID. 
P.M. 

Op grond van eerder uitgevoerde globale berekeningen, zowel van de 
hoogte van de eenmalig vereiste investeringen voor de aanleg van met 
name wegen en leidingen, als van de jaarlijkse onderhoudskosten van 
het gebied, kan worden afgeleid, dat deze kosten bestreden kunnen 
worden uit de opbrengsten van de verkoop van grond voor woningbouw 
in de hier gedachte omgeving en prijsklasse. Daarbij is uitgegaan 
van een minimale kavelgrootte per woning en de in Almere gehanteerde 
grondprijzen per vierkante meter. 

Bij de opstelling van het Uitwerkingsplan zal een definitieve 
exploitatieopzet worden bepaald. In het kader van dit "globale" 
bestemmingsplan kan de economische uitvoerbaarheid in voldoende mate 
gewaarborgd worden geacht. 



50 dblAI-conlour 

55 dblAI-contour 
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7. AMBTELIJK OVERLEG. 

In het kader van het in artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke 
Ordening genoemde vooroverleg bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan, is bij brief van 31 oktober 1988, nummer 18777 
SOV/SO het ontwerpbestemmingsplan "Partiele herziening 
bestemmingsplan Noorderplassen" toegezonden aan de volgende 
instanties: 

de inspecteur van de Ruimtelijke Ordening in ondermeer Flevoland; 
de directeur van de Volkshuisvesting in de provincie Flevoland; 

- het hoofd van de afdeling RO/VHV van de provinciale griffie 
Flevoland; 
de inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiene van het 
milieu in de provincies Overijssel en Flevoland; 
het Heemraadschap Fleverwaard; 
de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie. 

Bovendien is over het ontwerpplan uitgebreid van gedachten gewisseld 
in de vergadering van de Provinciale Werk Commissie van Flevoland op 
14 december 1988. De in deze vergadering naar voren gebrachte 
reacties op het plan zijn later door de verschillende instanties 
schriftelijk aan de gemeente Almere voorgelegd. 
Op 24 januari 1989 is nog een aanvullend overleg geweest met 
vertegenwoordigers van de directie Landbouw, Natuur en 
Openluchtrecreatie. 
Dit overleg was aanleiding het plan op een aantal punten nogmaals 
aan te vullen en/of te herzien. 

7.1 Commentaar en reacties. 
Hieronder is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste punten 
uit het geleverde ambtelijk commentaar en de reacties daarop van 
gemeentezijde. 

1.Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening in ondermeer Flevoland. 
Het structuurplan geeft een recreatieve funktie voor dit gebied, 
woningbouw is uitgesloten. 
Graag zou ik in de Toelichting in een ruimer verband de 
achtergronden van de voorgenomen beleidswijziging nader belicht zien. 

In de Toelichting wordt thans -overeenkomstig de wens- nader 
ingegaan op het Structuurplan en de aspekten die hebben geleid 
tot zodanige aanvulling van het bestaande beleid dat naast 
recreatieve hoofdfunkties dit deel van het Noorderplassengebied 
tevens een nevenfunktie als woongebied krijgt. 

2.Directeur van de Volkshuisvesting in de provincie Flevoland. 
Ik geef u in overweging t.z.t. het Structuurplan te aktualiseren. 
Het lijkt mij wenselijk in de Toelichting in te gaan op het 
Structuurplan. 

Wanneer het Structuurplan wordt herzien zal dit overeenkomstig de 
voor het Noorderplassengebied ontwikkelde visie worden 
geaktualiseerd. 
In de Toelichting is nu een relatie met het Structuurplan Almere 
gelegd. 
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3.Hoofd van de afdeling RO/VHV provinciale griffie Flevoland. 
Gelet op de combinatie recreatie-woningbouw en de aanwijzing van de 
ten noorden van het gebied gelegen plassen als staatsnatuurmonument, 
lijkt een zorgvuldige inpassing van de woningbouw gewenst. 
In de Toelichting heb ik een beschouwing gemist inzake de milieu-
effekten van de aanleg van een jachthaven met motorbrandstoffen-
verkooppunt. Handhaven van de waterkwaliteit in dit gebied acht ik 
van groot belang. 
Tevens verzoek ik u aandacht te schenken aan parkeervoorzieningen. 

In de Toelichting wordt thans aandacht geschonken aan het 
parkeren en de inrichting van het gebied. Detaillering daarvan 
zal definitief gestalte krijgen bij opstelling van het 
Uitwerkingsplan voor het gebied. 
Met betrekking tot de milieueffekten wordt nog opgemerkt, dat de 
huidige planherziening geen verandering brengt in de 
belangrijkste elementen in het gebied waarvan mogelijk een milieu 
verstorende invloed zal uitgaan. Deze elementen, in het bijzonder 
de jachthaven en de zandwinning, waren immers reeds opgenomen in 
het eerdere bestemmingsplan. Overigens is de handhaving van de 
waterkwaliteit inderdaad een bijzonder belangrijk aspekt. Voor 
een groot deel kan deze kwaliteit gewaarborgd worden geacht door 
de voorwaarden die gesteld zijn in de zandwinningsconsessie. Aan 
een eventuele vergunning voor een motorbrandstoffenverkooppunt 
zullen voorwaarden worden gesteld op grond van de daarvoor 
geldende milieuwetgeving. 

4.Inspecteur van de Volksgezondheid. 
Het uitstellen van een akoestisch onderzoek en het eventueel volgen 
van een procedure tot verkrijging van een hogere grenswaarde 
geluidbelasting tot een Uitwerkingsplan aan de orde is, is niet in 
overeenstemming met de Wet Geluidhinder. 

Een akoestisch onderzoek, op grond waarvan de 50 en de 55 dB(A)-
contouren zijn vastgelegd vanwege de SAW I is uitgevoerd. De 
resultaten zijn in de Toelichting opgenomen. 

5.Heemraadschap Fleverwaard. 
Uit beheers- en onderhoudsoverwegingen moet woonbebouwing tot aan 
het water worden tegengegaan. Wij wijzen u er tevens op, dat er door 
de open verbinding van de Noorderplassen met de Hoge Vaart, grote 
peilfluktuaties mogelijk zijn. 
Wij verzoeken u erop toe te zien, dat de voorwaarden bij de 
verleende ontgrondingsvergunning worden nageleefd. 
Wij verzoeken u het Heemraadschap te betrekken bij het ontwerpen van 
rioleringen, nieuwe watergangen en -partijen en bij de uitwerking 
van de planonderdelen die te maken hebben met waterkwaliteit en 
-kwantiteit. 

Aangenomen wordt dat de voorwaarden bij de verleende 
ontgrondingsvergunning zullen worden nageleefd.Overigens is het 
toezicht daarop een taak van de vergunningverlenende instantie, 
het provinciaal bestuur van Flevoland. 
Bij de verdere planontwikkeling van genoemde aspekten zal het 
Heemraadschap worden betrokken. 
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6.Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie. 
Ik verzoek u in de Toelichting op de volgende onduidelijkheden in te 
gaan: 
de oppervlakte van het overblijvende droge deel en de ligging van de 
oeverlijn na de ontgronding; 
de plaats van de woningbouw en de recreatie; 
belemmeringen voortvloeiende uit de reservering voor de nationale 
leidingenstrook; 
de breedte van de openbare recreatieve oeverzone; 
de hoofdontsluiting. 

Gedurende de periode van het ambtelijk overleg heeft de 
planontwikkeling voor dit gebied niet stilgelegen. Een aantal 
minder concrete zaken uit het voorontwerp-bestemmingsplan heeft 
inmiddels duidelijker gestalte gekregen. 
De Toelichting is aangevuld met deze gegevens, waarbij tevens, 
voorzover dat reeds in het kader van dit globale plan mogelijk 
is, tegemoet wordt gekomen aan de wensen van Landbouw. Overigens 
zal in het overleg bij de opstelling van het Uitwerkingsplan 
zeker ook de Directie Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie 
worden betrokken. 
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8. INSPRAAK EN PROCEDURE. 

Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de 
Inspraakverordening Almere moet bij de totstandkoming van een 
bestemmingsplan de volgende procedure worden gevolgd: 

het ontwerpplan ligt een maand ter inzage. Gedurende deze termijn 
kunnen bezwaren tegen het ontwerpplan worden gemaakt; 
nadat het plan in de raadscommissie voor ondermeer 
stadsontwikkeling is besproken, stelt de gemeenteraad binnen twee 
maanden, en als er bezwaren zijn ingediend binnen vier maanden, 
het plan vast; 
het vastgestelde plan ligt 6§n maand ter inzage. Gedurende deze 
termijn kunnen bezwaren worden ingediend bij het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland; 
het college van Gedeputeerde Staten beslist binnen drie maanden, 
en als er bezwaren zijn ingediend binnen zes maanden, over de 
goedkeuring van het plan; 
het besluit van Gedeputeerde Staten en het plan liggen ee'n maand 
ter inzage. 

Elke terinzageligging zal van tevoren worden gepubliceerd in de 
Nederlandse Staatscourant en in een plaatselijk nieuwsblad. 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 9 mei 1989 
gedurende e§n maand voor een ieder ter inzage gelegen. De 
terinzageligging is van tevoren gepubliceerd in 't Groene Weekblad 
van 6 mei 1989 en in de Nederlandsche Staatscourant van 8 mei 1989. 

Tegen het ontwerp-bestemmingsplan is op 5 juni 1989 een 
bezwaarschrift ingediend door de directeur landbouw, natuur en 
openluchtrecreatie in de provincie Flevoland. 
De inhoud van het bezwaarschrift kan als volgt worden samengevat: 
1. in de voorschriften ontbreken kwantitatieve randvoorwaarden met 

betrekking tot de verdeling land-water enerzijds en een minimum 
oppervlakte aaneengesloten openbaar oeverpark anderzijds; 

2. het is wenselijk de gegeven maximum goot- c.q. boeiboordhoogte 
van 20 meter te heroverwegen in verband met de overgang van het 
stedelijk gebied van Almere naar het buitengebied; 

3. een beperking van het te bebouwen oppervlak tot 502. 

Naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift heeft de 
gemeenteraad het volgende overwogen: 
1. de kwantitatieve randvoorwaarden met betrekking tot de verdeling 

land-water enerzijds en aaneengesloten openbaar oeverpark 
anderzijds zoals reeds verwoord in de Toelichting bij het plan, 
zullen tevens in de Voorschriften worden opgenomen; 

2. gelet op de huidige stedebouwkundige visie op het gebied kan 
worden volstaan met een maximale goot- c.q. boeiboordhoogte voor 
woonbebouwing van 12 meter; slechts voor het havenhoofd, als zeer 
markant punt in het plangebied, is een ruimere hoogteregeling 
wenselijk. Voor dit uitzonderingsgeval kan een vrijstellings-
bevoegdheid voor burgemeester en wethouders tot maximaal 15 meter 
worden ge'introduceerd; 

3. wanneer het te bebouwen oppervlak met 50Z wordt gereduceerd, 
zullen de opbrengsten niet toereikend zijn om het uitgangspunt 
van een budgettair neutraal beheer en onderhoud van het gebied te 
handhaven. 
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In zijn vergadering van 14 September 1989 heeft de gemeenteraad van 
Almere besloten het bestemmingsplan "Zuidoever Noorderplassen" 
overeenkomstig het ter visie gelegde ontwerp-bestemmingsplan vast te 
stellen, met dien verstande, dat naar aanleiding van de brief van de 
Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie 
Flevoland d.d. 5 juni 1989 de volgende wijzigingen wordt aangebracht: 

1. artikel 11A lid 4 onder a luidt als volgt: 
Na zandwinning zal in het plangebied minimaal 52 ha land 
overblijven voor recreatieve voorzieningen en 21 ha water. Er zal 
maximaal 20 ha land bestemd zijn voor woningbouw. 
Het openbare karakter van het plangebied dient in belangrijke 
mate te worden gehandhaafd; aan de oostzijde van het plangebied 
dient een aaneengesloten openbare oeverlijn te worden 
gerealiseerd, die ten minste 50 X van de totale oeverlijn binnen 
het plangebied dient te omvatten. 

2. artikel 11A lid 5 onder d, eerste gedachtenstreepje luidt als 
volgt: 

-van woonvoorzieningen 12 meter. 

3. aan artikel 11A wordt het volgende lid toegevoegd: 

Vrij stelling. 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen 
van de maximale goot- c.q. boeiboordhoogte van 12 meter voor 
woonvoorzieningen, indien: 
-het de bouw van woonvoorzieningen op het havenhoofd betreft; 
-de goot- c.q. boeiboordhoogte beperkt blijft tot maximaal 
15 meter. 

Door het op deze wijze aanpassen van de Voorschriften wordt voor een 
belangrijk deel tegemoet gekomen aan de bezwaren van de directeur 
landbouw, natuur en open luchtrecreatie. 



voorschriften 
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VOORSCHRIFTEN. 

Aan de voorschriften van het bestemmingsplan "Noorderplassen", zoals 
dat is goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat op 
20 december 1983, onder nummer A 44319, worden de volgende twee 
artikelen toegevoegd: 

ARTIKEL 1. 
Aan het bestaande artikel 5A (uitwerkingsplicht voor B. en W.) 
dienen in lid 1 achter de woorden "artikel 7" de woorden "en artikel 
11A" te worden toegevoegd. 
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ARTIKEL 2. 
Na het bestaande artikel 11 wordt het volgende artikel toegevoegd: 

ARTIKEL 11A. UIT TE WERKEN GEBIED VOOR WOONDOELEINDEN EN RECREATIE 
(UWR). 

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

voor woondoeleinden en recreatie. 

Uitwerking. 
2. Burgemeester en wethouders werken de bestemming van de in lid 1 

genoemde gronden uit, met inachtneming van de hierna te noemen 
regels. 

Voorzieningen. 
3. Op de gronden met de in lid 1 genoemde bestemming zijn de 

volgende voorzieningen toelaatbaar: 
a. bouwwerken voor recreatieve voorzieningen, zoals: 

een jachthaven binnen 400 meter uit het meetpunt van de 
gelijknamige aanwijzing; 
ontspanningsactiviteiten, sociaal-culturele doeleinden en 
horecabedrijven op de gronden met de aanwijzing 
"ontspanningsactiviteiten"; 

b. woningen. 
c. bouwwerken voor openbare nutsbedrijven; 
d. een motorbrandstoffenverkooppunt voor een jachthaven binnen 

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

Ruimtelijke indeling. 
4. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden 

gelden de aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke 
gebruiksbepalingen: 

a. Na zandwinning zal in het plangebied minimaal 52 ha land 
overblijven voor recreatieve voorzieningen en 21 ha water. Er zal 
maximaal 20 ha land bestemd zijn voor woningbouw. 
Het openbare karakter van het plangebied dient in belangrijke 
mate te worden gehandhaafd; aan de oostzijde van het plangebied 
dient een aaneengesloten openbare oeverlijn te worden 
gerealiseerd die ten minste 502 van de totale oeverlijn binnen 
het plangebied dient te omvatten. 

b. Bij het realiseren van woningen in het meest westelijk deel van 
het plangebied dient de beleving van het landschap, bezien vanuit 
het westelijk aangrenzend gelegen gebied naar de Noorderplassen, 
gerespecteerd te worden. 

c. de woningen mogen slechts gerealiseerd worden indien de 
geluidsbelasting op de gevels van de woningen, vanwege het 
verkeer op de zuidelijk langs het plangebied gesitueerde 
Hogering, de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet 
overschrijdt, een en ander met inachtneming van de mogelijkheid 
van vaststelling van een hogere grenswaarde door het bevoegd 
gezag op basis van de Wet Geluidhinder. 
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d. bij het realiseren van woningbouw in het plangebied dienen 
gronden beschikbaar te blijven voor de in lid 3 genoemde 
recreatieve voorzieningen, waaronder een jachthaven, die ten 
hoogste 600 ligplaatsen omvat. 

e. detailhandel is niet toegestaan, tenzij als nevenaktiviteit van 
ondergeschikt belang in direkt verband met de soort van 
hoofdaktiviteit. 

Bouwvoorschriften. 
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de 

plankaart en de volgende bepalingen: 
a. het maximum toegestane aantal woningen bedraagt 250. 
b. het toegelaten aantal dienstwoningen per recreatiecomplex 

bedraagt twee. 
c. het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak van gebouwen bedraagt: 

-voor ontspanningsactiviteiten 500 M2. 
-voor een horecabedrijf 500 M2. 
-voor een jachthaven 5000 M2. 

d. de toegelaten goot- c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 
-van woonvoorzieningen 12 meter. 
-van dienstwoningen 6 meter, 
-van overige bouwwerken 6 meter. 

Vrijstelling 
6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen 

van de maximale goot- c.q. boeiboordhoogte van 12 meter voor 
woonvoorzieningen, indien: 
-het de bouw van woonvoorzieningen op het havenhoofd betreft; 
-de goot- c.q. boeiboordhoogte beperkt blijft tot maximaal 
15 meter. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Almere 
op 14 September 1989. 

de secretaris, de voorzitter, 

Sradgeteurd LeSystad, .^.....O.O.VieixxL^C.J.^.^ 
NUtranen •.fS.O.yjJ.S^.M.X.U.^.L^ 
GedapUaerrfa Staten van FtevoUInd, 
grlfrier, 

sH. Minekus J.C.J. Lamoiers 
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De o f f i c i e l e tekening behorende bij d i t goedgekeurde bestemmingBplan 

i s apar t opgeborgen in de s e m i - s t a t i s c h 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 



Gemeente Almere 6\H%^ 
De burgemeester van Almere maakt bekend, dat 
Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland bij 
besluit van 15 november 1989 het bestemmings
plan "Zuidoever Noorderplassen" hebben goedge
keurd. 

Aangezien tegen het vastgestelde plan bij Gedepu
teerde Staten geen bezwaren zijn ingediend, is het 
bestemmingsplan "Zuidoever Noorderplassen" 
thans onherroepelijk. 

Het bestemmingsplan en het besluit van Gedepu
teerde Staten liggen met ingang van 4 december 
1989 gedurende een maand voor een ieder ter in
zage in het informatie-centrum van het Stadhuis te 
Almere-Stad. 

De burgemeester van Almere. 
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BESTEMMINGSPLAN ZUIDOEVER NOORDERPLASSEN. 

1. INLEIDING. 

Ten noorden van de woonkern Almere-Stad ligt het 
Noorderplassengebied, met een oppervlakte van circa 1500 ha. Het 
gebied vervult de funktie van landbouw- en natuurgebied en deels nog 
de funktie van zandwinput, noodzakelijk voor de opspuiting van o.a. 
diverse woongebieden in Almere-Stad en Almere-Buiten. 
De opzet is, dat dit plassengebied wordt ingericht voor watersport 
en oeverrecreatie. Bovendien heeft het gebied een uitloopfunktie 
voor de bewoners van Kruidenwijk en Vaterwijk. 

De afwerking van het gebied is al enige tijd geleden door de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders ter hand genomen. Inmiddels is 
een belangrijk deel van de afwerking gerealiseerd. 

In het Structuurplan Almere is voor de zuid-oostzijde van het 
Noorderplassengebied intensieve recreatie gedacht. Voor de 
noordzijde geeft het Structuurplan extensieve recreatie aan. 

De recreatieve hoofdfunktie van het gebied is planologisch geregeld 
in het geldend bestemmingsplan "Noorderplassen". Ook dit plan kent 
het noordelijk deel van de plassen, het Lepelaarsplassengebied, een 
extensieve recreatiefunktie toe. 

In 1988 zijn er onderhandelingen gestart tussen het Rijk en de 
gemeente Almere, over de overname van het Noorderplassengebied door 
de gemeente. 
Het in eigendom verkrijgen van de Noorderplassen zal de gemeente 
Almere jaarlijks voor grote financiele consequenties stellen, in 
verband met de hoge beheers- en onderhoudskosten van het gebied. 
Voor de gemeente Almere is daarom een van de uitgangspunten voor de 
overname, dat de exploitatie van het gebied budgettair neutraal kan 
blijven plaatsvinden. Daarvoor is het noodzakelijk het gebied 
zodanig in te richten, dat ook inkomsten zijn te genereren waaruit 
de hoge onderhoudskosten bestreden kunnen worden. Mogelijkheden 
hiertoe liggen in de vestiging van commerciele recreatieve 
aktiviteiten en in de verkoop van grond ten behoeve van woningbouw 
in dit gebied. Daarnaast zijn nog inkomsten te verwachten uit een 
hoeveelheid nog winbaar zand. 

Gelet op deze factoren heeft de gemeenteraad van Almere in September 
1988 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Ingenieursbureau 
Oranjewoud B.V. te Heerenveen, om voor haar rekening en risico een 
plan te ontwikkelen voor de Noorderplassen, waarin de zandwinning, 
de afwerking van de plas, de ontwikkeling van commerciele 
recreatieve funkties en woningbouw op de zuidoever centraal staan. 
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Het Structuurplan Almere voorziet niet in de bouw van woningen in 
dit gebied. Wanneer echter het volledige programma van eisen voor de 
intensieve recreatie wordt gerealiseerd, blijft er in dit gebied 
ruimte over voor aanvullende ontwikkelingen. De grootte van het 
gebied geeft voldoende ruimte het Structuurplan aan te vullen, 
waarbij nieuwe funkties een aanvulling kunnen zijn op de recreatieve 
funktie. 
Bovendien is een belangrijk gegeven, dat volledige realisering en 
beheer van het recreatieprogramma zonder de financiele ondersteuning 
van woningbouw niet mogelijk is. 

In het geldend bestemmingsplan "Noorderplassen" heeft de zuidoever 
van het plassengebied de bestemming "Recreatie". De bouw van 
woningen past niet in de doeleindenomschrijving van deze bestemming. 
Deze (partiele) herziening van het bestemmingsplan "Noorderplassen" 
heeft als doel woningbouw op de zuidoever van de plassen mogelijk te 
maken, waarbij de recreatieve hoofdfunktie van het gebied een 
uitgangspunt blijft. 

Overigens is in de periode van opstelling van deze planherziening 
van de Minister van Landbouw en Visserij een brief ontvangen, waarin 
hij kenbaar maakt de Lepelaarsplassen, vanwege de grote 
natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde, aan te willen 
wijzen als Staatsnatuurmonument. In de van de Minister ontvangen 
ontwerpbeschikking is opgenomen, dat er mogelijkheden zijn voor de 
ontwikkeling van woningbouw aan de zuidoever van de plassen. 
In een reactie op deze ontwerp-beschikking heeft de gemeente Almere 
er bij de Minister op aangedrongen een meer positieve formulering in 
de definitieve beschikking op te nemen t.a.v. woningbouw op de 
zuidoever van de Noorderplassen. 
Ook de provincie Flevoland heeft in een reactie op de ontwerp-
beschikking hiervoor gepleit. 

Door deze ontwikkeling zal met name de zuidoever van de 
Noorderplassen een belangrijke landschappelijke bufferfunktie gaan 
vervullen. Dit gebied vormt dan namelijk de scheiding tussen het 
drukke stedelijke deel van Almere-Stad-noord en het zeer beperkt 
toegankelijke Lepelaarsplassengebied. De invuliing van deze 
bufferzSne zal daarom zeer zorgvuldig moeten geschieden, waarbij een 
geleidelijke overgang van de stad naar het staatsnatuurmonument met 
een extensieve recreatieve waarde, moet worden gewaarborgd. 

Daar op het moment van deze herziening nog onvoldoende inzicht in 
programma en ruimtelijke uitgangspunten voor de woningbouw bestaat, 
is gekozen voor een uit te werken bestemming. 0m de bouw van 
woningen en gebouwen voor recreatieve vestigingen mogelijk te maken, 
zullen burgemeester en wethouders een uitwerkingsplan moeten 
opstellen en de daarvoor in artikel 5A van het bestemmingsplan 
"Noorderplassen" aangegeven procedure moeten volgen. 



2. UITGANGSPUNTEN VOOR DE ONTFIKKELING VAN HET GEBIED. 

Het gebied van deze planherziening heeft in totaal een oppervlakte 
van ongeveer 93 ha. Na de zandwinning zal ca. 52 ha land overblijven 
bestemd voor recreatieve doeleinden. De totale oppervlakte water in 
het plangebied zal ongeveer 21 ha beslaan. Voor woondoeleinden zal 
een gebied van ca. 20 ha overblijven. 
De zandwinning is mede bepalend voor het ontstaan van de oeverlijn. 
Op het hieronder afgebeelde kaartje is een volgens de huidige visie 
mogelijke oeverlijn afgebeeld, zoals die na de winning van zand zal 
ontstaan. De exacte oeverlijn zal worden bepaald in nauwe samenhang 
met de planontwikkeling voor het woongebied. 

Om in dit gebied de funkties wonen en recreatie goed te kunnen 
combineren, is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing noodzakelijk. 
Dit heeft geleid tot opstelling van een aantal uitgangspunten, 
waarmee bij de opstelling van het uitwerkingsplan rekening moet 
worden gehouden. 

2.1 Recreatie. 
Om de recreatieve hoofdfunktie voldoende gestalte te geven, dient 
het openbare karakter van het plangebied in belangrijke mate te 
worden gehandhaafd. Tenminste 50 1 van de oeverlijn zal daarom een 
openbare funktie dienen te behouden. De opzet is, het percentage 
oeverlijn met een openbare funktie te realiseren binnen de gebieden 
C, E en F, zoals aangegeven op het in dit planboekje opgenomen 
kaartje van de ruimtelijke verdeling naar hoofdfunkties. 
Bovendien moeten in het plangebied voldoende gronden beschikbaar 
blijven voor de vestiging van recreatieve voorzieningen, zoals een 
jachthaven. 



In de tabel hieronder is het vigerend programma en de fasering van 
recreatieve voorzieningen voor het Noorderplassengebied opgenomen. 

voorziening 

water 
zwemstrand 
surfoever 
oeverpark 
visoever 
ligplaatsen boten 
parkeren 
toiletgebouwen 
dagcamping 
aquacamping 
surf/zeilschool 
scouting 
trailerhelling 
aanlegsteigers 
horeca 

totaal 

1,5 ha 
140m 
6 ha 
5 km 
800&1000 
1,5 ha 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
div 
div 

overige recreatieve 
vestigingen div 

fasering 
gereed '88 
Oost 

0,8 
90m 
? 
2,5 
-
0,5 

-

-
1 
div 
-

-

ha 

km 

ha 

en situe 
realise 
Oost 

-
-
-
-
-
0,35 ha 
1 
1 
1 
1 
-

div 
min 1 

div 

ring 
ring '89 of later 

midden en west 

0,7 ha 
50m 
? 
2,5 km 
80061000 
0,65 ha 
1 

1 

div 
min 1 

div 

Bij de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen wordt uitgegaan 
van niet-commerciele- en commerciele voorzieningen. Voor de 
planvorming is het ruimtebeslag van de voorzieningen van groot 
belang. 

2.1.1 Niet-commerciele recreatieve voorzieningen. 
In het Werkdocument van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders van 
1988 is de omvang van de vraag naar niet-commerciele recreatieve 
voorzieningen berekend, op basis van de behoefteraming voor de 
openluchtrecreatie, zoals die is opgesteld door het Ministerie van 
Landbouw en Visserij in 1984. 
In het Werkdocument van de Rijksdienst is de behoefteraming 
bijgesteld op basis van ervaringsgegevens. 
Het Werkdocument heeft voor Almere twee varianten als uitgangspunt: 
variant A: vijf kernen met 250.000 inwoners; 
variant B: drie kernen met 185.000 inwoners. 

Voor dit gebied kan een vijftal niet-commerciele recreatieve 
voorzieningen worden onderscheiden. In onderstaande tabel is voor de 
verschillende voorzieningen het ruimtebeslag gegeven bij de 
varianten A en B. 

strandrecreatie 
surfsport 
oeverrecreatie 
speel- en ligweiden 
hengelsport 

opp. variant 
1,5 ha 
140 m' 
6 ha 
0,5 ha 
10 km 

A opp. variant 
1,5 ha 
140 m' 
5 ha 
0,4 ha 
8 km 

B. 

Voor de in het Werkdocument berekende bezoekersaantallen wordt een 
parkeercapaciteit van 1,5 ha (500-600 auto's) wenselijk geacht. 
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2.1.2 Commerciele recreatieve voorzieningen. 
Een jachthaven. 
Uit haalbaarheidsoogpunt wordt een jachthaven met een capaciteit van 
minimaal 500 ligplaatsen noodzakelijk geacht. In de toekomst kan 
gedacht worden aan een eventuele uitbreiding naar 600 ligplaatsen. 
Het benodigde wateroppervlak voor een jachthaven met deze capaciteit 
is 3 ha. 

Horecavoorziening. 
Gelet op de recreatieve funktie van het gebied, kan de vestiging van 
een horecavoorziening het totale gebied een meer-waarde geven. 
Dit geldt niet alleen voor de gebruikers van de recreatieve 
voorzieningen, maar ook voor de toekomstige bewoners. 
Mogelijk kan de jachthaven in combinatie met een horecavestiging 
worden gerealiseerd. 

Evenementen. 
Gebleken is, dat er in Almere grote belangstelling is voor de 
watersport. Het aantal georganiseerde watersportevenementen 
daarentegen is gering. 
De vestiging van de recreatieve voorzieningen kan een stimulans 
betekenen voor het organiseren van watersportevenementen. 

2.2 Woningbouw. 
De oppervlakte van het plangebied van dit herzieningsplan omvat 
slechts een deel van de oppervlakte van het totale 
Noorderplassengebied. Binnen de planherziening is slechts een deel 
bestemd voor woningbouw, het grootste deel blijft bestemd voor 
recreatie. De bestemming van dit gebied voor recreatie is voor de 
gemeente Almere een hard gegeven, dat niet door woningbouw zal 
worden gefrustreerd. De bouw van woningen in dit gebied moet niet 
worden gezien als een funktie die strijdt met de recreatieve funktie. 
De opzet is, dat het noorderplassengebied een waardevolle aanvulling 
op het stedelijk- en landelijk gebied van Almere wordt. Zoals al 
eerder opgemerkt, zijn bovendien de financiele opbrengsten van de 
woningbouw een voorwaarde om het volledige recreatieprogramma te 
kunnen realiseren en beheren. 

In principe zullen de twee funkties binnen dit plangebied ruimtelijk 
gescheiden blijven. Mogelijk zal bij de verdere ontwikkeling van het 
gebied daar waar dat mogelijk blijkt, een ruimtelijke relatie 
ontstaan. 

De bouw van woningen zal in een zodanige fasering geschieden, dat de 
marktontwikkelingen optimaal kunnen worden gevolgd. 

Een verder belangrijk gegeven komt voort uit de overeenkomst met 
Oranjewoud B.V. Uitgangspunt is, dat niet meer dan 250 woningen in 
dit gebied zullen worden gebouwd. 

Om een differentiatie in woonmilieu's te kunnen nastreven en de 
belevingswaarde van dit recreatiegebied te verhogen is gekozen voor 
een maximale hoogte voor woonbebouwing van 20 meter. Deze grens 
biedt voldoende mogelijkheden om het wonen in dit gebied een 
bijzonder karakter te geven, en een aanvulling te laten zijn op de 
in Almere bestaande woonmilieu's. Alle woningen zullen worden 
gerealiseerd in de vrije sektor, in een prijsklasse die concurrentie 
met woningbouw in de kernen (-Haven, -Stad en -Buiten) in beginsel 
uit zal sluiten. 



3. RUIMTELIJKE VERDELING. 
Voor het plangebied en de direkte omgeving is een ruimtelijke 
verdeling naar hoofdfunkties ontwikkeld. In de verdeling naar 
hoofdfunkties zijn de in deze Toelichting omschreven doelstellingen 
en randvoorwaarden in beeld gebracht. De ruimtelijke verdeling is 
weergegeven op de op de volgende bladzijde opgenomen tekening. 
Hieronder zal per hoofdfunktie een korte omschrijving worden gegeven. 

A.Parkbos. 
Het parkgebied heeft een funktie als stedelijk uitloopgebied. Het 
gebied zelf is bestemd voor matig intensief recreatief gebruik. Het 
westelijk deel vormt de overgang tussen het intensieve recreatieve 
gebied bij Het Hoofd (zie het kaartje van de ontwikkelingsschets) 
naar het extensieve gebied ten westen van de woonwijk. Het oostelijk 
deel geeft een verbinding met het meer ten oosten liggende 
extensieve recreatiegebied. 

B.Woongebied. 
Bedoeld is in dit gebied een voor Almere exclusief woonklimaat te 
scheppen. Wonen aan het water vormt hierbij een essentieel onderdeel. 
Voor de ruimtelijke inrichting van dit woongebied wordt gedacht aan 
sterke instulpingen van de oeverlijn, waardoor de woningen met de 
achtertuin zullen grenzen aan korte uitlopers van het water. 

C.Het Hoofd. 
Ruimtelijk is dit punt een zeer belangrijk element, en vormt, 
tesamen met het gebied rond de jachthaven en het strand, het 
middelpunt van het intensieve recreatieve gebruik. 
Op deze plek zijn mogelijkheden voor: 

een surf- en zwemoever; 
aanleggen van speel- en ligweiden; 

- vestiging van een horecavoorziening; 
- parkeren; 
- het organiseren van evenementen. 

D.Oeverpark. 
In het oeverpark is ruimte voor de vestiging van recreatieve 
voorzieningen en in zeer beperkte zin (aan de westzijde en ten 
noorden van de zogenaamde 55 dB(A) geluidcontour) voor woningen. Het 
oeverpark vormt de overgang van het woongebied naar het 
recreatiegebied. 
De aanwezige elementen water en bos kunnen de scheiding tussen het 
woongebied en het recreatiegebied visueel versterken. 

E.Jachthaven. 
In dit deel van het plangebied is de grootste concentratie van 
commerciele recreatievoorzieningen te vinden. Er zijn mogelijkheden 
voor: 
- vestiging van een jachthaven met minimaal 500 ligplaatsen; 
- vestiging van een surf- en zeilschool met verhuur-faciliteiten; 

werfaktiviteiten; 
vestiging van een horecavoorziening; 
parkeervoorzieningen. 
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F.Strand. 
In dit deel van het plangebied is ruimte voor strand- en 
oeverrecreatie, spelen, zonnen en parkeervoorzieningen. 

G.Noord oostzijde plas. 
Dit gebied is bestemd voor op de natuur gerichte extensieve 
recreatie en educatie. 

H.Oostzijde kleine plas. 
Dit gebied is geschikt als vaargebied en voor verblijfsrecreatie, 
zij het op kleine schaal. 

J.Westoever grote plas. 
De rietoevers van dit landbouwgebied zijn geschikt te maken voor de 
hengelsport. 

HOOFDFUNCTIES 

A Parkbos 

B Woongebied 

C Het hoofd 

NOORDERPLASSEN 

D oeverpark 

E jachthaven 

F Strand 

G Noord oostzijde plas 

H Oostzijde plas 

J westoever grote plas 
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4. AANGRENZENDE GEBIEDEN EN VERKEERSONTSLUITING. 

Langs de zuidzijde van het plangebied ligt Stadsautoweg I, de 
Hogering. Met het oog op orientatie en herkenbaarheid wordt een 
visuele relatie tot stand gebracht tussen de weggebruiker en de 
wijdere omgeving. Mede om deze reden zijn de tracering en 
detaillering van de SAW I en de opbouw van het Noorderplassengebied 
hand in hand gegaan. Een belangrijk element in de beleving van het 
landschap vormen de zogenaamde vista's (zichtlijnen) vanaf de SAW I 
naar de Noorderplassen. Om deze reden dient bij het realiseren van 
woningen in het meest westelijke deel van het plangebied de beleving 
van het landschap, bezien vanuit het westelijke aangrenzend gelegen 
gebied naar de Noorderplassen, gerespecteerd te worden. 

De in het eerdere bestemmingsplan opgenomen planologische 
reservering voor een nationale leidingenstrook is in dit 
herzieningsplan onveranderd overgenomen. Dit deel van het plangebied 
heeft welliswaar een recreatieve bestemming, maar bebouwing is op 
deze strook niet mogelijk. 

Het plangebied zal worden ontsloten door een toegangsweg vanaf de 
SAW I via de nu reeds bestaande Plassenweg. De recreatieve 
voorzieningen en het aansluitend landbouwgebied worden ontsloten 
door op de Plassenweg aansluitende wegen. 

De aansluiting van de Plassenweg op de SAW I en de daarop 
aansluitende Markerdreef zorgen ervoor, dat het plangebied een korte 
en zeer direkte verbinding met het centrum van Almere-Stad krijgt. 
Ook voor de fietsers zal, middels aansluitende vrijliggende 
fietsroutes door Waterwijk en Kruidenwijk, een snelle en uitstekende 
verbinding met het centrum en de overige delen van Almere-Stad 
gewaarborgd zijn. 

Binnen het woongebied zal de infrastructuur aansluiting moeten 
vinden op de al gerealiseerde en nog aan te leggen auto- en 
fietsroutes. 

Er zullen binnen het plangebied zelf geen voorzieningen voor het 
openbaar vervoer worden getroffen. 

5. GELUIDHINDER. 

Zoals eerder vermeld, ligt langs de zuidzijde van het plangebied de 
Hogering. Op deze weg is de verkeersintensiteit hoger dan 2450 
motorvoertuigen per etmaal. Het plangebied ligt in de wettelijke 
onderzoekszOne van deze weg. 
Aangezien op dit moment niet bekend is, hoe de invuliing van het 
woongebied zal plaatsvinden, was het niet mogelijk een akoestisch 
onderzoek te doen naar de geluidbelasting van de gevels van de 
toekomstige woningen. Wel is een akoestisch onderzoek gedaan om de 
ligging van de 55 dB(A) contour te bepalen vanwege de SAW I. 
De 50 dB(A) contour is reeds bij het Geluidplan Almere bepaald. 
Op bijgaand kaartje zijn deze contouren aangegeven. In principe zal 
de woningbouw buiten de 50 dB(A) contour (de voorkeursgrenswaarde 
volgens de Wet Geluidhinder) worden gerealiseerd. 



5.1 Akoestisch onderzoek Noorderplassen langs de Hogering. 

1. INLEIDING. 

In het kader van een haalbaarheidsonderzoek voor woningbouw ten 
noorden van de Hogering ter plaatse van het gebied Noorderplassen is 
een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de ligging van de 55 dB(A) 
contour. De ligging van de 50 dB(A) contour is reeds in het 
Geluidplan Almere bepaald. Hieronder zal nader worden ingegaan op de 
aan het akoestisch onderzoek ten grondslag liggende verkeers- en 
omgevingskenmerken. 

2. VERKEERSKENMERKEN. 

De voor het akoestisch onderzoek benodigde gegevens zijn ontleend 
aan een in het kader van het Geluidplan Almere verrichte 
verkeersonderzoek. In tabel 1 zijn de verkeersintensiteiten, de 
snelheid en de breedte van de geluidszone weergegeven. Figuur 1 
geeft de wegvakindeling schematisch weer. 

Tabel 1. Verkeersgegevens per wegvak. 

wegvak etmaal gemiddelde maatgevende uurintensiteit snelheid zone-
inten- totaal lichte middel zware in km/h breedte 
siteit mvt zw.mvt mvt 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

26100 
30100 
34100 
38500 
39100 
38500 

2871 
3311 
3751 
4235 
4301 
4235 

2641 
3046 
3451 
3896 
3957 
3896 

172 
199 
225 
254 
258 
254 

58 
66 
75 
85 
86 
85 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

400 
400 
400 
400 
400 
400 

Voor al deze wegvakken is de nachtperiode maatgevend voor de 
geluidsbelasting. De gemiddelde nacht-uurintensiteit is met 10 
vermenigvuldigd, zodat direkt de etmaal-waarde uit de resultaten kan 
worden afgelezen. 

Figuur 1. Wegvakindeling. 

KHW2.1 Hoge Vccrt 
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3. OMGEVINGSKENMERKEN. 

Voor de waarneemhoogte is uitgegaan van een bebouwing in drie lagen. 
De waarneemhoogte is gesteld op de gemiddelde hoogte van de hoogst 
gelegen verdieping, dat is 7,5 meter boven het omringende maaiveld 
ter plaatse van het waarneempunt. Voor de gesteldheid van de bodem 
is uitgegaan van de in tabel 2 genoemde bodemfactoren. 

tabel 2. Bodemfaktoren. 

bestemming bodemfactor 

wegen 0 
water 0 
groendoeleinden 1 
recreatie 1 
agrarische doeleinden 1 

4. REKENMETHODE EN TOEPASSING ARTIKEL 103 VAN DE WET GELUIDHINDER. 

Verschillende delen van de weg vallen buiten het toepassingsbereik 
van de Standaard-Rekenmethode I van het Reken- en Meetvoorschrift 
Verkeerslawaai. Om aansluitingsproblemen tussen verschillende delen 
van de contour te voorkomen is de gehele contour berekend met een 
computerprogramma dat is gebaseerd op de Standaard-Rekenmethode II 
van bovengenoemd voorschrift. Bij de berekening is uitgegaan van 
vrij zicht vanuit de geluidgevoelige bestemming op de weg. Op de 
berekende geluidbelasting is de aftrek van 5 dB(A) ex artikel 103 
van de Wet Geluidhinder reeds uitgevoerd. 

5. BEREKENINGSRESULTATEN en KONKLUSIES. 

Het resultaat van de berekeningen is de 55 dB(A) contour van de 
Hogering zoals aangegeven op het kaartje op de volgende bladzijde. 
Gekonkludeerd kan worden dat het beoogde aantal woningen 
gerealiseerd kan worden buiten de 50 dB(A) contour en dat de 
geluidbelasting van woningen de wettelijke voorkeursgrenswaarde dus 
niet zal overschrijden. 

6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID. 
P.M. 

Op grond van eerder uitgevoerde globale berekeningen, zowel van de 
hoogte van de eenmalig vereiste investeringen voor de aanleg van met 
name wegen en leidingen, als van de jaarlijkse onderhoudskosten van 
het gebied, kan worden afgeleid, dat deze kosten bestreden kunnen 
worden uit de opbrengsten van de verkoop van grond voor woningbouw 
in de hier gedachte omgeving en prijsklasse. Daarbij is uitgegaan 
van een minimale kavelgrootte per woning en de in Almere gehanteerde 
grondprijzen per vierkante meter. 
Bij de opstelling van het Uitwerkingsplan zal een definitieve 
exploitatieopzet worden bepaald. In het kader van dit "globale" 
bestemmingsplan kan de economische uitvoerbaarheid in voldoende mate 
gewaarborgd worden geacht. 



50 dbl A)-contour 

55 db(At-contour 
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7. AMBTELIJK OVERLEG. 

In het kader van het in artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke 
Ordening genoemde vooroverleg bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan, is bij brief van 31 oktober 1988, nummer 18777 
SOV/SO het ontwerpbestemmingsplan "Partiele herziening 
bestemmingsplan Noorderplassen" toegezonden aan de volgende 
instanties: 

de inspecteur van de Ruimtelijke Ordening in ondermeer Flevoland; 
de directeur van de Volkshuisvesting in de provincie Flevoland; 

- het hoofd van de afdeling RO/VHV van de provinciale griffie 
Flevoland; 
de inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiene van het 
milieu in de provincies Overijssel en Flevoland; 
het Heemraadschap Fleverwaard; 
de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie. 

Bovendien is over het ontwerpplan uitgebreid van gedachten gewisseld 
in de vergadering van de Provinciale Werk Commissie van Flevoland op 
14 december 1988. De in deze vergadering naar voren gebrachte 
reacties op het plan zijn later door de verschillende instanties 
schriftelijk aan de gemeente Almere voorgelegd. 
Op 24 januari 1989 is nog een aanvullend overleg geweest met 
vertegenwoordigers van de directie Landbouw, Natuur en 
Openluchtrecreatie. 
Dit overleg was aanleiding het plan op een aantal punten nogmaals 
aan te vullen en/of te herzien. 

7.1 Commentaar en reacties. 
Hieronder is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste punten 
uit het geleverde ambtelijk commentaar en de reacties daarop van 
gemeentezijde. 

1.Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening in ondermeer Flevoland. 
Het structuurplan geeft een recreatieve funktie voor dit gebied, 
woningbouw is uitgesloten. 
Graag zou ik in de Toelichting in een ruimer verband de 
achtergronden van de voorgenomen beleidswijziging nader belicht zien. 

In de Toelichting wordt thans -overeenkomstig de wens- nader 
ingegaan op het Structuurplan en de aspekten die hebben geleid 
tot zodanige aanvulling van het bestaande beleid dat naast 
recreatieve hoofdfunkties dit deel van het Noorderplassengebied 
tevens een nevenfunktie als woongebied krijgt. 

2.Directeur van de Volkshuisvesting in de provincie Flevoland. 
Ik geef u in overweging t.z.t. het Structuurplan te aktualiseren. 
Het lijkt mij wenselijk in de Toelichting in te gaan op het 
Structuurplan. 

Wanneer het Structuurplan wordt herzien zal dit overeenkomstig de 
voor het Noorderplassengebied ontwikkelde visie worden 
geaktualiseerd. 
In de Toelichting is nu een relatie met het Structuurplan Almere 
gelegd. 
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3.Hoofd van de afdeling RO/VHV provinciale griffie Flevoland. 
Gelet op de combinatie recreatie-woningbouw en de aanwijzing van de 
ten noorden van het gebied gelegen plassen als staatsnatuurmonument, 
lijkt een zorgvuldige inpassing van de woningbouw gewenst. 
In de Toelichting heb ik een beschouwing gemist inzake de milieu-
effekten van de aanleg van een jachthaven met motorbrandstoffen-
verkooppunt. Handhaven van de waterkwaliteit in dit gebied acht ik 
van groot belang. 
Tevens verzoek ik u aandacht te schenken aan parkeervoorzieningen. 

In de Toelichting wordt thans aandacht geschonken aan het 
parkeren en de inrichting van het gebied. Detaillering daarvan 
zal definitief gestalte krijgen bij opstelling van het 
Uitwerkingsplan voor het gebied. 
Met betrekking tot de milieueffekten wordt nog opgemerkt, dat de 
huidige planherziening geen verandering brengt in de 
belangrijkste elementen in het gebied waarvan mogelijk een milieu 
verstorende invloed zal uitgaan. Deze elementen, in het bijzonder 
de jachthaven en de zandwinning, waren immers reeds opgenomen in 
het eerdere bestemmingsplan. Overigens is de handhaving van de 
waterkwaliteit inderdaad een bijzonder belangrijk aspekt. Voor 
een groot deel kan deze kwaliteit gewaarborgd worden geacht door 
de voorwaarden die gesteld zijn in de zandwinningsconsessie. Aan 
een eventuele vergunning voor een motorbrandstoffenverkooppunt 
zullen voorwaarden worden gesteld op grond van de daarvoor 
geldende milieuwetgeving. 

4.Inspecteur van de Volksgezondheid. 
Het uitstellen van een akoestisch onderzoek en het eventueel volgen 
van een procedure tot verkrijging van een hogere grenswaarde 
geluidbelasting tot een Uitwerkingsplan aan de orde is, is niet in 
overeenstemming met de Wet Geluidhinder. 

Een akoestisch onderzoek, op grond waarvan de 50 en de 55 dB(A)-
contouren zijn vastgelegd vanwege de SAW I is uitgevoerd. De 
resultaten zijn in de Toelichting opgenomen. 

5.Heemraadschap Fleverwaard. 
Uit beheers- en onderhoudsoverwegingen moet woonbebouwing tot aan 
het water worden tegengegaan. Wij wijzen u er tevens op, dat er door 
de open verbinding van de Noorderplassen met de Hoge Vaart, grote 
peilfluktuaties mogelijk zijn. 
Wij verzoeken u erop toe te zien, dat de voorwaarden bij de 
verleende ontgrondingsvergunning worden nageleefd. 
Wij verzoeken u het Heemraadschap te betrekken bij het ontwerpen van 
rioleringen, nieuwe watergangen en -partijen en bij de uitwerking 
van de planonderdelen die te maken hebben met waterkwaliteit en 
-kwantiteit. 

Aangenomen wordt dat de voorwaarden bij de verleende 
ontgrondingsvergunning zullen worden nageleefd.Overigens is het 
toezicht daarop een taak van de vergunningverlenende instantie, 
het provinciaal bestuur van Flevoland. 
Bij de verdere planontwikkeling van genoemde aspekten zal het 
Heemraadschap worden betrokken. 
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6.Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie. 
Ik verzoek u in de Toelichting op de volgende onduidelijkheden in te 
gaan: 
de oppervlakte van het overblijvende droge deel en de ligging van de 
oeverlijn na de ontgronding; 
de plaats van de woningbouw en de recreatie; 
belemmeringen voortvloeiende uit de reservering voor de nationale 
leidingenstrook; 
de breedte van de openbare recreatieve oeverzone; 
de hoofdontsluiting. 

Gedurende de periode van het ambtelijk overleg heeft de 
planontwikkeling voor dit gebied niet stilgelegen. Een aantal 
minder concrete zaken uit het voorontwerp-bestemmingsplan heeft 
inmiddels duidelijker gestalte gekregen. 
De Toelichting is aangevuld met deze gegevens, waarbij tevens, 
voorzover dat reeds in het kader van dit globale plan mogelijk 
is, tegemoet wordt gekomen aan de wensen van Landbouw. Overigens 
zal in het overleg bij de opstelling van het Uitwerkingsplan 
zeker ook de Directie Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie 
worden betrokken. 
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8. INSPRAAK EN PROCEDURE. 

Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de 
Inspraakverordening Almere moet bij de totstandkoming van een 
bestemmingsplan de volgende procedure worden gevolgd: 

het ontwerpplan ligt een maand ter inzage. Gedurende deze termijn 
kunnen bezwaren tegen het ontwerpplan worden gemaakt; 
nadat het plan in de raadscommissie voor ondermeer 
stadsontwikkeling is besproken, stelt de gemeenteraad binnen twee 
maanden, en als er bezwaren zijn ingediend binnen vier maanden, 
het plan vast; 
het vastgestelde plan ligt een maand ter inzage. Gedurende deze 
termijn kunnen bezwaren worden ingediend bij het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland; 
het college van Gedeputeerde Staten beslist binnen drie maanden, 
en als er bezwaren zijn ingediend binnen zes maanden, over de 
goedkeuring van het plan; 
het besluit van Gedeputeerde Staten en het plan liggen een maand 
ter inzage. 

Elke terinzageligging zal van tevoren worden gepubliceerd in de 
Nederlandse Staatscourant en in een plaatselijk nieuwsblad. 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 9 mei 1989 
gedurende een maand voor een ieder ter inzage gelegen. De 
terinzageligging is van tevoren gepubliceerd in 't Groene Weekblad 
van 6 mei 1989 en in de Nederlandsche Staatscourant van 8 mei 1989. 

Tegen het ontwerp-bestemmingsplan is op 5 juni 1989 een 
bezwaarschrift ingediend door de directeur landbouw, natuur en 
openluchtrecreatie in de provincie Flevoland. 
De inhoud van het bezwaarschrift kan als volgt worden samengevat: 
1. in de voorschriften ontbreken kwantitatieve randvoorwaarden met 

betrekking tot de verdeling land-water enerzijds en een minimum 
oppervlakte aaneengesloten openbaar oeverpark anderzijds; 

2. het is wenselijk de gegeven maximum goot- c.q. boeiboordhoogte 
van 20 meter te heroverwegen in verband met de overgang van het 
stedelijk gebied van Almere naar het buitengebied; 

3. een beperking van het te bebouwen oppervlak tot 502. 

Naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift heeft de 
gemeenteraad het volgende overwogen: 
1. de kwantitatieve randvoorwaarden met betrekking tot de verdeling 

land-water enerzijds en aaneengesloten openbaar oeverpark 
anderzijds zoals reeds verwoord in de Toelichting bij het plan, 
zullen tevens in de Voorschriften worden opgenomen; 

2. gelet op de huidige stedebouwkundige visie op het gebied kan 
worden volstaan met een maximale goot- c.q. boeiboordhoogte voor 
woonbebouwing van 12 meter; slechts voor het havenhoofd, als zeer 
markant punt in het plangebied, is een ruimere hoogteregeling 
wenselijk. Voor dit uitzonderingsgeval kan een vrijstellings-
bevoegdheid voor burgemeester en wethouders tot maximaal 15 meter 
worden gelntroduceerd; 

3. wanneer het te bebouwen oppervlak met 50Z wordt gereduceerd, 
zullen de opbrengsten niet toereikend zijn om het uitgangspunt 
van een budgettair neutraal beheer en onderhoud van het gebied te 
handhaven. 
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In zijn vergadering van 14 September 1989 heeft de gemeenteraad van 
Almere besloten het bestemmingsplan "Zuidoever Noorderplassen" 
overeenkomstig het ter visie gelegde ontwerp-bestemmingsplan vast te 
stellen, met dien verstande, dat naar aanleiding van de brief van de 
Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie 
Flevoland d.d. 5 juni 1989 de volgende wijzigingen wordt aangebracht: 

1. artikel 11A lid 4 onder a luidt als volgt: 
Na zandwinning zal in het plangebied minimaal 52 ha land 
overblijven voor recreatieve voorzieningen en 21 ha water. Er zal 
maximaal 20 ha land bestemd zijn voor woningbouw. 
Het openbare karakter van het plangebied dient in belangrijke 
mate te worden gehandhaafd; aan de oostzijde van het plangebied 
dient een aaneengesloten openbare oeverlijn te worden 
gerealiseerd, die ten minste 50 I van de totale oeverlijn binnen 
het plangebied dient te omvatten. 

2. artikel 11A lid 5 onder d, eerste gedachtenstreepje luidt als 
volgt: 
-van woonvoorzieningen 12 meter. 

3. aan artikel 11A wordt het volgende lid toegevoegd: 

Vrij stelling. 
6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen 

van de maximale goot- c.q. boeiboordhoogte van 12 meter voor 
woonvoorzieningen, indien: 
-het de bouw van woonvoorzieningen op het havenhoofd betreft; 
-de goot- c.q. boeiboordhoogte beperkt blijft tot maximaal 
15 meter. 

Door het op deze wijze aanpassen van de Voorschriften wordt voor een 
belangrijk deel tegemoet gekomen aan de bezwaren van de directeur 
landbouw, natuur en open luchtrecreatie. 



voorschriften 
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VOORSCHRIFTEN. 

Aan de voorschriften van het bestemmingsplan "Noorderplassen", zoals 
dat is goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat op 
20 december 1983, onder nummer A 44319, worden de volgende twee 
artikelen toegevoegd: 

ARTIKEL 1. 
Aan het bestaande artikel 5A (uitwerkingsplicht voor B. en W.) 
dienen in lid 1 achter de woorden "artikel 7" de woorden "en artikel 
11A" te worden toegevoegd. 
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ARTIKEL 2. 
Na het bestaande artikel 11 wordt het volgende artikel toegevoegd: 

ARTIKEL 11A. UIT TE WERKEN GEBIED VOOR WOONDOELEINDEN EN RECREATIE 
(UWR). 

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

voor woondoeleinden en recreatie. 

Uitwerking. 
2. Burgemeester en wethouders werken de bestemming van de in lid 1 

genoemde gronden uit, met inachtneming van de hierna te noemen 
regels. 

Voorzieningen. 
3. Op de gronden met de in lid 1 genoemde bestemming zijn de 

volgende voorzieningen toelaatbaar: 
a. bouwwerken voor recreatieve voorzieningen, zoals: 

een jachthaven binnen 400 meter uit het meetpunt van de 
gelijknamige aanwijzing; 
ontspanningsactiviteiten, sociaal-culturele doeleinden en 
horecabedrijven op de gronden met de aanwijzing 
"ontspanningsactiviteiten"; 

b. woningen. 
c. bouwwerken voor openbare nutsbedrijven; 
d. een motorbrandstoffenverkooppunt voor een jachthaven binnen 

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

Ruimtelijke indeling. 
4. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden 

gelden de aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke 
gebruiksbepalingen: 

a. Na zandwinning zal in het plangebied minimaal 52 ha land 
overblijven voor recreatieve voorzieningen en 21 ha water. Er zal 
maximaal 20 ha land bestemd zijn voor woningbouw. 
Het openbare karakter van het plangebied dient in belangrijke 
mate te worden gehandhaafd; aan de oostzijde van het plangebied 
dient een aaneengesloten openbare oeverlijn te worden 
gerealiseerd die ten minste 502 van de totale oeverlijn binnen 
het plangebied dient te omvatten. 

b. Bij het realiseren van woningen in het meest westelijk deel van 
het plangebied dient de beleving van het landschap, bezien vanuit 
het westelijk aangrenzend gelegen gebied naar de Noorderplassen, 
gerespecteerd te worden. 

c. de woningen mogen slechts gerealiseerd worden indien de 
geluidsbelasting op de gevels van de woningen, vanwege het 
verkeer op de zuidelijk langs het plangebied gesitueerde 
Hogering, de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet 
overschrijdt, een en ander met inachtneming van de mogelijkheid 
van vaststelling van een hogere grenswaarde door het bevoegd 
gezag op basis van de Wet Geluidhinder. 
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d. bij het realiseren van woningbouw in het plangebied dienen 
gronden beschikbaar te blijven voor de in lid 3 genoemde 
recreatieve voorzieningen, waaronder een jachthaven, die ten 
hoogste 600 ligplaatsen omvat. 

e. detailhandel is niet toegestaan, tenzij als nevenaktiviteit van 
ondergeschikt belang in direkt verband met de soort van 
hoofdaktiviteit. 

Bouwvoorschriften. 
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de 

plankaart en de volgende bepalingen: 
a. het maximum toegestane aantal woningen bedraagt 250. 
b. het toegelaten aantal dienstwoningen per recreatiecomplex 

bedraagt twee. 
c. het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak van gebouwen bedraagt; 

-voor ontspanningsactiviteiten 500 M2. 
-voor een horecabedrijf 500 M2. 
-voor een jachthaven 5000 M2. 

d. de toegelaten goot- c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 
-van woonvoorzieningen 12 meter. 
-van dienstwoningen 6 meter, 
-van overige bouwwerken 6 meter. 

Vrijstelling 
6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen 

van de maximale goot- c.q. boeiboordhoogte van 12 meter voor 
woonvoorzieningen, indien: 
-het de bouw van woonvoorzieningen op het havenhoofd betreft; 
-de goot- c.q. boeiboordhoogte beperkt blijft tot maximaal 
15 meter. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Almere 
op 14 September 1989. 

de secretaris, de voorzitter, 

. -ostioeksurd Lelystad, . i f f . . . rtQtJW^^^ff^ , {<?(?<? 

Nu"--!Cr:...K.C.V../.2£..I.S..l.O.W../..C ' 
GedopiiteanJfl statan vsn Revol/nd, 
grifrisr. 

/& Mlnekug J.C.J. Lammers 





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Plangebied bestemmingsplan "Zuidoever 
Noorderplassen"</ONDERDEEL>
  <SCHAAL>1:5000</SCHAAL>
  <FORMAAT>55x37</FORMAAT>
  <DATUM>19881025</DATUM>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR>H. Dopmeijer</TEKENAAR>
  <BLADNR/>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>


	001 ;
	002 ; tekeningen
	002 ; TK ; Plangebied bestemmingsplan "Zuidoever Noorderplassen"

