
gemeente almere 
B&W-A B&W-B 

steller: Q v H 

toestel: 

centr. afd./dir.: 

medeparaaf: 

paraaf hoofd/directeur: 

secretaris: 

bespreking op: 8 n O V e f f i b e r 1 9 8 8 

in/te s t adhu i s 

onderwerp l o k a t i e s woningbouw Almere-Haven 

aanwezig : V. Hal , De H e i j , Bannink, Milkenboer, Schroten, 
Ladde", Kuiper . 

afwezig: Prins GW ( geen uitbodiging ontvangen), 

Almere, a, november 1988. 

Conciusies/afsprakea* 

Basis voor nadere verkanning lokaties: nota SO " aanvullende 
woningbouw Almere-Haven" en besluit b. en w. d.d. 4_l0-'88. 
Het bostuur vraagt concrete dmformaiie over de in de - nota ge-
noemde lokaties m.b.t. programma, ruimtelijke randvoorwaarden; 
infrastructuur; grondexploitatie; maatschappelijke haalbaarheid, 
Alle in nota genoemde lokaties worden geanalyseerd. De werkgroep 
beslist op basis van de gegevens of een van de lokaties op gror̂ d 
van een slechte score op een criterium direkt afvalt, dan wel 
nog niet genoemde lokaties worden meegenomen. 

2. 

b, 
b. 

Acties: 
a. situatietekening en opp. gegevens per lokatie leveren 

Gegevens z.s.m. naar deelnemers. 
programmatische uitgangspunten per lokatie opstellen, mede 
op basis van nota. + info tilt werkgroep Gerretsen (vraagzijde 
vaststellen randvoorwaarden ( programma; stedebouwk. rvw; 
verkeersaspecten) door wedgroep. 
In voorbereidingsfase inbreng Civiel/GW wenselijk. 
GB levert gegevens eigendamssituatie 
als toetsingscriterium toevoegen: gevolgen fin. verhoudings-
wet. Planburo legt kontskt met FE 
Planning activiteiten werkgroep maken. Einddoel: werkgroep 
opdrwcht half december 1988.1 

g. GW over e.e.a. informeren 

3. Datum volgende vergadering: donderdag 24-11-'88, aanvang 10.30 
uur, kamer 13. 

a. 

G . 

f. 

Uitvoeren door/voor: 

Wanders/Molkehk 

Program./VHV 

werkgroep 
Prins 
Kuiper 

Schrot en 
Schroten 

vHal 

sex 

B&W-A datum: 

Voorgesteld besluit: 

Akkoord 

I II III IV V 

Afdoening college/collegelid 

Bespreken 

I II III IV V 

Alg-020 



AANVULLENDE WONINGBOUW ALMERE-HAVEN. 

Vergadering d.d. 1 december 1988. 
Aanwezig : de heren Van Hal, De Heij, Wanders, Molkenboer, Prins 

en Kuiper. 

1. Opening en mededelingen: 
Verhinderd zijn Bannink en Schroten. 

2. Conclusies vergadering d.d. 24-11-1988: 
Correctie t.n.v. lokatie manifestatieveld: gestapelde woningbouw 
geen uitgangspunt. 
Aan de hand van deze conclusies komen de volgende vraagstukken aan 
de orde: 
a. lokatie Stadspark: 

Vanwege parkeerfunctie centrum + manifestatiefunctie dit 
parkeerterrein handhaven. Het oostelijk van P-terrein gelegen 
gebied voor centrumdoeleinden als potentiele woningbouwlokatie 
in studie nemen. Bekend is dat op dit moment aldaar een 
eethuisje gesitueerd is. 

b. Sportparken De Marken en De Wierden. 
Van Hal/Wanders hebben overleg gevoerd met directies WZ + GB. 
Mede op basis van dit overleg trekt de werkgroep de volgende 
conclusies: 
De Marken: 
Locatie begrenzen conform tekening Almere-Haven, d.d. 15-11-1988 
van Ontwerp. 
Locatie De Marken wordt aangewezen als voorbeeld-locatie, 
hetgeen betekent dat er een zo compleet mogelijk beeld van de 
plek gegeven wordt. SO levert proefverkaveling uitgaande van 
vrije sectorbouw cat. II en III, op basis waarnaar GW en GB hun 
inbreng leveren. 
De voorzitter constateert dat aan de hand van die gegevens 
besluitvorming over de begrenzing van de locatie aan oostzijde 
kan plaatsvinden. 
De Wierden: 
WZ gaat uit van opheffen van: voetbalvelden zuidzijde + (op 
termijn) de korfbalvelden aan oostkant (in totaal ca. 5,5 ha). 
Afspraak werkgroep: Lokatie De Wierden beslaat ca. 5,5 ha. 
exacte begrenzing nader te bepalen. Zulks is vooral afhankelijk 
van evt. koppeling met ontwikkeling Meerveld (ABP), en 
ontsluitingsstructuur voor autoverkeer. 

c. Geluidszone A6 + Noorderdreef. 
lokatie 20 valt buiten zone, derhalve formeel geen geluidpro-
blemen. 
lokaties Fontanapad nrs. 19 + 26. 
Overleg weth. SO/GB afwachten. Problematiek genoegzaam bekendl 
lokatie Lindengouw: valt af vanwege geluidhinder + 
stedebouwkundige bezwaren tegen een afschermende geluidswal. 
lokatie 17 Spittershoek: geluidszSne A6 nagaan (De Heij). 



3. Vervolgens laat de werkgroep alle lokaties de revue passeren 
waarbij de schriftelijke inbreng d.d. 01-12-1988 van GB betrokken 
wordt. 
De werkgroep gaat accoord met het voorstel van de voorzitter om 
alle gemaakte afspraken, uitgangspunten en discussiepunten te 
bundelen in een consumententabel met (zonodig) korte schriftelijke 
toelichting. Kuiper (GB) zal onderzoeken welke afspraken met het 
Rijk gemaakt zijn over de eigendomsverkrijging en/of functiewij-
ziging van grond door gemeente. Dit i.v.m. grondexploitatie. 

4. Volgende vergadering: Agxe^£is^%\^^-\^9Xr^aaf3i9^^^^fS(S^s»air^ 
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//ii/sa, 

teactie Grondbedrijf betreffende de locaties AANVULLENDE WONINGBOUW te Alaere-Haven 

Getracht is per locatie zoals aangsgeven in het verslag van vergadering 24-11-1988 een beknopte visie van het 
Srcndbedrijf te geven. 
ftchtereenvolgens wordt ingegaan op bestening, eigendorassituatie, financieie haalbaarheid en eventuele opiaerkingen 
en/of bijzonderheden. 

Locatie ^estearainq In ! Financieie 
Eigendoi I Haalbaarheid 

Opaerkingen/ 
Bijionderheden 

1 Nanifestatieterr, 
buitendijks 

2 Reserveterrein 
Over loop 

3 Buitendijks bij 
Begraafplaats 

4 Stadspark 

5 Lokatie Bonbardon 

6 Uithof 

7 Schapsnieent 

8 Jaagaeent 

) 
9 Oostr. Ponymanege 

10 Oostr. Grasaeent 

11 Oostr. Qostgriend 

12 Oostr. Wiigengr. 

13 Oostr. Klavergr. 

14 De Marken 

Geen won., eventueei 
langs randen dienst-
verlening/horeca. 

Wcninqbouw (senior! 

Woningbouw agw (vs) 
en con. dienstverl. 

Ongeschikt voor 
woningbouw 

Woningbouw (senior) 

Woningbouw (vs h/k) 
Cat, 1II-IV 

Woningbouw (senior) 
Cat. IV-V 

Woningen set 
bedrijfsruiate 

Woningbouw 
Cat. Ill 

Woningbouw 
Cat. 1II-IV 

Woningbouw (vs h/k) 
Cat. 1II-IV 

Woningbouw 
Cat. II—III 

Sroen te handhaven 

Woningbouw (vs h/k) 
Cat. III-IV 

Neen 

NEen 

Neen 

J a 

Neen 

Neen 

Ja 

Ja 

Ja 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Ja 

T 

Niet van toepassing 

Haalbaar 

Onvoidoende gegevens 

Niet van Toepassing 

Haalbaar 

Haalbaar 

Haalbaar 

Haalbaar 

Onvoidoende gegevens 

Onvoidoende gegevens 

Onvoidoende gegevens 

Onvoidoende gegevens 

*f *«&' 
Niet van toepassing 

Haalbaar 

Bestesaing asanifestatieterrein p i ' * . 
dient gehandhaafd te blijven 

Gestapeld (max 2 lagen) 

Hoge potentie, zeker op teraijn 

Parkeervoorziening handhaven 

Erg kleinschalig 

Hoogwaardiqe lokatie 

Laagbouw 

Aandacht voor geluidsprobleisa-
tiek in relatie tot evt. beb. 

Ontsluitingsprobleei 

Ontsluitingsprobleea, tast 
tevens kwaiiteit osgeving aan 

Ontsluitingsprobleea 

Ontsluitingsprobleei 

I.v.a. aantastsn kwaiiteit \^-
geen woningbouw 

Bremen van het gebied zijn af-
hankeiijk van reeds gemaakte 
afspraken/beslissingen 

^pU^^rJ 



Locatie Besteaaing In 
Eigendoa 

Financieie 
Haalbaarheid 

Opaerkingen/ 
Bijzonderheden 

15 De Marken 

16 Vliegerpark 

17 Spittershoek 

18 NN De Gouwen 

19 Beginbos 

20 Veld Flierefl. 

21 Nabij Hoekwierde 

22 Veld Kiawierde 

23 Meerveld 

24/25 Wierden 

26 Fontanapad 

27 Bij Noorderdreef 

28 Hoven/Westerdreef 

Woningbouw 
Cat. Ill 

Woningbouw 
Cat. IV-V 

Groen te handhaven 

Woningbouw 
Cat. IV 

Woningbouw 

Woningbouw 

Woningbouw 
Cat. Ill 

Woningbouw (senior! 
Cat. IV 

Woningbouw 

Woningbouw, echter 
slechts op een ge-
deelte van 25 

Woningbouw 
Cat. II 

Groen te handhaven 

Woningbouw (Vs) 
Cat. II-III 

J a 

Neen 

Ja 
Alg.Dienst 

• Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

J a 

Niet bij het 
Grondbedrijf 

Neen 

J a 

Neen 

Haalbaar 

Haalbaar 

Niet van toepassing 

Onvoidoende gegevens 

Onvoidoende gegevens 

Onvoidoende gegevens 

Haalbaar 

Haalbaar 

Onvoidoende gegevens 

Haalbaar 

Onvoidoende gegevens 

Niet van toepassing 

Onvoidoende gegevens 

Grenzen van het gebied zijn af-
hankelijk Yan reeds geaaakte 
afspraken/beslissingen 

Geen 

Ontsluitingsprobleea 

Grenzen van het gebied zijn af-
hankelijk van reeds geaaakte 
afspraken/beslissingen, tevens 
in saaenhang let locatie 26 te 
onderzoeken 

Slecht OntslotenjEnluWiiaulr? 

Geen 

Geen 

I.v.a. geaaakte afspraken set 
derden niet inhoudelijk behan-
delen. Begrenzing oostzijde af-
hankelijk van reeds geaaakte 
afspraken/beslissingen. Wel-
licht in saaenhang aet 24/25 
te ontwikkelen 

Grenzen van het gebied zijn af-
hankelijk van reeds geaaakte 
afspraken/beslissingen 
Wellicht in saaenhang aet 23 te 
ontwikkelen. 

Grenzen van het gebied zijn af-
hankelijk van reeds geaaakte 
afspraken/beslissingen, tevens 
in saaenhang aet locatie 19 te 
onderzoeken 

Niet bruikbaar voor woningbouw 

Indien geen Geluidhinder een 
hoogwaardige lokatie 



Locatie 

29 In Hoekwierde 

30 Zandwierde 

3LAcnterwerf 

32 Dijkaeent 

! Besteaaing 
i 

! Woningbouw (groeps) 

! Woningbouw 

! Woningbouw 
! Cat. III-IV 

! Woningbouw 
! Cat. Ill 

In 
Eigendoa 

Neen 

Neen 

Ja 

Ja 

Financieie 
Haalbaarheid 

Haalbaar 

Haalbaar 

Haalbaar 

Haalbaar 

Opaerkingen.' 
Bijzonderheden 

Beperkte bruikbaarheid 

L^fc-»*«»- <L** 

Jteiltig^eguitvoerlnq Nota 
Bedrijventerreinen 

Geen 

Gaaenvattend kan gesteid worden dat de aeeste locaties financieel haalbaar worden geacht en dat voor soasige loca-
ties dit siechts tezijnertijd d.t.v. een uitgewerkte lay-out en nader onderzoek te achterhalen valt. 
Er wordt nog nader onderzocht in hoeverre in het kader van de eigendoasoverdracbt(en) nog beperkingen e.g. finan
cieie voorwaarden zijn opgenoaen. 
' Oatrent de locaties 19 en 26 is er onderzoek gaande oatrent de haalbaarheid. Voorlopig hier geen verdere actie, 
De locatie Iteerveld kan ons inziens niet inhoudelijk worden behandeld oadat hier reeds afspraken aet derden zijn 
geaaakt. De aangegeven begrenzingen kioppen niet aet het gebied waarover de afspraken lopen en kunnen self5 nog een 
relatie krijgen aet de locaties 24/25 (Wierdenpark). 
Het is aisschien goed nog even aan te geven waar reeds relaties aet derden liggen en/of bestuurlijke uitgangspunten 
in acht aoeten worden genoaen : 
- Lokatie 14 en 15 De Marken; 
- Lokatie 19 en 26 Fontanapad/Beginbos; 
- Lokatie 23 Meerveld; 
- Lokatie 24 en 25 Wierden; 
- Lokatie 31 Achterwerf. 

Grondbedrijf 
01-12-1988 



gemeente almere 
B & W - A B & W - B 

steller: Q.v.Hal 

toestel: 572 

centr. afd./dir.: SO 

medeparaaf: 

paraaf hoofd/directeur: 

secretaris: 

bespreking op 

in/te 

onderwerp 

aanwezig 

23 december 1988 

s t adhu i s 

werkgroep aanbod Almere-Haven 

van Hal, Bannink, de Hey, Wanders, 
P r i n s , Kuiper en Schroten. 

afwezig: 

Almere, 23 december 1 

C o n c l u s i e s : 

1. Conclusies d.d. 1-12-'88. 
Akkoord met de conclusies. 
Naar aanleiding van: 
- consumententabel met gemaakte afspraken/uitgangspunten, voor-
zien van schriftelijke toelichting (nog niet gereed) in eerst-
volgende bijeenkomst bespreken. Tot die' tijd event.opmerkingen 
alvast aan Bannink doorgeven. 

- Kuiper levert korte notitie m.b.t. de eigendomssituatie inzake 
de lokaties, en mogelijke verrekening bij het alsnog bestemmen 
van gronden voor woningbouw. 

2. Woningbouw De Marken: 

- Wanders licht uitwerking toe op basis van tekening d.d. 

14-12-'88. 
Kenmerken: gebied oostelijk van NWR: ca.2 ha.-n 50 woningen 

gebied bestaande hockeyvelden: ca. 5 ha. ± 3b 
woningen. 

Afspraken: 
a. Wanders zendt uiterlijk 6 jan.'89 aan leden werkgroep toe: 

uitwerking op topografische ondergrond + A-4tje met rand
voorwaarden.; 
Op basis van deze gegevens zullen GW en GB half Jan.'89 
globale conclusies m.b.t. lokatie De Marken kunnen 
trekken. 

b. Schroten stelt t.b.v. eerstvolgend overleg korte notitie 
op inzake lokaties/fin.verhoudingswet, waarin enkele 
concrete lokatiesuitgewerkt op dit aspekt. De Marken 
bebouwen blijkt ook negatief op de algemene uitkering 
Gemeentefonds te kunnen uitwerken (gecumm: tot enkele 
tonnen). Ook dit aspekt is voor het doen van beleidskeuzen 
van betekenis. 

c. Van Hal maakt met voorzitter werkgroep "vraag" afspraken 

U i t v o e r e n d o o r / v o o r : 

alien 

Kuiper 

Wanders 

Prins;Kuiper 

Schroten 

B & W - A datum: 

V o o r g e s t e l d b e s l u i t : 

A k k o o r d 

I II III IV V 

Afdoening college/collegelid 

B e s p r e k e n 

I II III IV V 

Alg-020 



Vervolgblad Nr.: 

over integratie van gegevens beide werkgroepen tot een produkt 

3. Datum volgende vergadefc-fng: donderdag 19 januari '89, 
15.00 uur. 

Uitvoeren door/voor: 

van Hal. 

Alg-021 



STRUCT VERTR0U¥ELIJK1t 

¥ERKGROEP AANVULLENDE WONINGBOUW ALMERE-HAVEN. 

Agenda vergadering op donderdag 19-01-1989, aanvang 15.00 uur in 
kamer 7. 

Verzenden aan: Van Hal, Bannink, De Heij, Wanders, Schroten, Prins 
en Kuiper; Gerretsen (ter info). 

1. Opening en mededelingen. 

2. Conclusies vergadering d.d. 23-12-1988. 
Reeds toegezonden. 

3. Afspraken d.d. 23-12-1988: 
a. notitie Fin. Verhoudingswet d.d. 02-01-1989; 

(H. Schroten) Bijgevoegd. 
b. notitie eigendomssituatie lokaties d.d. 02-01-1989; 

(H. Kuiper) Bijgevoegd. 
c. verkenning lokatie De Marken; 

(T. Wanders) Reeds verzonden. 

4. Inventarisatie lokaties: 
Op basis van tabels d.d. 08-12-1988 (Bannink) en bijgevoegde 
toelichting op de lokaties d.d. januari '89 (van Hal) de nog 
ontbrekende gegevens aanvullen. Op basis daarvan conclusies 
t.a.v. haalbaarheid en fasering. 
Ter vergadering afspraken maken over: 

integratie werkstukken van werkgroepen; 
vraag en aanbod. 

5. Planning/procedure concept-nota. 

6. Rondvraag. 

-o-o-o-

Noot: 
Er blijkt een (per week) toenemende belangstelling voor de 
werkstukken van onze werkgroep te bestaan bij collega's/bewoners 
Almere-Haven, de pers etc. 
De complexiteit en maatschappelijke aspecten die aan de 
excersitie Almere-Haven verbonden is vraagt strikte geheimhouding 
van de leden van de werkgroep en de door hen te raadplegen 
collega's. 
Graag uw bijzondere aandacht hiervoor. 



s*^o4?S*/£lS /o/z/ify 

BOUWLOKATIES ALMERE - FINANCIELE VERHOUDINGSWET 1984 

De inkomsten van de gemeente Almere uit het gemeentefonds (Rijksoverheid) 
worden bepaald op grond van de Financieie Verhoudingswet 1984. 
Deze inkomsten bedroegen in 1988 ca. f. 55 miljoen. 
De hoogte van deze uitkering wordt bepaald met een aantal variabelen: 

algemeen : aantal hectares gemeentelijk gebied 
aantal inwoners 
aantal woningen 
gemiddelde hoogte bebouwing 

verfijningen: bodemgesteldheid 
groeikernen 
sociale structuur 

Een maximale groei van Almere zal financieel gezien het meest aantrekkelijk 
zijn: het bereiken hiervan is -bij het beschikbaar zijn van voldoende 
bouwlokaties- geen zaak die de ruimtelijke ordening betreft. 
De exacte lokatie van bebouwing is dat wel, en heeft ook enige invloed op de 
hoogte van de uitkering: de gemiddelde hoogte van de bebouwing wordt bepaald 
door de totale inhoud ervan te delen door het oppervlak van "de bebouwde 
kommen". 
Deze "bebouwde kommen" zijn gedefinieerd als de gebieden waarvan de 
(rand)bebouwing is gelegen op een onderlinge afstand kleiner of gelijk aan 
200 m; de begrenzing van een bebouwde kom wordt bepaald door vanuit het 
meest noordelijke gebouw -rechtsomgaande- raaklijnen te trekken naar 
gebouwen die binnen die afstand liggen. 
Bij deze methode is het mogelijk dat grotere niet bebouwde gebieden toch tot 
de bebouwde kom worden gerekend. 

In Almere zijn in het stedelijk gebied meerdere (groene) lobben of wiggen 
aanwezig of gepland, die van binnenuit een verbinding met de buitenruimte 
tot stand brengen, waardoor dichtbij de woning recreatie mogelijk is. 
Vanuit financieel standpunt bezien dient er in deze gebieden geen 
(plaatselijke) bebouwing te worden gerealiseerd die 200 m (of minder) is 
gelegen van andere bebouwing: als dat wel gebeurt zal de oppervlakte van de 
(financieie) bebouwde kom stijgen: bij gelijkblijvend bebouwd oppervlak en 
inhoud van gebouwen zal de gemiddelde bouwhoogte dalen. 



-2-

Als voorbeeld is bijgevoegd de (financieie) bebouwde kom van Almere Haven: 

1. Lokatie A = kleedgebouw (tijdelijk) van een sportvereniging. 
Door deze lokatie (van een gebouw met ca. 100 m3 inhoud) wordt een gebied 
van ca. 130.000 m2 aan de bebouwde kom toegevoegd. 
De gemiddelde bouwhoogte over geheel Almere zakt hierdoor met ca. 1,7 cm 
(van 1,03 m naar 1.01 m). 
De uitkering per jaar zakt hierdoor met +/- f. 35.000,--
(Het kleedgebouw zal worden verplaatst) . 

2. Lokatie B + fictieve lokatie 40 vrije sektor woningen. 
Stel totaal bebouwd oppervlak 4000 m2, inhoud 24.000 m3, grondoppervlak 
bruto 30.000 m2. 
Door de keuze lokatie zal een gebied van ca. 300.000 m2 aan de bebouwde 
kom worden toegevoegd (als het kleedgebouw op lokatie A is verwijderd) 
Bij een andere lokatie zou dit b.v. ca. 30.000 m2 kunnen zijn. 
De gemiddelde bouwhoogte over geheel Almere daalt hierdoor: met ca. 2,8 
cm. 
De uitkering per jaar zakt hierdoor met +/- f. 64.000,-- . (ten opzichte 
van de andere lokatie.) 

Uit deze voorbeelde blijkt dat bij het kiezen van (aanvullende) bouwlokaties 
ook gekeken moet worden naar de (financieie) gevolgen voor de uitkering uit 
het gemeentefonds. 

Planbureau - 2 januari 1989 
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AANVULLENDE WONINGBOUW ALMERE HAVEN 

In de werkgroep aanbod Almere Haven worden een aantal mogelijke lokaties voor 
aanvullende woningbouw onderzocht. 
In verband met de (mogelijke) effecten op de jaarlijkse uitkering uit het 
gemeentefonds zijn deze lokaties zeer globaal getoetst aan een aantal 
algemene richtlijnen die af te leiden zijn uit de Financieie Verhoudingswet 
1984: 

1. extra bebouwing binnen de bestaande bebouwde kommen (inbreien) is 
financieel voordelig. 

2. extra bebouwing die leidt tot uitbreiding van de bebouwde kom dient direkt 
aansluitend aan de bestaande bebouwing plaats te vinden. 

3. extra bebouwing, gelegen op- meer dan 200 m van bestaande of 
geprojekteerde gebouwen, levert geen bovenmatige vergroting van de 
bebouwde kom op en zal meestal financieel neutraal zijn. 

4. extra bebouwing, gelegen op 200m m, of minder van bestaande of 
geprojekteerde gebouwen, dient zodanig gelokaliseerd te worden dat geen 
grotere onbebouwde gebieden toegevoegd worden aan de bebouwde kom (volgens 
de definitie van de Financieie Verhoudingswet 1984) 

Het resultaat van een toetsing aan deze richtlijnen is slechts een van de 
criteria die van belang zijn voor de besluitvorming over een mogelijke 
lokatie! 

De omvang van het effekt op de jaarlijke uitkering uit het gemeentefonds door 
de realisatie van de onderzochte bouwlokaties varieert van + f. 10.000,-- tot 
-/- f. 65.000,-- . 



Overzicht gevolgen m.b.t. Financieie Verhoudingswet 1984 

Lokatie gevolgen 

1. manifestatieveld Buitendijks 0 
2. reserveterrein bij Overloop + 
3. buitendijks bij begraafplaats 0/-
4. stadspark (bij snackbar) + 
5. lokatie bij Bombardon + 
6. leithof bij montessorischool + 
7. Schapenmeent bij busbaan + 
8. Jaagmeent bij Oosterdreef + 
9* oostrand bij manege -/0 

10. oostrand bij Grasmeent -/0 
11. oostrand bij Oostgriend -/0 
12. oostrand bij Wilgengriend -/0 
13. oostrand bij Klavergriend 0 
14. sportpark de Marken - westelijk deel 0 
15. sportpark de Marken - oostelijk deel 
16. Vliegerpark 0 
17. Spittershoek +/0 
18. De Gouwen - bij nutstuinen 0 
19. middenbos bij Muidergouw -/0 
20. Peppengouw 0/+ 
21. Hoekwierde - zuidoost 0 
22. Kimwierde + 
23**Wierdenpark (west) = plan Meerveld 0 
24. sportpark De Wierden - oostelijk deel 0/-
25. sportpark De Wierden - westelijk deel 0 
26. Fontanapad - Middenbos 
27. Fontanapad - Noorderdreef + 
28. De Hoven - noordwest bij gracht + 
29. Hoekwierde bij groepsbouw + 
30. Zandwierde + 
31. Achterwerf + 
32. Dijkmeent + 
33. Groenhof + 

* De lokaties aan de Oostrand zijn ieder voor zich negatief tot neutraal, 
bij gekombineerde realisatie zal wellicht een neutraal resultaat ontstaan 
-afhankelijk van de breedte van de open (groen)stroken ter plaatse. 

** Bij de realisatie van het westelijke Wierdenpark (Meerveld) dient tussen 
de bestaande bouw (Hoekwierde) en de nieuwe bebouwing een vrije zone van 
meer dan 200 m aangehouden te worden, of er dient aansluitend te worden 
gebouwd (een en ander om te voorkomen dat een groot onbebouwd gebied tot 
de bebouwde kom wordt gerekend). 

Planbureau - 4 januari 1989 - sc 
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GRONDBEDRIJF 

Overzicht eigendomssituatie en overdracht in 
beheer en onderhoud per locatie aanvullende 
woningbouw in Almere-Haven 

Locatie 
I m 

Eigendom 
I 

Beheer en 
Onderhoud 
Overdracht 

1 Manifestatieterr. 
buitendijks 

2 Reserveterrein 
Overloop 

3 Buitendijks bij 
Begraafplaats 

4 Stadspark 

5 Lokatie Bombardon 

6 Uithof 

7 Schapenmeent 

8 Jaagmeent 

9 Oostr. Ponymanege 

10 Oostr. Grasmeent 

11 Oostr. Oostgriend 

12 Oostr. Wilgengr. 

13 Oostr. Klavergr. 

14 De Marken 

15 De Marken 

16 Vliegerpark 

17 Spittershoek 

18 NW De Gouwen 

19 Beginbos 

Neen 

Neen 

16A 

17A 

Neen 

Ja 

Neen 

Neen 

Ja 

Ja 

Ja 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Ja 

Ja 

Neen 

Ja 
f.Dienst 

Neen 

Neen 

Nog niet 
ca. nov. 89 

1 

17A 

12 

KB 

KB 

5 

16A 

16A 

12 

12 

1 

1 

6 

1 

16B 

12 



Locatie 

2 0 Veld Flierefl. 

21 Nabij Hoekwierde 

22 Veld Kimwierde 

23 Meerveld 

24/25 Wierden 

26 Fontanapad 

2 7 Bij Noorderdreef 

28 Hoven/Westerdreef 

29 In Hoekwierde 

30 Zandwierde 

31 Achterwerf 

32 Dijkmeent 

1 
1 
1 

1 
| 1 
1 
| 1 
1 
I 

1 
i 

1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
j 

1 
i 

1 
1 
i 

1 
1 
1 

In 
Eigendom 

Neen 

Neen 

Neen 

Ja 

Neen 

Neen 

Ja 

Neen 

Neen 

Neen 

Ja 

Ja 

Beheer en 
Onderhoud 
Overdracht 

16B 

17A 

17A 

KB 

11 

12 

5 

12 

17A 

17A 

5 

5 

1 
1 
1 

1 
j 1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
1 

1 
1 
i 

1 
1 
| 1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
1 

N.B. In het kader van de huidige bestemming en 
staat van de grond kan de maximale verwervings-
prijs f 12,= per m2 bedragen. Dit is conform het 
gestelde in de huidige afspraken met het rijk. 
Uitzonderingen zijn de locaties 7,8 en 23 waarvoor 
reeds per le K.B. voor betaald werd (hebben dus nu 
een bepaalde boekwaarde binnen administratie GB). 
Bovendien moet een uitzondering worden gemaakt 
voor de locaties 14/15 (Marken), 17 en 24/25 
(Wierden), waar met de Algemene Dienst (Welzijn) 
nadere afspraken gemaakt moeten worden omtrent de 
verwervingsprijs c.q. te betalen vergoedingen. 

Grondbedrijf 02-01-1989 



INTERN/VERTROUWELIJK 

Tussenrapportage locaties aanvullende woningbouw Almere-Haven, ten behoeve van 
werkgroep Almere-Haven. 

5 januari 1989 
SO, V. Hal. 

Conform afspraak d.d. 1-12-1988 in werkgroep Almere-Haven wordt hierbij 
inzicht gegeven in de stand van de analyse bouwlokaties Almere-Haven. Deze 
notitie en bijgevoegde overzicht d.d. 8- 12-1988 met de nu bekende gegevens 
per lokatie dienen als basis voor de uiteindelijke rapportage aan bestuur. 

Relevante aspecten van de lokaties: 
1. Manifestatieterrein buitendijks. 

Goede lokatie voor niet-gestapelde woningbouw in huursfeer voor bejaarden. 
Hiermee gaat de huidige functie als manifestatieterrein verloren. Een goed 
alternatief is voorhanden, nl. het bestaande parkeerterrein langs de 
Schoolstraat, grenzend aan het stadspark. Zie voorts ad. 4. hierna. 
Overwogen is om de nieuwe woonfunctie voor deze lokatie te combineren met 
dienstverlening/horeca. De gemeente en betrokken ontwikkelaars streven 
naar het zo optimaal functioneren van het centrum, en in het bijzonder de 
haven met omliggende bebouwing. Het bevorderen van commerciele vestigingen 
op deze lokatie, gelegen achter de jachthaven waarvoor nieuwbouwplannen 
met horecafunctie in voorbereiding zijn, is niet gewenst. De nabije 
ligging ten opzichte van het strand met geeigende, bescheiden opgezette 
commerciele voorzieningen vormt evenmin aanleiding om de lokatie (mede) 
voor dienstverlening ca. te bestemmen. 

Bijzondere aandacht vraagt het bouwen op deze lokatie voorwat betreft de 
eisen in het Rijkszeeweringenreglement, hetgeen kostenverhogend op het 
project kan doorwerken. 

2. Reserveterrein de Overloop. 

Dit reserveterrein kan volgens de geldende bestemming bebouwd worden. 
Uitgangpunt vormt bebouwing met 3 A 4 woonverdiepingen voor ouderen. 

3 . Buitendijks bij begraafplaats. 

Deze lokatie is zeer geschikt voor gestapelde woningen ten behoeve van 
kleine huishoudens. Uit stedebouwkundige overwegingen bestaat voorkeur 
voor een cirkelvorming bouwwerk met 3 A 4 woonlagen voor kleine 
huishoudens. Deze lokatie direct aan de haven leent zich voor een beperkte 
commerciele dienstverlenende functie op de begane grond. Dit aspect zal te 
gelegertijd bij de verder invulling van het programma meegenomen worden. 

4. Stadspark (zie ook ad. 1). 

In verband met de directe parkeerfunctie voor het centrum, en haar functie 
als manifestatieterrein voor bijzondere evenementen zoals kermis, 
stoomfestival e.d., wordt thans afgezien van het oorspronkelijke voornemen 
om het parkeerterrein aan de Schoolstraat voor woningbouw te benutten. 

De aan de oostzijde van het parkeerterrein gelegen groenstrook heeft in 
het vigerende bestemmingsplan de bestemming centrumdoeleinden. Dit gegeven 
en de beoogde, draagvlakvergroting van Almere-Haven leiden tot het 
voorstel om thans deze lokatie voor woningbouw in ogenschouw te nemen. 
Uitgangspunt op de begane grond bejaardenwoningen. Hiermee komt de laatste 
reservelokatie voor het centrum van Almere-Haven te vervallen. 



5. Zuidzijde KBO-school "De Bombardon". 

Woningbouw op bescheiden schaal en aansluitend op de omliggende woningen 
vormt de afronding van het gebiedje. 

6. De Uithof. 

Deze lokatie is onderdeel van de zgn. westelijk groene wig. Het noordelijk 
gedeelte van deze lokatie heeft nu de bestemming "groendoeleinden" Verder 
is in deze lokatie ook het terrein begrepen dat ligt tussen de Eerste 
Almeerse Montessorischool en de woningen aan de westrand van Middenhof. Dit 
terrein vervult nu de functie als reserveterrein voor maatschappelijke 
functies in de gebouwde sfeer, en heeft dan ook de bestemming 
maatschappelijke doeleinden (402 van terrein te bebouwen max. goothoogte 
gebouwen 12 m). 
Vanuit de basisgedachte over aanvullende woningbouw vormt dit deelgebied 
vanwege haar ligging en goede ontsluitingsmogelijkheden een potentiele 
bouwlokatie ten behoeve van twee-onder-eenkappers, zo mogelijk in de 
huursfeer. De ligging nabij de Westerdreef vraagt nadere aandacht voor het 
aspect geluidhinder. Indien nodig is de aanleg van een geluidswal mogelijk. 

7. Reserveterrein Schapenmeent. 

Overeenkomstig de vigerende woonbestemming kan dit reserveterrein nu 
daadwerkelijk haar woonfunctie gaan vervullen. Gelet op de gebouwde 
omgeving ligt de keuze voor eensgezinshuizen (met voorkeur voor bejaarden) 
voor de hand. 

8. Reserveterrein Jaagmeent. 

Ook dit terrein heeft een reservefunctie, maar dan ten behoeve van kantoren 
en maatschappelijke functies. Dit is in de geldende bestemming van deze 
gronden juridisch vastgelegd. 
De gemeente streeft naar optimale instandhouding en concentratie van het 
kantorenaanbod voor Almere-Haven in het centrum en de beschikbare 
capaciteit op de bestaande bedrijventerreinen. Er bestaat geen behoefte om 
deze reservering Jaagmeent nog langer open te houden. Dit geldt evenzeer 
voor wat betreft de reservefunctie van maatschappelijke activiteiten. 
Vanuit de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de gewenste 
aanvullende woningbouw in Haven is de keuze thans voor het toekennen van 
een woonfunctie, die qua bebouwing afgestemd is op de directe woonomgeving: 
gestapelde wooneenheden in 3 bouwlagen met kap. Bij de nadere invulling van 
de lokatie kan een combinatie wonen met kleinschalige bedrijfsruimten (geen 
detailhandel) op de mogelijkheden bezien worden. 

9. t/m 12. Lokaties Oostrand. 

De Oostrand vormt het overgangsgebied tussen De Meenten en De Grienden en 
het buitengebied, in casu aansluitend op de Waterlandse Tuinen en 
volkstuinencomplex De Windhoek. 
Aan de zuidkant begrensd door de Gooimeerdijk, en aan de noordzijde 
aansluitend op de Klavergriend heeft het gebied de bestemmingen 
groendoeleinden en recreatie. In het gedeelte dat grenst aan De Meenten 
zijn enkele functies gedacht dit goed passen in deze stadsrandzdne: het 
geldende bestemmingsplan Oostrand maakt de vestiging van een tuincentrum 
ca. mogelijk terwijl op de meer noordelijk gelegen lokatie expostitie 
ruimten ca. ateliers toegestaan zijn. 



Gegeven deze typering van de stadsrandfunctie van Oostrand heeft de 
gemeente aanleiding gezien om dit gebied 66k op haar mogelijkheden voor 
woningbouw te toetsen. Er is een viertal lokaties geinventariseerd die als 
woonfunctie in aanmerking kunnen komen. Uitgangspunt is laagbouw 
(goothoogte max. 4m) in de sfeer van vijstaande woningen of 2 onder 1-kap 
typen in de vrije sector. De vier lokaties beslaan in totaal ± 14 ha., met 
een capaciteit voor ca. 200 woningen. 
Bij deze lokaties als geheel is aandacht voor enkele civieltechnische zaken 
noodzakelijk. 
De infrastructurele voorzieningen, waaronder de riolering, is uiteraard 
gedimensioneerd op de bestaande bebouwing in De Meenten en De Grienden. 
Uitbreiden van het stedleijk gebied met ca. 200 woningen leidt extra 
voorzieningen, zoals riolering met pompput, hetgeen tot verhoudingsgewijs 
hogere kosten leidt. Bezien vanuit dit gegeven, en de noodzaak tot het 
aanleggen van wegen ter uitsluiting van de lokaties verdient het 
aanbeveling zo mogelijk het gebied als geheel in ontwikkeling te nemen (dit 
onderdeel aanvullen met info. GWI) 

13.Noordzijde Klavergriend. 

Het groengebied noordelijk van Klavergriend vormt de westelijke uitloper 
van Oostrand, en is als zodanig bestemd. Het gedeelte tussen Lange Wetering 
en het fietspad (opp. ca. 1 ha.) geeft de mogelijkheid van aanvullende 
woningbouw in de sfeer van vrijstaande bungalows. Deze lokatie is-technisch 
bezien- goed te ontsluiten met een wegverbinding naar de oostelijke 
verkeerslus in Klavergriend. 

14.+15. Sportpark De Marken. 

Begin 1988 is de gemeente op basis van een onderzoek naar de behoefte aan 
openlucht-sportaccommodaties tot de conclusie gekomen dat enkele 
sportfuncties op de sportcomplexen De Marken en De Wierden aldaar kunnen 
vervallen, onder meer door verplaatsing naar lokaties elders in Almere. 
De consequenties voor De Wierden komen hierna onder punt 24+25 aan de orde. 
Op sportpark De Marken komen in dat verband de volgende gronden vrij voor 
herbestemming: 

1 voetbalveld + oefenhoek, direct rechts van de ontsluitingsweg naar het 
parkeerterrein (lokatie 14); 
2 hockeyvelden, grenzend aan de oostkant van het tenniscomplex (lokatie 
15). 

Beide vrijkomende terreinen lenen zich bij uitstek voor woningbouw in de 
duurdere vrije sectorsfeer. Bij de invulling van deze woonfunctie dient 
veel zorg te worden besteed aan de verkavelingsopzet waarop het open 
karakter en toegankelijkheid van deze groene wig, voorop blijft staan. Dit 
impliceert onder meer het instandhouden van de structuur van de aanwezige 
langzaam-verkeerroutes. 

Een eerste verkenning geeft de volgende indicatie van woningbouw aldaar: 
lokatie 14 biedt ruimte voor ca. 50 woningen (vrijstaand of 2-aaneen), en 
lokatie 15 heeft een capaciteit voor ca. 35 woningen, in hoofdzaak 
vrijstaand op kavels van 350 m2 of meer. Beide lokaties kunnen vrij 
gemakkelijk, zonder onevenredig hoge financieie inspanning aanhaken op de 
bestaande infrastructuur en nutsvoorzieningen. 
Een aspect beheoft nog bijzonder aandacht. In deze nota is hierna, op biz. 
?? , meer algemeen aandacht besteed aan de gevolgen van het realiseren van 
bebouwing in de grotere groen- en recreatiegebieden voor de inkomsten van 
de gemeente uit het Gemeentefonds. (situatie De Marken: concreet aangeven!). 



16.Noordwestelijk deel Vliegerpark. 

Met instandhouding van het grootste deel van dit park met haar omvangrijke 
bospercelen acht de gemeente het stedebouwkundig verantwoord om het 
gedeelte, grenzend aan Redemark/Hofmark een woonfunctie toe te kennen. Deze 
lokatie met een opp. van ± 2 ha. leent zich voor laagbouw die qua 
verschijningsvorm afgestemd is op de woningen in de directe omgeving. Dit 
komt neer op ± 30 woningen. Om deze lokatie voor de auto te ontsluitend 
vormt het trace van het bestaande fietspad vanaf de Hofmark het enige 
alternatief. 

17.Westziide Spittershoek. 

Dit groengebied (opp ± 15 ha.) is gelegen tussen de aanwezige woningen en 
bedrijfsbebouwing Gildemark, en het volkstuinencomplex Spittershoek. 
Uitgaande van eengezinswoningen in aansluiting op Gildermark heeft de 
lokatie een capaciteit van ca. 30 woningen. De bestaande weg die naar het 
volkstuinencomplex loopt kan zonder bezwaar als auto-ontsluiting van deze 
lokatie dienen, te meer daar langs het westelijk weggedeelte bedrijven 
aanwezig zijn. Evenals voor enkele hierna te noemen lokaties, ligt deze 
lokatie in de invloedssfeer van geluidhinder vanwege rijksweg A6. 
(aanvullen met gegevens SO/Verkeer; hieraan conclusie verbindenl) 

18.Westziide Bosgouw. 

Dit gebied, tussen woongebied Bosgouw en het volkstuinencomplex De Gouwen 
vervult reeds lang een groenfunctie en is dan ook voor groendoeleinden 
bestemd. 
De mogelijkheid bestaat om deze gronden te herbestemmen voor woningbouw in 
de sfeer van eengezinswoningen in aansluiting op de Bosgouw (ca. 60 wo
ningen) . 
Auto-ontsluiting?1 

19+26. Beginbos. 

Burgemeester en wethouders hebben reeds enkele jaren geleden de wens 
uitgesproken om langs het Fontanapad, de belangrijkste hoofdroute voor 
langzaamverkeer tussen de kernen Haven en Stad, ontwikkelingen te 
bevorderen die bijdragen aan het sociale veiligheid van de mensen die deze 
route door het Beginbos gebruiken. 
Binnen het kader van de voorliggende nota beperkt de aandacht zich tot het 
gebied rond het gedeelte Fontanapad, dat ligt tussen de Muiderweg en de A6. 
Van particuliere zijde is belangstelling getoond voor het realiseren van 
woningen in de vrije sector op kavels langs cq. nabij het fietspad, en op 
beperkte school ook langs de Muiderweg. 
Een van de essentiele problemen die in dit gebied in relatie met een 
woonfunctie aan de orde is, is de geluidhinder vanwege de A6. 

(Voorlopig p.m.: resultaten overleg wethouders SO/GB en commissie SO 
afwachtent). 
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20 Westzijde Peppengouw. 

Het betreft een als zodanig bestemd en bestaand groengebiedje met een 
oppervlakte van ca. 0,5 ha. 
Een keuze voor woningbouw op deze lokatie, aansluitend op de oostelijk 
aangrenzende Peppengouw resulteert in ca. 15 woningen. 
Deze lokatie ligt juist buiten de geluidszSne van de A6 en kan voor de auto 
worden ontsloten via een nieuwe weg, ter plaatse van het bestaande fietspad 
naar de Peppenbrug. 

21 Hoekwierde/Gooimeerdiik. 

Dit bestaande groengebied komt in principe in aanmerking voor woningbouw in 
de vrije sector, waarbij gedacht wordt aan twee-onder-een-kappers (ca.25 
stuks) . 
Ontsluiting? 

22 Zuidzijde Kimwierde. 

Dit als zodanig ingerichte groen-/recreatiegebied wordt doorsneden door 
fietspaden die onderdeel vormen van de hoofdfietsroute vanaf Gooimeer, door 
De Wierden in noordelijke richting v.v. Het gekleurde bestemmingsplan 
bestemt de gronden voor groendoeleinden, terwijl daarnaast nog de 
bevoegdheid aan burgemeester en wethouders toegekend is om de 
groenbestemming om te zetten in de bestemming maatschappelijke doeleinden. 
Hiermee is reeds in 1981 de reservefunctie van dit terrein aangegeven. 
Een toekomstige functie in de maatschappelijke sfeer zoals onderwij, 
gezondheidszorg is redelijkerwijs niet te verwachten. Vanuit de opdracht 
tot het analyseren van de mogelijkheden voor aanvullende woningbouw in 
Almere-Haven komt dit terrein in principe voor een woonfunctie in 
aanmerking. De gedachten gaan uit naar een drietal gebouwen met 3 A 4 
woonlagen (urban villa's). Om zoveel mogelijk visuele openbheid (uitzicht) 
te behouden gaat de voorkeur uit naar cirkelvormige gebouwen, met een 
totale capaciteit van ongeveer 22 wooneenheden, in principe voor ouderen. 

23 Meerveld. 

Het Meerveld -ook wel Wierdenpark genoemd- is een groot, gedeelteijk 
ingepland gebied dat ligt aan de westkant van Almere-Haven. Dit gebied met 
een opp. van ca. 60 ha. wordt begrensd door de Gooimeerdijk het 
Kromslootpark:beginbos, sportpark De Wierden en woongebied De Wierden. 

Vanaf de eerste planontwikkeling is dit terrein aangewezen als 
reservelokatie die -op termijn- voor diverse functies benut kan worden. 
Centrale doelstelling daarbij: het ondersteunen of extra impulsen geven aan 
de kern Almere-Haven, in het bijzonder vergroting van het draagvlak van de 
voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, detailhandel en 
dergelijke. 
Het in 1983 tot stand gekomen bestemmingsplan "'t Meerveld" geeft een 
duidelijk beeld van deze reservefunctie, die in dat plan niet 
juridisch-planologisch is vastgelegd. Juist omdat in dat jaar ggen 
indicatie gegeven kon worden over het eventueel benutten van deze functie 
en de inhoud ervan is de bestemming recreatie aan de gronden toegekend, en 
daarmee de feitelijke situatie als uitgangspunt genomen. 
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Begin 1988 zijn de gemeente Almere en het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds 
een samenwerkingsverband aangegaan met betrekking tot een gezamenlijke en 
geintegreerde planontwikkeling en -realisatie van woongebieden in de 
komende jaren. Op dit moment (december 1988) zijn plannen voor woningbouw 
in de Bloemenbuurt te Almere-Buiten reeds vergevorderd, terwijl ook al 
belangrijke stappen in deze sfeer gezet zijn in Muziekwijk-Noord te 
Almere-Stad. 
Beide partijen hebben in dit kader ook afspraken gemaakt over het gebied 
Meerveld. De intentie bestaat om in dit gebied met gezamenlijke inspanning 
tenminste 400 vrije sector-huur-en koopwoningen te realiseren. De juiste 
capaciteit is mede afhankelijk van de uitwerking van de voorgekomen 
herziening van het bestemmingsplan, waarmee in 1989 een aanvang wordt 
gemaakt. 
Binnen het kader van deze nota aanvullende woningbouw Almere-Haven is het 
niet mogelijk en ook niet wenselijk om op de in 1989 door gemeente en ABP 
aan te vangen werkzaamheden vooruit te lopen. 
In ieder geval staat vast dat Meerveld een belangrijke lokatie is bezien 
vanuit de gewenste aanvullende woningbouw in Almere. De vooralsnog 
aangenomen capaciteit van tenminste 400 woningen in de huur- en koopsfeer.. 

Ten overvloede: om Meerveld te kunnen bebouwen is een herziening van het 
geldende bestemmingsplan noodzakelijk. 

24.+25. Sportpark De Wierden. 

De onder punt 14=15 algenoemde analyse naar de behoefte aan 
openluchtaccommodaties komt ten aanzien van de accommodaties op Sportpark 
De Wierden tot de volgende aanbevelingen: 

de voetbalaccommodatie met drie velden verkleinen, het gaat dan om de 
velden aan de westkant, nabij de fietscrossbaan. Het hoofdveld blijft 
que ligging gehandhaafd; 
de gemeente streeft naar het verplaatsen van de korfbalfunctie naar 
Almere-Stad. Het hierdoor vrijkomende clubgebouw kan dan ter beschikking 
komen van de handbalvereniging. 

Door deze wijzigingen komen gronden vrij voor een alternatieve bestemming: 
± 3,5 ha aan de westkant, en ± 2 ha aan de oostzijde van het sportpark. In 
totaal kan derhalve ca. 5,5 ha grond vrijkomen ten behoeve van een 
woonfunctie. Het is nu (Jan. 1989) niet mogelijk om concrete suggesties te 
doen in de sfeer van begrenzing van de lokatie en de woningdichtheid. In de 
gedrachtenvorming hierover spelen de volgende overwegingen. 
De gemeente dient allereerst overleg met de betrokken sportverenigingen te 
starten cq., lopende kontakten in definitieve afspraken om te zetten. 
Voorts spelen ruimtelijke en verkeerskundige aspecten een rol zo zal 
bepaald moeten worden of, en zo ja, in welke mate deze lokatie betrokken 
behoort te worden bij de ontwikkeling van het westelijk gelegen Meerveld, 
(zie toelichting punt 23.). 
Anders dan deze ontwikkelingsrichting kan het standpunt worden ingenomen om 
de vrijkomende gronden op sportcomplex te concentreren langs de 
auto-ontsluitingsweg aan de oostzijde van het park. Dit kan slechts na 
herschikking van de voetbalaccommodatie. Een keuze uit deze -en wellicht 
andere- mogelijkheden kan naar verwachting eerst in de loop van 1989 
plaatsvinden. Binnen het kader van deze notitie wordt voorgesteld te kiezen 
voor een woonfunctie van de vrijkomende en 5,5 ha gronden met een te 
verwachten capaciteit van ca. 75 A 85 woningen. 



27 Groenz6ne Noorderdreef/Muider- en Lindengouw. 

Deze als zodanig bestemde groenzSne komt vanwege de ligging pal langs de 
Noorderdreef niet in aanmerking voor woningbouw. De lokatie ligt in de 
geluidszQne van het drukste gedeelte van de Noorderdreef, en kan slechts 
door forse geluidwerende voorzieningen zoals een hoge aardenwal of een 
geluidscherm van geluidhinder gevrijwaard worden. Een dergelijke 
ingrijpende voorziening is met het oog op de ruimtelijke kwaiiteit en de 
open structuur van deze entree van Almere-Haven onaanvaardbaar. 

28 Noordziide de Uithof langs Westerdreef. 

Deze lokatie vormt thans onderdeel van de oostelijke groene wig, en is 
dientengevolge bestemd tot groendoeleinden. 
In het kader van de behoefte aan aanvullende bouwlokaties in Almere-Haven 
is de gemeente van oordeel dat ook deze lokatie hierin een bijdrage kan 
leveren. Gedacht wordt aan woonbebouwing in de duurdere vrije sectorsfeer, 
bijv. twee onder een kap typen. Het terrein van ca. 1 ha. biedt ruimte voor 
±16 woningen. 
Op de lokatie zijn oeverigens twee beperkende zaken van toepassing 
allereerst de ligging tegen de Westerdreef: de consequenteis van 
geluidhinder van het wegverkeer (nader onderzoek/p.m.). 
Voorts wordt dat terrein aan de westkant doorkruist met een leidingstrook. 
Deze infrastructuur is een harde randvoorwaarde voor de verkavelingsopzet 
in de woonsfeer. 

29 Hoekwierde. 

In de Hoekwierde, aan de noordzijde van het bestaande project Centraal 
Wonen, ligt een voor groendoeleinden bestemd terrein met een opp. van ca. 
0,5 ha. Ook dit (ingeplante) perceel komt in principe voor een woonfunctie 
in aanmerkig, waarbij de gedachten uitgaan naar een woonvorm in aansluiting 
op het aangrenzende groepswonen, of eengezinswoningen in de vrije sector. 

30 Reserveterrein Zandwierde. 

Dit terrein (opp. 0,5 ha) heeft van oudsher een reservefunctie voor 
maatschappelijke doeleinden, zoals een onderwijsfunctie. VOlgens de huidige 
inzichten bestaat er geen aanleiding om deze reservering nog langer te 
handhaven. Gegeven de ligging en haar omgeving ligt een invulling met een 
woonfunctie, afgestemd op huisvesting voor ouderen, voor de hand. Het 
terrein heeft een capaciteit van ca. 20 woningen (laagbouw). 

31 Zuidziide Achterwerf. 

Het betreft de groenstrook aan de zuidkant van woongebied Achterwerf, met 
een dienovereenkomstige bestemming. Dit vaststellend, komt de gemeente tot 
de conclusie dat ook dit terrein een aanvullende woonfunctie kan vervullen 
in de sfeer van eengezins-woningbouw als nieuw onderdeel van het bestaande 
woongebied. De lokatie met een opp. van ca. 0,5 ha. biedt ruimte voor ± 20 
woningen. 



32 Lokatie tussen Diikmeent en Terpmeent. 

Een analyse van aanvullende "bouwmogelijkheden in de zone 
Dijkmeente/Terpmeent leidde tot de conclusie om mogelijke woningbouw zo 
dicht mogelijk op het bestaande woongebied met ontsluitingsstructuur te 
laten aansluiten. De gemeente ziet, uitgaand van dit principe, 
mogelijkheden voor een lokatie van ca. 1 ha. grenzend aan de zuidkant van 
Schapenmeent c.q. de hoofdontsluitingsweg voor het zuidelijk woongebied 
Meenten/Grienden. 

Het terrein biedt goede mogelijkheden voor woonbebouwing in de 
eengezinssfeer, afgestemd op het woningtype Schapenment. Op deze wijze 
ontstaat een bouwmogelijkheid voor ca. 40 woningen. 
De lokatie heeft op dit moment gedeelteijk de functie stadsweide, als 
onderdeel van het grotere gebied waarin in 1987 een zestal paardenweitjes 
met stallen aangelegd zijn. Kiezen voor woningbouw aan de noordzijde van de 
stadsweide houdt in dat enkele weitjes verplaatst dienen te worden, hetgeen 
in de directe omgeving oplosbaar lijkt. 

33 Reserveterrein Groenhof. 

Dit terrein kent ondanks de relatief jonge leeftijd van Almere-Haven een 
rijke historie. In het kader van de totstandkoming van het bestemmingsplan 
"De Hoven 1981", in de periode 1982/1983 is ruime aandacht besteed aan de 
reservefunctie van dit -al jaren- als groenstrook ingerichte gebied. 
Ondanks bezwaren vanuit de Groenhof heeft de -v66r gemeentewording-
bevoegde minster van Verkeer en Waterstaat, met instemming van de 
rechtsvoorganger van de gemeente Almere, de bestemming van het terrein als 
volgt vastgelegd: op deze gronden zijn maatschappelijke funcjg'tie, in eerste 
instantie onderwijsvoorzieningen .toegestaan. De concrete invulling van het 
gebied met bebouwing (1.500 m2 toegestaan), ontsluiting etc is daarbij 
opgedragen aan burgemeester en wethoduers. Zij dienen hiertoe een 
uitwerkingsplan te stellen, en via een inspraakprocedure de detaillering 
van het gebied te bepalen. Dit reserveterrein heeft derhalve sinds 1983 
officieel de bestemming maatschappelijke doeleinden. Volgens de huidige 
inzichten zijn er voor de komende jaren geen uitbreidingen van 
maatschappelijke functies in dit gedeelte Almere-Haven te verwachten. In de 
sfeer van de gewenste aanvullende woningbouw biedt deze lokatie echter 
goede mogelijkheden voor de huisvesting van ouderen, in de vorm van 
kleinschalige woningbouw met een bouwlaag met kap (ca. 15 eenheden). 
Dit uitgangspunt doet naar de mening van de gemeente nquelijks afbreuk aan 
het woonmilieu Groenhof vanuit de gegeven bestemming maatschappelijke 
doeleinden. 
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Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders 

1. Eind 1988 heef t u i n he t kader van de bespreking van n o t a ' a 
be t re f fende " he rz i en ing s p o r t f u n c t i e De Marken" en " aan
vul lende woningbouw Almere-Haven" over beide zaken nadere 
rappor tage van de d i r e c t i e s SO/GB/WZ gevraagd. ( c o l l e g e b e -
s l u i t e n d .d . 13-9- '88 en 4 -10 - ' 88 b i jgevoegd) . 
I n deze n o t i t i e wordt de s tand van zaken ge rappor t ee rd . 

2 . Sportpark De Warken. 
De d i r e c t i e s GB/SV/WZ he'rben overeenstemming be re ik t over 
de meest e s s e n t i e l e randvoorwaarden voor woningbouw i n 
De Marken. Ligging en begrenzing van de gebiedsdelen die hietr-
voor i n aanmerking komen z i j n op de bijgevoegde t eken ing d .d . 
§2 -2 - ' 89 aangegeven. Het gaat om ca . 50.000 m2 i n e x p l o i t a -
t i e t e nemen grond waarop ca 100 woningen mogeli jk z i j n . 
Het Grondbedri jf acht het i n rfontwikkeling nemen van d i t ge
bied voor woningbouw qua g r o n d e x p l o i t a t i e i n p r i n c i p e h a a l 
b a a r . B i j deze i n s c h a t t i n g i s rekening ghhouden met a^. af-
dracht grondwaarde aan Alg. Diens t , Jjjl geraamde kosten ivm 
v e r p l a a t s e n s p o r t f u n c t i e s ( ca , / 7 0 0 , 0 0 0 , - ) , en _cj de i n f o r b a -
t i e van d i r GW dat he t gebied u i tgaande van de g e b r u i k e l i j k e 
normen i s t e r e a . l i s e r en . 
Na p r inc ipe -bes lu i t vo rming i n he t kader van de i n t e g r a l e afvje^ 
ging aanvullende bouwlokaties Almere-H^ven kanjeen exacte 
f i n a n c i e i e analyse p l aa t sv inden aan de hand van p roefver -
kavelingf c . q . vorcrlopig ve rkave l ingsp lan . 

3 . Nota aanvullende woningbouw Almere-Haven. 
De i n t e g r a l e no ta i s i n concept gereed, en wordt nu u i t g e t i j | p t 
er̂ " gemaakt. 
De d i r e c t i e SV heef t het d e f i n i t i e v e concept op 17 maart a.s). 
gereed . 
Conform e e r d e r gemaskte a f sp raak t u s s e n de wethouders Stf en 
GB wordt de no ta v ia de p r o j e c t o r g a n i s a t i e aan uw co l l ege 
vooggelegd. I n t i j d komt d i t h i e r o p n e e r : 
- behandel ing i n p ro jec tg roep Almere : 28 maart 1989» 
- behandel ing i n s tuurgroep r . o . : 5 a p r i l l 9 8 9 ; 
- e e r s t e bespreking i n b . en w. : 11 a p r i l 1989. 

Ten overv lo^de : l o k a t i e De Marken i s meegenomen i n de no ta 
aanvullende woningbouw Almere-Haven, en wordt n i e t afzonder-
l i j k e i n bes lu i tvorming gebrach t . 

voorvervolg inlegvel gebruiken 



SITUATIE WONINGBOUW 
SPORTPARK DE MARKEN 
ALMERE-HAVEN SO. 9-3'89 



B&W-B datura: 14 maart 1989. Kabinet-A Agendanr: IV-03 
Afd/dir: SV 

Omschrijving: 
Nota d.d. 3 maart 1989 inzake stand van zaken rapportage aanvullende 
woningbouw Almere-Haven. 

Besluit: 
a. Nota wordt genomen van de stand van zaken aanvullende woningbouw 

in Almere-Haven, en in het bijzonder de informatie over de lokatie 
De Marken. 

b. De nota aanvullende woningbouw in Almere-Haven wordt op het aan-
gegeven tijdstip tegemoet gezien. 
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t eken ing ; 

- eerdere n o t a ' s en b . en w 
b e s l u i t e n . 

secretaris: 
& 

Voorgesteld besluit: 
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken) 
1. Op b a s i s van de n o t a "Aanvullende woningbouw Almere-

Haven" en de adviezen van Managemantteam en stuurgroe|p 
ruimtel i j ke ordening de volgende p r i n c i p e - b e s l u i t e n 
nem4n: 

a . Om Almere-Haven qua inwoner ta l en draagvlak voor 
voorzieningen op p e i l t e houden i s h e t wensel i jk te 
komen t o t aanvullende woningbouw met ca . 1000 a 
12oo woningen i n de per iode 1989 - 2015. 
Deze e x t r a woningen kunnen op de volgende l o k a t i e s 
t o t s tand komen: in voorbere id ing op vm b e d r i j v e n -
t e r r e i n e n c . a . ( ca 300); spor tpark De Marken ( c a . 
100); Meerveld ( ca . 400); 2 l o k a t i e s Zandwierde 
(ca . 90 ) ; r e s e r v e t e r r e i n Schapenmeent ( c a . 40)en 
r e s e r v e t e r r e i n Jaagmeent ( c a , 6 0 ) . 
Voor de r e s t e r ende + 200 woningen kunnen in de k o -
mende j a r e n , op b a s i s van in de no ia aangegeven na
dere a n a l y s e s , b e s l u i t e n worden genomen; 

b . De l o k a t i e Sportpark De Marken zo spoedig mogelijk 
voor woningbouw ope ra t i onee l maken. De d i r . SV, GB, WZ 
en PL opdragen e . e . a . t e r hand t e nemen. 

c . De d i r . SV en GB opdragen a f z o n d e r l i j k t e rapporteifen 
over even tue le b e n u t t i n g van de l o k a t i e Havenhoofd 
a l s onderdeel van he t centrumgebied/haven, waarbi j 
gedacht wordt aan aanvullende centrumfunct ies in 
combinat ie met wonen. 

2 . De no ta Aanvullende woningbouw Almere-Haven en h e t 
p r i n c i p e - b e s l u i t ad 1 om advies voorleggen aan de 
raadscommissie voor s tadsontwik&eling c a . 

Na ontvangst commissie-advies d e f i n i t i e f s tandpunt 
bepalen over no ta en verdere p rocedure . 

B&W-A/Afdoening collegelid 

Akkoord d.d. 
II IV 

Bespreken 
IV V 

Bijgevoegd: 

Besluit(en) B&W-B d.d. 

% 5 APR. 1989 
r- 6 JUN1 1989 

Adviezen raadscommissie(s) d.d. J i f f 

Alg-014 



Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders 
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Inleiding. 
In de collegevergadering van begin oktober 1988 is n.a.v. de 
behandeling van een notitie over aanvullende woningbouw Almere-Haven 
door uw college een aantal vragen gesteld. 
De afgelopen maanden heeft een werkgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de directies SV, GB en GW zich over deze 
vragen gebogen. 
Het resultaat is bijgaande notitie "Aanvullende woningbouw 
Almere-Haven". 
Zoals bekend, wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
voor revitalisering van het centrum van Almere-Haven. 
Deze studie is nog niet afgerond en kan dan ook niet tegelijk met de 
notitie "Aanvullende woningbouw Almere-Haven" aan u worden 
voorgelegd. 

Deze aanbiedingsnota geeft een summiere samenvatting van de notitie 
"Aanvullende woningbouw Almere-Haven" en licht daar een aantal 
aspekten uit. 

Aleemeen. 
In de notitie wordt een inventarisatie gegeven van lokaties in 
Almere-Haven, die voor aanvullende woningbouw in aanmerking komen. 
De notitie heeft niet de pretentie met concrete voorstellen, 
kompleet met programma's van eisen e.d. voor de verschillende 
lokaties te komen. 

Voor de aspekten grondexploitatie en civieltechnische werken is een 
globale inschatting van de haalbaarheid gemaakt. Nauwkeurige 
berekeningen waren in het kader van deze notitie niet noodzakelijk, 
bovendien waren de bekende gegevens niet toereikend. 

Vraagzijde. 
Om het aantal inwoners van Almere-Haven tot het jaar 2000 gelijk te 
houden, is de bouw van 500 extra woningen nodig. 
Om het draagvlak van de winkelvoorzieningen te verhogen is het 
wenselijk nog eens 1000 woningen extra te bouwen in deze periode. 
Door de vergrijzing zal de behoefte aan kleine woningen (3 kamers) 
de komende jaren toenemen. 
De bouw van bejaardenwoningen zal hoofdzakelijk op korte afstand van 
het centrum dienen te geschieden, vanwege het aanwezige 
voorzieningenpakket. 
Almere-Haven heeft een achterstand in het aantal koopwoningen. De 
bouw van koopwoningen is vooral wenselijk op lokaties waar 
bejaardenwoningen vanwege de afstand tot voorzieningen niet goed 
mogelijk zijn. De doorstroming van huur- naar koopwoningen zal 
hoofdzakelijk ruimte vrij maken in de duurdere huursektor en dus de 
doorstroming van huur- naar huurwoningen nauwelijks bevorderen. 

Aanbodziide. 
Er zijn 33 lokaties in Almere-Haven onderzocht. Deze lokaties zijn 
in oktober 1988 al aan uw college gepresenteerd in de eerste notitie. 
Bij de beoordeling van de lokaties heeft een aantal criteria een rol 
gespeeld. In het overzicht bij de notitie zijn deze criteria genoemd. 

Getracht is een zo objectief mogelijke kijk op de verschillende 
lokaties te geven. Bewust is daarom het aspekt "maatschappelijke 
haalbaarheid" niet ingeschat. Dit zal in het kader van de herziening 
van het geldende bestemmingsplan blijken. 
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Conclusies. 
De conclusies van de notitie aanvullende woningbouw Almere-Haven 
zijn cijfermatig samengevat in de onderstaande tabellen, waarin 
zowel de aanbod- als de vraagzijde naar voren komt. 
Gelet op de geringe capaciteit en de verwachting dat ontwikkeling 
van de lokaties 20, 21 en 29 forse inspanningen met zich mee zal 
brengen, is het wenselijk deze lokaties niet voor aanvullende 
woningenbouw in aanmerking te laten komen. 

voningbouv tot 2000 
programma 

2000 - 2015 totaal 

bejaardenvon.(huur) gezinsvon. 
duur goedkoop huur koop 

totaal bejaarden gezinnen 

in voorbe-
reiding - 90 
Vierden-
park 60 
extra SO 250 

90 120 300 300 

240 
100 

300 
400 

30 
70 

70 
30 

400 
500 

totaal 110 340 90 460 1.000 100 100 1.200 

totaal 450 550 1.000 200 1.200 

Dit programma is als volgt te realiseren 
- bejaardenvoningen voor 2000 

duurdere appartementen -

goedkopere bejaardenvoningen -

6 de Uithof 
Vierdenpark 

2 reserve tg Overloop 
4 stadsparken 
5 bij Bombardon 
7 Schapenmeent 
8 Jaagmeent 
22 Kimvierde 
30 Extra Zandwierde 

Zandvierde 

50 
60 
60 
20 
10 
40 
60 
40 
30 
90 

totaal 450 

gezinsvoningen voor 2000i 
14/15 de Marken 

Vierdenpark 
in voorbere id ing (koop) 
in voorbere id ing (huur) 

100 
240 
120 
90 

550 

totaal voor 2000 1.000 

bejaardenvoningen van 2000 tot 2015 
3 buitendijks 

Vierdenpark 
70 

-10 
100 

gezinsvoningen van 2000 tot 2015 
6 de Uithof 

33 reserve Groenhof 
Vierdenpark 

50 

120 

totaal 2000 tot 2015 200 

Gereserveerd blijven voor periode 2000 tot 2015: 
1 buitendijks manifestatie

terrein ten behoeve van 
recreatieve voorzieningen 

3 buitendijks begraafplaats 
ten behoeve van recreatieve 
voorzieningen 
of zeer luxe voningbouv 20 

9 t/m 13 Oostrand 215 
16 Vliegerpark 30 
17 Spittershoek 30 
18 Bosgouw 30 
24/25 Sportpark de Vierden 80 
32 bij Dijkmeent 40 
33 reserve Groenhof 15 

\ 

totaal 460 
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Procedure. 
Voorgesteld wordt, de notitie "Aanvullende woningbouw Almere-Haven" 
eerst in de vergadering van uw college te behandelen en daarna in 
een besloten vergadering van de raadscommissie voor 
stadsontwikkeling en onderwij s ca. 
Na deze behandeling kan dan in uw college worden besloten, op welke 
wijze de notitie het beste "naar buiten" kan worden gebracht. 

Advies managementteam en stuurgroep ruimteliike ordening. 
De adviezen van MT (verslag d.d. 10-4-84 bijgevoegd) en de 
stuurgroep r.o. zijn gelijkluidend en kunnen als volgt worden 
samengevat. 

a. Het streven is erop gericht, om het huidige inwonertal en de 
voorzieningen van Almere-Haven op peil te houden, waarbij de 
landelijke ontwikkelingen als referentiekader dienen. 
De in de nota gepleegde analyse in de sfeer van de 
volkshuisvesting (vergrijzing en daling van de gemiddelde 
woningbezetting; binding van -Haven; doorstroming) en het 
draagvlak van de voorzieningen worden in principe onderschreven. 
De hierop gebaseerde keuze voor Model C impliceert een na te 
streven groei voor inwonertal van 22.360 in 1989, met 5Z tot een 
nivo van 23.480 rond het jaar 2000. Om dit te kunnen bereiken is 
een uitbreiding van het aantal woningen met 1000 + 200 = 1200 in 
de periode 2000/2015 noodzakelijk. 

b. Met dit beleidsuitgangspunt wordt de verdere ontwikkelings-
richting van Almere-Haven aangegeven. De lange termijn waarbinnen 
de uitvoering van het beleid kan plaatsvinden geeft aan dat er nu 
geen gedetailleerd plan aan de orde is. Er zullen te zijner tijd 
nadere besluiten genomen moeten worden over de totale omvang en 
bestemming van de mogelijkheden voor aanvullende woningbouw, 
waarbij in de afweging een rol zal spelens 
het demografisch onderzoek (-Haven in relatie tot de landelijke 
ontwikkeling); 
de uitkomsten van het distributie-planologisch onderzoek in 
-Haven; 
de mogelijkheden en wensen zoals die uit de markt kunnen worden 
afgeleid; 
de mogelijkheden om via doorstroming vanuit de bestaande 
woningvoorraad huisvestingsmogelijkheden voor toekomstige 
woningzoekenden in -Haven te vinden. 

Het voorgaande geeft flexibiliteit in de uitvoering van het 
beleid voor Almere-Haven. 

De ambtelijke nota betreft een inventarisatie van de beschikbare 
mogelijkheden. Er is geen sprake van een operationeel programma 
van eisen voor de verschillende lokaties, omdat dit nader 
onderzoek vergt, ook m.b.t. de financieie consequenties. 

c. Het uitgangspunt t.a.v. het ruime aandeel woningen voor ouderen 
(ca. 402 van de 1200) op lokaties die voor deze categorie 
woningzoekenden het meest geschikt zijn, wordt ook onderschreven. 



d. Het aandeel van 1200 aanvullende woningen blijkt op basis van de 
inventarisatie in de notitie goed realiseerbaar: 
thans in voorbereiding/uitvoering + 300 woningen 
(o.m. bedrijventerreinen/Zuidmark) 
sportcomplex De Marken. + 100 woningen 
WZ/GB/SV hebben vastgesteld dat zulks 
financieel haalbaar is. Zie bijge-
voegde rapportage SV 3-3-89. 
Meerveld. + 400 woningen 
De overeenkomst gemeente/ABP voorziet 
in tenminste 400 woningen op deze 
grootschalige reservelokatie, te 
realiseren in 1993/1994. 

+ 800 woningen 

Deze 800 woningen vormen een redelijk hard gegeven vanuit de 
gemeente. De maatschappelijke haalbaarheid zal blijken in het 
kader van de noodzakelijke bestemmingsherziening voor De Marken 
en het Meerveld. 

Met inachtneming van deze 800 woningen resteert per saldo het 
traceren van lokaties voor 200 A 400 woningen. 
Gelet op de vigerende bouwbestemming en de ligging in/nabij het 
centrum of nabij de busbaan, wordt geadviseerd de volgende 
lokaties t.b.v. woningen voor ouderen in ontwikkeling te nemen: 
reserveterrein Schapenmeent. lokatie 7. +40 woningen 
reserveterrein Jaagmeent. lokatie 8. +60 woningen 
reserveterrein t.o. De Overloop. 
lokatie 2. +60 woningen 
lokatie Zandwierde. lokatie 30. +20 woningen 

+ 180 woningen 

In de loop der tijd kan aan de hand van eerdergenoemde nadere 
analyses besluitvorming over lokaties plaatsvinden, waarop de 
resterende 200 woningen gebouwd worden. 
Het bestaande "groene" karakter van Almere-Haven wordt met het 
benutten van de genoemde lokaties geen afbreuk gedaan. 

De stuurgroep r.o. heeft bijzondere aandacht besteed aan 
lokatie 3, Het Havenhoofd. Deze nu voor groendoeleinden bestemde 
lokatie biedt naar eerste inschatting goede mogelijkheden (op 
termijn) voor aanvullende centrumvoorzieningen in combinatie met 
wonen. Voorgesteld wordt de dir. SV/GB op te dragen deze lokatie 
globaal op de mogelijkheden te bestuderen terzake principe-
besluitvorming te laten plaatsvinden. Dit kan los van de nota 
"Aanvullende woningbouw Almere-Haven" plaatsvinden. 
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INLEIDING. 

De voorliggende notitie geeft de aanzet voor een discussie en ten slotte be-
sluitvorming over een aanvullend woningbouwprogramma te Almere-Haven. 
Aanleiding is het in onbruik raken van enkele voetbalvelden, die nu voor ande
re doelen gebruikt kunnen worden. 
Maar er zijn meer veranderingen; demografische, zoals vergrijzing en individua-
lisering; economische, zoals distributietechnieken en bedrijfsvestigingspatro-
nen; op de woningmarkt zoals meer koop en afname van de woningnood. 
De ruime opzet van Almere-Haven blijkt de flexibiliteit te bezitten om op zin-
volle wijze aan deze ontwikkelingen tegemoet te komen, zonder dat het karakter 
van deze kern verloren hoeft te gaan: kleinschalig en met veel randsituaties. 
Hieronder worden in hoofdstuk 1 allereerst enkele motieven genoemd voor meer 
woningen in Almere-Haven zoals het op zijn minst op peil houden van het inwo
nertal als draagvlak voor winkel- en maatschappelijke voorzieningen. 
Er zou ook passende woonruimte geboden moeten kunnen worden aan bewoners met 
een binding aan Almere-Haven, om de kans te geven dat er na de immigratieperio-
de een hechtere samenleving ontstaat. Nieuwbouw ten slotte kan doorstroming 
van ouderen bevorderen van grote naar kleinere woningen om plaats te maken 
voor starters op de woningmarkt. Ook doorstroming van goedkoop naar duur 
(koop) heeft dit effect. Het toewijzingsbeleid en stimulerende maatregelen moe
ten deze doorstroming ondersteunen om een optimaal gebruik van de woningvoor-
raad te bevorderen. Een onderwerp dat in de nota volkshuisvesting 90-er jaren 
ruime aandacht krijgt. 

Na deze motivering voor nieuwbouw vanuit draagvlak, binding en doorstroming en 
een globale kwantificering, wordt in hoofdstuk 2 nagegaan in hoeverre de nieuw
bouw, die nu gepland en in uitvoering is, in aantal en soort tegemoet komt aan 
de hiervoor geschetste woningbehoefte. Vervolgens komen de mogelijke bouwloka-
ties aan de orde. 

In principe is niet gekeken naar lokaties buiten de structuurplangrens omdat 
daar een nieuwe discussie start over bouwen in de buitenruimte en omdat ook de 
betekenis voor Almere-Haven afneemt. Toch is uitbreiding van Almere-Haven op 
langere termijn niet uitgesloten. 
Vooreerst zijn de bouwmogelijkheden intern en op het zogenaamde reserveterrein 
het "Vierdenpark" in beschouwing. De bouwlokaties worden globaal getoetst aan 
een aantal criteria als omvang, bereikbaarheid, kosten voor ontsluiting, ruim-
telijke kwaiiteit, en de specifieke geschiktheid. 

Tot slot worden in hoofdstuk 3 enkele overwegingen gegeven voor de keuze welke 
lokaties, wanneer, voor welke bewonersgroep te gebruiken. Een afweging in gro-
ter verband ten opzichte van de ontwikkeling van Almere-Stad en Almere-Buiten 
valt niet te vermijden in verband met de toekenning van contingenten. 

In concept-vorm is deze notitie begin oktober 1988 behandeld door burgemeester 
en wethouders en is de vraag gesteld: 
- welke maatregelen zijn nodig om het draagvlak in dit stadsdeel op peil te 
houden en welke woningenbouw is dientengevolge gewenst met welke doorstro-
mingseffecten; 

- welke lokaties kunnen voor de nodige woningbouw worden benut en wanneer met 
welke bebouwing, waarbij zeker De Marken en het Vierdenpark dienen te worden 
betrokken. 

Een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordiging vanuit SO, PL, GB en GV, heeft 
zich over de beantwoording van deze vragen gebogen met het navolgende resul-
taat. Ten opzichte van het eerste concept is vooral de vraag welke lokaties 
kunnen worden benut verder uitgewerkt, terwijl het programma nauwelijks is ge-
wijzigd. 
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Hoofdstuk 1; motieven voor aanvullende woningbouw. 

Demoerafische ontwikkeling. 

De prognose van 22 november 1988 toont aan dat de landelijke trend van vergrij-
zing en ontgroening niet aan Almere-Haven voorbij zal gaan. 

Leeftijd 1989 2000 2015 

0-20 32,1Z 25,11 21,0Z 
20-35 23,0 17,7 17,0 
30-50 26,1 26,0 20,0 
50-65 9,7 16,6 21,2 
65-75 5,9 7,5 11,3 
75 e.o. 2,9 7,0 9,5 

Totaal 100,0Z 100,0Z 100,0Z 

Een toename dus van de categorie 65+ van 8,8Z nu tot 14,5 in 2000 en 20,82 in 
2015. 

De toename van de categorie 50+ is nog duidelijker; van 18,5Z nu tot respectie-
velijk 31,1 en 42Z. 

Daarentegen neemt de categorie tot 20 jaar af van 32,1Z nu tot 21Z in 2015 en 
de gehele categorie tot 50 jaar daalt van 81,5Z nu tot 58Z in 2015. 

Bij een zelfde aantal woningen zal de bevolking dalen van 22.400 nu tot 21.100 
in 2000 en 20.600 in 2015, respectievelijk 1.000 en 1.500 inwoners minder. Re-
sulterend daalt de gemiddelde woningbezetting van 2,6 nu tot 2,45 in 2000 en 
2,4 in 2015. 

Draagvlak winkelcentrum en buurtwinkels. 

Berekeningen met betrekking tot de behoefte aan winkelvloeroppervlak in Haven, 
zoals weergegeven in de winkelnota d.d. 1988 van de gemeente Almere, gaan, 
praktisch gezien, uit van het maximaal haalbare. Enkele elementen zijn van be-
lang: 
- koopkrachtbinding; 
- bestedingen; 
- omzetwensen winkels; 
- inwonertal (woningen x gwb). 

Doordat van het maximaal haalbare is uitgegaan, bestaat er een wankel even-
wicht. Lagere cijfers leiden tot toenemende druk op het functioneren van win-
kelvoorzieningen. Indien Stad sterker trekt dan voorzichtigheidshalve aangeno-
men, zal Haven dat merken. 
Het niveau van besteding is gelijk gehouden aan het Nederlandse gemiddelde. 
Vloerproduktiviteit is niet royaal. Allemaal aspecten die het raadzaam maken 
om op enige termijn aanvullende woningbouw te overwegen. In De Gouwen wordt 
dat al jaren door de daar gevestigde buurtwinkel gevraagd. Volgens sommigen is 
er zeker een super in het centrum te veel. De koopkrachtbinding voor v.g.m. 
(voedings- en genotmiddelen) is vrij hoog (90Z). lets meer inwoners geeft de 
ruimte om door omzetverhoging de kwaiiteit op peil te houden of mogelijk te 
verbeteren. 
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De koopkrachtbinding voor de d.o.g. (dagelijkse en overige goederen) was in 
1986 50Z en daarmee ruim 16Z onder het Nederlandse percentage voor ongeveer 
even grote gemeenten. Dit doet zich des te meer voelen omdat de verhouding in 
bestedingen voor v.g.m. en voor d.o.g. als 40Z tot 60Z is. Met + 10Z (60Z x 
16Z) me6r inwoners zou deze achterstand verholpen zijn, bij ongewijzigd winkel-
vloeroppervlak. Nu echter is het winkelvloeroppervlak al iets minder dan in 
1986. In afwachting van het DPO (distributie planologisch onderzoek) naar het 
functioneren van het winkelapparaat in Almere wordt voorlopig aangenomen dat 
5Z me6r inwoners nog eens te verhogen tot 10Z meer in 2015 (model D) voldoende 
draagvlakverhoging kan betekenen voor de nu aanwezige winkels. Ook zullen ei-
sen gesteld kunnen worden (service, prijs, kwaiiteit). Dienaangaande hebben de 
gezamenlijke winkeliers, het ministerie van economische zaken en de gemeente 
Almere recent initiatieven genomen die moeten leiden tot een zekere 
opwaardering van het centrum. In deze werkgroep is ook de toeristische kwaii
teit van Almere-Haven in het bijzonder de relatie centrum-kuststrook, aan de 
orde. Ook het toerisme kan een verhoging van het draagvlak betekenen, hoewel 
het verlaten-badplaats-effect in de winter vermeden moet worden. 

Velke groepen mensen het meest in aanmerking komen als doelgroep om woningbouw 
voor te plegen (uit oogpunt van detailhandel e.d.) is moeilijk te zeggen. Elke 
te onderscheiden groep heeft voor- en nadelen: 
- wie veel verdient is mobiel en besteedt veel elders; 
- wie weinig verdient en minder mobiel is, koopt dichter bij huis. 
Vie dan per saldo per hoofd het meeste in de eigen kern uitgeeft is niet te 
schatten. 
Vel bekend is dat kleinere huishoudens, zeker in de food, meer uitgeven per 
hoofd. In Almere-Haven bleek uit het DPO 1985 dat de binding aan Haven (dus 
niet direct de bestede bedragen) relatief het hoogst waren bij: 
- kleinere huishoudens (< - 3); 
- jongeren en ouderen (< 25 en > 45); 
- lagere inkomens (< 1.500). 

Uit deze drie groepskenmerken blijkt al direct een dilemma: oudere mensen vol-
doen veelal aan alle drie kenmerken, maar hebben (althans tot nu toe) een 
slechte inkomenspositie, minder te besteden en dus minder interessant (als con-
sument). 

De gegevens over de bewinkeling in Almere d.d. 1985 stammen evenwel uit de 
tijd dat Stad nog geen concurrent voor Haven was, en zijn daarmee dus 
achterhaald. 

Literatuur biedt onvoidoende verwijzingen om een duidelijke voorkeursgroep aan 
te wijzen. 

Mogelijk is ook een bewonerscategorie aan te trekken (2-verdieners, jongeren) 
die relatief veel gebruik maakt van horecavoorzieningen zodat vrijkomende win-
kelruimte benut kan worden door de horeca of dat de nu gevestigde horeca van 
een iets hoger draagvlak wordt voorzien. Er kan ook afstemming plaatsvinden 
door de ondernemers op een veranderende bevolking door een speciaal aanbod 
(maaltijd-abonnement of tafeltje-dekje etc.). Rond het centrum is deze bewo-
ning zeker te overwegen. 
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Draagvlak maatschappelijke voorzieningen. 

Onderwijs. 

Bij de bouw van de lagere scholen is al rekening gehouden met een permanent mi
nimum en een semi-permanent extra deel. Een dalend kindertal is voor de ge
meente niet bezwaarlijk evenmin als een stijging, mits gebruik wordt gemaakt 
van bestaande scholen. Een aparte woningbouwlokatie kan vanwege te grote af-
standen een extra school noodzakelijk maken (Vierdenpark). 

De mobiliteit van middelbare scholieren is zo groot dat de scholengemeenschap 
Almere voldoende leerlingen kan blijven trekken. De kwaiiteit van het onder
wij s is hier eerder bepalend dan de afstand. 

Zorgvoorzieningen. 

Verhoging van het inwonertal en vooral de vergrijzing vragen om een aanpassing 
van de zorgvoorzieningen. Hier en daar zullen gebouwde voorzieningen uitge-
breid moeten worden. Van belang zijn goede routes naar bestaande voorzienin
gen. In overleg met betrokkenen zal bij uitwerking van deze nota nadere aan
dacht aan de zorgvoorzieningen worden gegeven. 

Recreatieve-. sport-, culturele voorzieningen. 

Het teruglopen van het gebruik van openlucht sportvoorzieningen en volkstuinen 
is niet te compenseren met hogere inwonertallen. Integendeel deze functies le-
veren wellicht de ruimte om het draagvlak voor andere functies te kunnen verho-
gen. 
Een hogere scholingsgraad van de bevolking, veelal gekoppeld aan het inkomen, 
draagt bij aan het gebruik van de culturele voorzieningen (Roestbak, film, 
CKV, etc.). 

Binding aan Almere-Haven. 

De samenleving van Almere-Haven kan zich ontwikkelen door de band met deze 
kern te bestendigen door middel van het aanbod van passende woningen. Voor ou-
deren kunnen dit woningen zijn dichtbij voorzieningen (winkels, bushalte, hore
ca), makkelijk toegankelijk en mogelijk eenvoudig te voorzien van een flexibel 
service-pakket. Dit past in het beleid om zo lang mogelijk het zelfstandig wo-
nen mogelijk te maken. 

Gezien de geringere mobiliteit van ouderen is een verhuizing over korte af
stand van belang voor het behoud van de plaatselijke contacten. Als er ver-
huisd moet worden is de vanouds bekende volgroeide kern een aanmerkelijk ver-
kieslijker oord dan opnieuw een pionierssituatie elders. 

Voor enkele jongeren en gescheidenen kan het makkelijk onderhouden van contac
ten met het ouderlijk huis of de rest van het gezin van belang zijn. Ervaring 
van de afdeling huisvesting kan leren om welke aantallen het hier gaat en om 
welke, eventueel nog te weinig gebouwde woningen. Door een economische binding 
of een schoolbinding kan het voor 2-verdieners of egn-oudergezinnen van belang 
zijn om te verhuizen met behoud van deze school-werk relaties. 
Het gaat vaak om een zorgvuldig opgebouwde en gecompliceerde wijze van bestaan 
die soms niet zonder schade naar elders te verplaatsen is. Enerzijds lijken 
koopwoningen ter plaatse nodig, anderzijds goedkopere huurwoningen. 
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Kwantlfleering. 

Bij een gelijk aantal woningen zal de bevolking tot het jaar 2000 afnemen met 
ongeveer 1.000 inwoners en daarna tot 2015 nog eens met 500 (model A). 
Om het aantal inwoners gelijk te houden zouden tot 2000 500 woningen extra en 
daarna tot 2015 nog eens 200 extra nodig zijn (model B). 
Voor een hoger draagvlak voor de winkelvoorzieningen zouden in 2000 5Z megr in
woners wenselijk zijn, dat wil zeggen 1.000 woningen extra. Tot 2015 zijn dan 
nog eens 200 woningen nodig om het inwonertal constant te houden (model C). 
Om nog eens 5Z extra inwoners in 2015 te huisvesten zijn tot 2015 nog 700 wo
ningen extra nodig (model D). 
De bevolkingsaantallen met leeftijdscategorieen en de benodigde woningaantal-
len met vermelding van het aantal bejaardenwoningen worden weergegeven in mo-
dellen A, B, C, D in bijlage 1). 

Globaal zijn er totaal 500 (model B) a 600 (model D) extra bejaardenwoningen 
nodig in 2015, er van uit gaande dat 66n derde deel (33Z) van de 65+-ers wil 
wonen in een geschikte woning en dat de gemiddelde woningbezetting dan 1,5 per-
sonen is. Een "geschikte" woning is zonder traplopen bereikbaar, heeft de vita-
le woonfuncties op egn laag, onder andere woon- en slaapkamer, ligt dichtbij 
voorzieningen als winkel, bushalte, postagentschap etc. 

Het huidige aantal bejaardenwoningen - 530 - komt ruimschoots tegemoet aan de 
op deze wijze berekende vraag - 430. Vel blijkt dat de 3-kamerwoningen en voor-
al de 3-kamerbejaarden- en eengezinswoningen een zeer lange wachttijd kennen. 
Dit stemt overeen met een groter aandeel belangstellenden 65+-ers voor zo'n wo
ning, namelijk 50Z in plaats van de aangenomen 33Z. 
Ook 30Z van de 50-65-jarigen heeft belangstelling voor een 3-kamerwoning. 
De behoefte aan kleinere woningen (3-kamer-) is nu al iets groter dan het aan-
bod (33Z), en zal door de vergrijzing zeker toe nemen. De aanname dat 33Z van 
de 65+-ers behoefte hebben aan een bejaardenwoning zal dus eerder naar boven 
bijgesteld moeten worden dan naar beneden. 

Behalve de grootte van de woning speelt de toenemende vraag naar koopwoningen 
een rol. Almere-Haven heeft een achterstand in het aantal koopwoningen (35Z, 
waarvan 10Z premiekoop-A). 
De verkoop van goedkopere huurwoningen wordt niet wenselijk geacht wegens de 
lage contingent-aandelen hiervan in de nieuwbouw. Het bouwen van koopwoningen 
zal dus voor een klein deel tegemoet komen aan de koopvraag: 500 woningen ex
tra betekent + 5Z op de voorraad meer, van 35 naar 40Z. Deze koopwoningen zou
den vooral op lokaties kunnen worden gepland waar bejaardenwoningen wegens de 
afstand tot de voorzieningen niet goed mogelijk zijn, op de aantrekkelijke pe-
rifere lokaties dus. 
De doorstroming van huur naar koop zal slechts ruimte vrij maken in de duurde-
re huursector, vaak een tussenstation voor immigranten op zoek naar een koopwo-
ning. 
Samenvattend wordt voorgesteld om tot 2000 1.000 woningen extra te bouwen, re-
sulterend in 5Z m66r inwoners: 23.500. Van 2000 tot 2015 zijn dan nog eens 200 
woningen te voorzien om het inwonertal constant te houden (model C). 
Van deze eerste 1.000 woningen zouden 450 geschikt zijn voor bejaarden, kunnen 
op lokaties bij voorzieningen. 100 hiervan kunnen duurdere appartementen zijn 
met ruime service, aanvankelijk vooral door immigranten bewoond, later meer 
door eigen doorstromers. 
De overige 550 woningen kunnen koopwoningen zijn. 

Voor de periode van 2000 tot 2015 zouden lokaties gereserveerd moeten worden 
voor zeker 200 woningen (model C) waarvan 90 bejaardenwoningen. 
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Het aandeel bejaardenwoningen in de aanvullende nieuwbouw is zodoende voor 
2000 en na 2000 constant op 45Z gehouden. Het totale nieuwbouwprogramma na 
2000 is namelijk ontoereikend om te voorzien in het nodige aantal bejaardenwo
ningen. 

Met de lokaties, geschikt voor bejaardenwoningen, zal zuinig moeten worden om-
gegaan, ze zijn er niet veel en er is een sterke stijging in behoefte te voor
zien, vooral omdat verzorgingshuizen schaars zullen blijven. 

Doorstroming. 

Behalve het aanbod van een passende woningvoorraad is het de zorg om een pas-
send gebruik te bevorderen. Toewijzing, voorlichting, stimulerende (ver-
huis)maatregelen, mogelijk een huurbelasting of kort lopende huurcontracten 
zijn middelen hiertoe. Het belang van een goed gebruik moge duidelijk zijn: 
als grote woningen onderbezet zijn, blijft of het inwonertal laag 6f zijn ande
re woningen overbezet; als goedkope woningen bewoond blijven door te hoge inko-
mensgroepen, wordt een te groot beroep gedaan op individuele huursubsidie of 
krijgen lagere inkomensgroepen (starters) geen kans. Meestal zijn starters de 
dupe. 
De bejaardenwoning, als laatste in de doorstromingsreeks is belangrijk om gro-
tere woningen vrij te maken voor of starters 6f groeiende huishoudens. De ver-
huisgeneigdheid van ouderen is echter klein, vooral tot 65 jaar. 
Bij de leeftijdsspecifieke woninggrootteverdeling is hiermee rekening gehou
den: 20Z kleine woningen voor 50-65 jaar; 40Z kleine woningen (2- en 3-kamerwo-
ningen) voor 65-75 jaar; 60Z kleine woningen voor 75 jaar en ouder (volgens 
VBO 1985/1986). Vellicht zijn stimulerende maatregelen mogelijk (voorlichting, 
tegemoetkoming verhuiskosten). 
Een aanvankelijk overschot aan bejaardenwoningen ten opzichte van de door-
stroomvraag is echter niet erg omdat er in het belangstellendenbestand een 
groot aandeel ouderen is en omdat in het algemeen de vraag naar 3-kamerwonin-
gen groot is, ook onder jongere leeftijdscategorieen. 
Zou er grotendeels voor gezinnen gebouwd worden dan doet zich na een eenmalige 
injectie van de bevolking, mogelijk met enig naijlend effect door geboorten, 
spoedig weer (na 15 jaar) het verschijnsel van een dalende bevolking voor en 
stagneert de doorstroming. 
De doorstroming van huur naar koop zal wellicht enkele goedkope huurwoningen 
vrij maken maar toch overwegend duurdere huurwoningen. De zogenaamde "scheef-
heid", te hoge inkomens in goedkope woningen en omgekeerd, is in dit jonge ge
bied nog niet ontstaan door een vrij recente toewijzing, rekening houdend met 
de inkomens. 

Nieuwbouwprogramma• 

Na herbestemming van kleine bedrijventerreinen en door het benutten van zoge
naamde reserveterreinen is een aanzienlijke nieuwbouwproduktie in Almere-Haven 
gaande of in voorbereiding. Het gaat om circa 210 woningen in de vrije sector 
waarvan ongeveer 90 in de huur- en 120 in de koopsector. De belangstelling is 
groot en komt grotendeels uit Almere-Haven zelf. Bovendien is op de Zandwierde 
een project van 90 bejaardenwoningen in de sociale sector gepland. 
Al met al bijna 300 woningen. 
Het Vierdenpark zou bebouwd kunnen worden in een ruime setting met circa 400 
woningen waarvan een deel (circa 100) luxe senioren appartementen. Een deel 
hiervan (circa 100) zou na 2000 gebouwd kunnen worden (bij voorbeeld 30 appar
tementen en 70 woningen). 
Er resten dan 400 woningen van het hiervoor gemotiveerde programma van 1.000 
woningen voor 2000, namelijk 50 duurdere appartementen, 250 bejaardenwoningen 
(goedkoop), 100 koopwoningen, eventueel kleine eengezins-huurwoningen. 
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Nieuwbouw
programma 
model C 

Tot 2000 
bejaardenwon. Gezinswon. 
Duur Goedkoop Huur Koop 

2000-2015 Totaal 
Totaal Bej.w. Gez.w. woningen 

In voorbereiding 
Vierdenpark 60 
Extra lokaties 50 

90 

250 

90 120 
240 
100 

300 
300 
400 

-
30 
50 

-
70 
50 

300 
400 
500 

Totaal 110 340 90 460 1.000 80 120 1.200 

Totaal 450 550 1.000 200 1.200 

* 
1.F.2 
1.F.3 
Nijvergouw 
Nijvergouw 
Kadegriend 
Zuidmark 
Klavergriend 
Zandwierde 

22 
19 
22 
55 
40 
30 
26 
89 

303 

Meerveld 1993-1994 
" 60 ha. aangekocht 

f 12/m2 aangekocht 
Boekwaarde: veel meer woningen 

Nog op te leveren 1.A.2 : 53 woningen. 

Dit programma laat een evenwichtige groei zien maar stemt nog niet overeen met 
de voorgenomen planning, namelijk om het Vierdenpark in 1983 en 1984 te bebou-
wen. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan. 

MK/28SVB 



8 -

1989 2000 2015 Totaal 

Model A 
woningen + o 

inwoners 
woningen 
bej. woningen 
extra woningen 
w.v. bej. won. 

22.360 21.070 20.640 
8 .600 8 .600 8 .600 
530 670 940 

0 0 
- 100* + 140 + 270 310 

Model B 
bevolking + o 

inwoners 
woningen 
bej. woningen 
extra woningen 
w.v. bej. won. 

22.360 22.360 22.360 
8.600 9 .130 9 .320 
530 710 1.020 

+ 500 + 200 
- 100* + 180 + 310 

+ 
+ 

700 
490 

Model C inwoners 
bevolking + 5Z woningen 

bej. woningen 
extra woningen 
w.v. bej. won. 

22.360 23.480 23.480 
8.600 9 .580 9 .780 
530 750 1.070 

+1.000 + 200 
- 100* + 220 + 320 

+ 1.200 
+ 540 

Model D inwoners 
bevolking + 5Z woningen 

+ 5Z bej. woningen 
extra woningen 
w.v. bej. won. 

22.360 23.480 24.660 
8.600 9.580 10.270 
530 750 1.130 

+1.000 + 700 
- 100* + 220 + 380 

+ 1. 
+ 

700 
600 

Gemiddelde woningbezetting 2,6 2,45 2,4 
65+ 8Z 15Z 20Z 
50+ 18,5Z 31Z 42Z 

* De berekende behoefte is 430, op de aanwezige 530 zouden er dus 100 minder 
kunnen. 
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Hoofdstuk 2: nieuwbouwlokaties. 

2.1. Algemeen. 

In dit hoofdstuk vindt een "inventarisatie" en qualificatie van alle mogelijke 
extra bouwlokaties plaats, om het te kiezen nieuwbouwprogramma zorgvuldig in 
te kunnen passen. Er zal voor moeten worden gezorgd om de structuur van Alme
re-Haven, bestaande uit radiale woongebieden en "groene wiggen" daartussen, te 
sparen, ten einde niet het kind met het badwater weg te gooien. Vorden de groe
ne wiggen hier en daar dichtgebouwd, dan ontstaan aaneengesloten woongebieden 
met zelfstandige parken waarbij de identiteit van de woongebieden verloren 
gaat. 

Eerder is al besloten de braakliggende kleine bedrijventerreinen Nijvergouw, 
Zandwierde en Kadegriend voor woningbouw te benutten, als ook twee zogenaamde 
reserveterreintjes in De Meenten en het terrein Zuidmark. Ook bestaat een op-
tie om het grote reserveterrein het Vierdenpark te voorzien van woningen. 

Als extra lokaties zijn nu de resterende reserveterreinen aan de orde die in-
dertijd gespaard zijn met het doel een aanvullend programma te kunnen realise-
ren, of woningbouw, of voorzieningen of bedrijven/kantoren. Ook lokaties waar 
het gebruik als sportterrein of nutstuinen afneemt zijn betrokken, alsmede 
groengebieden die minder essentieel zijn voor het behouden van de hoofdstruc-
tuur. Een aantal lokaties zullen uitbreiding betekenen, echter binnen de struc-
tuurplangrens. Buiten deze grens is nog niet gekeken vanwege de afnemende bete-
kenis voor het centrum van Almere-Haven en de discussie op structuurplanni~ 
veau, die daarmee wordt opgeroepen. 

Het uiteindelijke doel, de handhaving van een aantrekkelijk voorzieningenpak-
ket in het centrum, wordt behalve door het handhaven of verhogen van het draag
vlak mede bereikt door de wervende kwaiiteit van het centrum zelf. Diverse 
functies zullen elkaar moeten versterken; winkels, horeca, recreatie, toeris-
me, dienstverlening, wonen en bereikbaarheid. Om vooral de recreatie en het 
toerisme verder te versterken zullen ook lokaties gereserveerd moeten worden 
rond de haven en langs de kust. 

2.2. Inventarisatie. kwalificatie. 

In eerste instantie is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van mogelijke 
bouwlokaties, ongeacht het gewenste totale bouwprogramma. Zij zijn weergegeven 
op bijgevoegd kaartje. De nummering vertoont leemten, waar lokaties zijn uitge-
vallen wegens geluidshinder, te grote aantasting van de structuur en dergelij-
ke. 

Per lokatie zijn de volgende kwaliteiten onderzocht: 
p - oppervlak. 

Per lokatie is de netto te bebouwen oppervlakte bepaald en berekend; 
j_ - bebouwingsmogelijkheden. 

Een eerste verkenning is gepleegd naar de stedebouwkundige randvoorwaarden 
en de te verkiezen bouwvorm (hoog, laag, gesloten, open, woningdichtheid, et
cetera) ; 

- woningcapaciteit. 
Het oppervlak gecombineerd met de bebouwingsvorm en woningdichtheid levert 
het geschatte aantal woningen; 

c, - geschikheid voor soorten woningen. 
Voor bejaardenwoningen is een situering dichtbij voorzieningen als winkels 
en een bushalte nodig, bij voorkeur dichtbij het centrum. Zij kunnen zowel 
gestapeld (liftt) als ongestapeld uitgevoerd worden. 
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Eengezinswoningen zijn overal mogelijk waar geen flinke bouwhoogte is ge-
wenst en waar vanwege drukte geen strenge scheiding prive-publiek is vereist. 
Goedkopere woningen vragen om lage grondkosten, dus op makkelijk te ontslui-
ten terreinen; vaak bij al aanwezige woningbouw. 
Dure woningen moeten afgezet kunnen worden en vragen om aantrekkelijke situa-
ties als randen, aan water, bos, fraai uitzicht etcetera. Bij het centrum 
kunnen kleine woningen met kleine huishoudens bijdragen aan een groter ge
bruik van horecavoorzieningen; 
kosten voor ontsluiting en verwerving. 
De mogelijkheden voor ontsluiting voor autoverkeer, langzaam verkeer en ka-
bels en leidingen zijn onderzocht en een indicatie is te geven of er bijzon
der eenvoudig, of gewoon, of langs moeizame omwegen op de bestaande infra-
structuur aan te takken is. Een berekening is niet gemaakt. 
De "verwerving" zal in de regel laag zijn, maar soms zijn verplaatsingskos-
ten van bestaande functies nodig. 
In de regel kunnen de kosten laag zijn en te overwegen is om met de grondop-
brengsten, naast verwervings- en verplaatsingskosten o'ok de revitalise-
rings-operatie te steunen; 

ruimtelijke kwaiiteit. 
Op het schaalniveau van de totale kern Almere-Haven zou het bebouwen van een 
open plek geen afbreuk mogen doen aan de grote structuur van radiale bebou
wing (lobben) en open ruimten daartussen (groene wiggen). De identiteit van 
de woonbuurten moet herkenbaar blijven, verlies wordt negatief beoordeeld. 
Op de schaal van de directe omgeving kan bebouwing bijdragen aan besloten-
heid of verduidelijken van de stedelijke structuur. Levert bebouwing alleen 
verlies aan ruimtewerking dan wordt dit ook negatief beoordeeld. 
De betekenis voor de individuele omwonende, vaak inperking van het uitzicht 
op groen, wordt in de maatschappelijke haalbaarheid betrokken. 

bestemmingsplan. 
Slechts een beperkt aantal lokaties heeft een geldende bouwbestemming 
(wonen, bedrijven/kantoren, centrumfuncties), en kunnen redelijkerwijs ook 
maatschappelijk gezien zonder veel bezwaren voor wonen benut worden. 
De meeste in deze nota voorgestelde lokaties hebben echter een groen- c.q. 
recreatiebestemming overeenkomstig de feitelijke situatie. De per lokatie 
gepleegde afweging en gemaakte primaire keuze door de gemeente voor een 
(nieuwe) woonbestemming zullen uiteraard door de bewoners in Haven 
beoordeeld worden. 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds. 
De gemeente Almere ontvangt jaarlijks van het Rijk een algemene uitkering 
uit het gemeentefonds op grond van de Financieie Verhoudingswet 1984. De 
hoogte van deze uitkering wordt bepaald door een aantal variabelen, 
waaronder de gemiddelde hoogte van de bebouwing. 
Het realiseren van woningbouw op onbebouwde lokaties in en aan de randen van 
Almere-Haven is van invloed op de hoogte van de Rijksbijdrage. De lokaties 
zijn ook op dit aspect getoetst. 

Per lokatie volgt een korte kwalificatie, tot slot samengevat in een soort 
consumententabel met +, o, en -. Deze tabel is als bijlage 1 in deze nota 
opgenomen. 
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2.3. Globale analyse mogelijke bouwlokaties. 

In deze paragraaf wordt in het kort een beeld geschetst van de in de stu-
die betrokken (mogelijke) bouwlokaties. Deze inventarisatie dient gelezen 
te worden in samenhang met het bijgevoegde lokatie-overzicht met scores 
op de diverse toetsingscriteria. 

1. Manifestatieterrein buitendijks. 

Dit terrein vervult reeds jaren een bijzondere goede functie voor groot-
schalige manifestaties. Mede vanwege de relatie centrum/ haven/Gooimeer 
is deze lokatie van dit soort functies uniek, waarvoor in Almere-Haven 
geen alternatief beschikbaar is. Er is alles aangelegen om de potenties 
van deze locatie als (ontmoetings)plaats voor tal van maatschappelijke ac-
tiviteiten verder tot ontwikkeling te brengen. De hiervan uitgaande posi-
tieve ondersteuning van het centrumgebied is evident, zeker wanneer de re
creatieve mogelijkheden die de Gooimeerdijk biedt worden uitgebouwd. 
Deze lokatie speelt derhalve voor de komende periode geen rol voor aanvul
lende woningbouw. 

2. Reserveterrein de Overloop. 

Dit reserveterrein kan volgens de geldende bestemming bebouwd worden. Uit-
gangpunt vormt bebouwing met 3 A 4 woonverdiepingen voor ouderen. 

3. Buitendijks bij begraafplaats. 

Deze lokatie is geschikt voor gestapelde woningen. Uit stedebouwkundige 
overwegingen bestaat voorkeur voor een bouwwerk met 3 A 4 woonlagen. Haar 
ligging direct aan de haven leent zich in principe voor een beperkte com
merciele dienstverlenende functie op de begane grond. Dit aspect zal te 
gelegertijd bij de verdere invulling van het programma meegenomen worden. 

4. Stadspark • 

In verband met de directe parkeerfunctie voor het centrum, is het noodza-
kelijk dit parkeerterrein als zodanig te handhaven. 

De aan de oostzijde van het parkeerterrein gelegen groenstrook heeft in 
het vigerende bestemmingsplan de bestemming centrumdoeleinden. Dit gege
ven en de beoogde draagvlakvergroting van Almere-Haven leiden tot het 
voorstel om thans deze lokatie voor woningbouw in ogenschouw te nemen, 
met op de begane grond bejaardenwoningen. 
Hiermee komt de laatste reservelokatie voor het centrum van Almere-Haven 
te vervallen. 

5. Zuidzijde KBO-school "De Bombardon". 

Voningbouw op bescheiden schaal en aansluitend op de omliggende woningen 
vormt de afronding van het gebiedje. 
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6. De Uithof. 

Deze lokatie is onderdeel van de zgn. westelijk groene wig. Het noord
elijk gedeelte van deze lokatie heeft nu de bestemming "groendoeleinden" 
Verder is in deze lokatie ook het terrein begrepen dat ligt tussen de Eer
ste Almeerse Montessorischool en de woningen aan de westrand van Midden-
hof. Dit terrein vervult nu de functie als reserveterrein voor maatschap
pelijke functies in de gebouwde sfeer, en heeft dan ook de bestemming 
maatschappelijke doeleinden (40Z van terrein te bebouwen max. goothoogte 
gebouwen 12 m). 
Vanuit de basisgedachte over aanvullende woningbouw vormt het noordelijk 
deel van de lokatie vanwege haar ligging en goede ontsluitingsmogelijkhe-
den een potentiele bouwlokatie ten behoeve van eengezinswoningen, zo moge
lijk in de huursfeer. Mede door de korte afstand tot de bushalte is het 
zuidelijke deel goed geschikt voor bejaardenwoningen. 
De ligging nabij de Vesterdreef vraagt nadere aandacht voor het aspect ge
luidhinder. Indien nodig is de aanleg van een geluidswal mogelijk. 

7. Reserveterrein Schapenmeent. 

Overeenkomstig de vigerende woonbestemming kan dit reserveterrein nu 
daadwerkelijk haar woonfunctie gaan vervullen. Gelet op de gebouwde omge-
ving en korte afstand tot de busbaan ligt de keuze voor eensgezinshuizen 
(met voorkeur voor bejaarden) voor de hand. 

8. Reserveterrein Jaagmeent. 

Ook dit terrein heeft een reservefunctie, maar dan ten behoeve van kanto-
ren en maatschappelijke functies. Dit is in de geldende bestemming van de
ze gronden juridisch vastgelegd. 
De gemeente streeft naar optimale instandhouding en concentratie van het 
kantorenaanbod voor Almere-Haven in het centrum en de beschikbare capaci
teit op de bestaande bedrijventerreinen. Er bestaat geen behoefte om deze 
reservering Jaagmeent nog langer open te houden. Dit geldt evenzeer voor 
wat betreft de reservefunctie van maatschappelijke activiteiten. 
Vanuit de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de gewenste aanvul
lende woningbouw in Haven is de keuze thans voor het toekennen van een 
woonfunctie, in principe gestapelde wooneenheden in 3 bouwlagen met kap. 
De in de directe omgeving aanwezige bushalte maakt deze plek geschikt 
voor bejaardenhuisvesting. 
Bij de nadere invulling van de lokatie kan een combinatie wonen met klein-
schalige bedrijfsruimten (g£en detailhandel) op de mogelijkheden bezien 
worden. Ook zal aandacht besteed moeten worden aan mogelijke geluidshin-
der vanwege autoverkeer op de Oosterdreef. 

9. t/m 12. Lokaties Oostrand. 

De Oostrand vormt het overgangsgebied tussen De Meenten en De Grienden en 
het buitengebied, in casu aansluitend op de Vaterlandse Tuinen en volk
stuinencomplex De Vindhoek. 
Aan de zuidkant begrensd door de Gooimeerdijk, en aan de noordzijde aan
sluitend op de Klavergriend heeft het gebied de bestemmingen groendoelein
den en recreatie. In het gedeelte dat grenst aan De Meenten zijn enkele 
functies gedacht dit goed passen in deze stadsrandzone: het geldende be
stemmingsplan Oostrand maakt de vestiging van een tuincentrum ca. moge
lijk terwijl op de meer noordelijk gelegen lokatie expostitie ruimten 
ca. ateliers toegestaan zijn. 
Gegeven deze typering van de stadsrandfunctie van Oostrand is aanleiding 
gezien om dit gebied 66k op haar mogelijkheden voor woningbouw te toetsen. 
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Er is een viertal lokaties ge'inventariseerd die voor een woonfunctie in 
aanmerking kunnen komen. Uitgangspunt is laagbouw (goothoogte max. 4m) 
in de sfeer van vijstaande woningen of 2 onder 1-kap typen in de vrije 
sector. De vier lokaties beslaan in totaal ± 14 ha., met een capaciteit 
voor ca. 200 woningen. 
Bij deze lokaties als geheel is aandacht voor enkele civieltechnische za
ken noodzakelijk. 
De infrastructurele voorzieningen, waaronder de riolering, is uiteraard 
gedimensioneerd op de bestaande bebouwing in De Meenten en De Grienden. 
Uitbreiden van het stedelijk gebied met ca. 200 woningen leidt extra voor
zieningen, zoals riolering met pompput, hetgeen tot verhoudingsgewijs ho
gere kosten leidt. Bezien vanuit dit gegeven, en de noodzaak tot het aan-
leggen van wegen ter uitsluiting van de lokaties verdient het aanbeveling 
zo mogelijk het gebied als geheel in ontwikkeling te nemen. 

13. Noordzijde Klavergriend. 

Het groengebied noordelijk van Klavergriend vormt de westelijke uitloper 
van Oostrand, en is als zodanig bestemd. Het gedeelte tussen Lange Vete-
ring en het fietspad (opp. ca. 1 ha.) geeft de mogelijkheid van aanvullen
de woningbouw in de sfeer van vrijstaande bungalows. Deze lokatie is-tech-
nisch bezien- te ontsluiten met een wegverbinding naar de oostelijke ver-
keerslus in Klavergriend. 
Er bestaan ambtelijk echter gerede twijfels over de wenselijkheid om deze 
lokatie voor wonen te benutten. Er lijkt sprake van een te grote aantas-
ting van de groene zone langs de noordkant van Almere-Haven. 

14.+15. Sportpark De Marken. 

Begin 1988 is de gemeente op basis van een onderzoek naar de behoefte aan 
openlucht-sportaccommodaties tot de conclusie gekomen dat enkele sport-
functies op de sportcomplexen De Marken en De Vierden kunnen vervallen, 
onder meer door verplaatsing naar lokaties elders in Almere. 
De consequenties voor De Vierden komen hierna onder punt 24+25 aan de or-
de. 
Op sportpark De Marken komen in dat verband de volgende gronden vrij voor 
herbestemming: 
- 1 voetbalveld + oefenhoek, direct rechts van de ontsluitingsweg naar 
het parkeerterrein (lokatie 14); 

- 2 hockeyvelden, grenzend aan de oostkant van het tenniscomplex (lokatie 
15). 

Beide vrijkomende terreinen lenen zich goed voor woningbouw in de vrije 
sectorsfeer. Bij de invulling van deze woonfunctie dient veel zorg te wor
den besteed aan de verkavelingsopzet waarop het open karakter en toeganke-
lijkheid van deze groene wig voorop blijft staan. Dit impliceert onder 
meer het instandhouden van de structuur van de aanwezige langzaam-verkeer-
routes. 

Een eerste verkenning geeft de volgende indicatie van woningbouw aldaar: 
lokatie 14 biedt ruimte voor ca. 55 woningen, en lokatie 15 heeft een ca
paciteit voor ca. 45 woningen. Beide lokaties kunnen vrij gemakkelijk, 
zonder onevenredig hoge financifile inspanning aanhaken op de bestaande in-
frastructuur en nutsvoorzieningen. 
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16. Noordwesteliik deel Vliegerpark. 

Met instandhouding van het grootste deel van dit park met haar omvangrij-
ke bospercelen is het stedebouwkundig verantwoord om het gedeelte, gren-
zend aan Redemark/Hofmark een woonfunctie toe te kennen. Deze lokatie met 
een opp. van ± 2 ha. leent zich voor laagbouw die qua verschijningsvorm 
afgestemd is op de woningen in de directe omgeving. Dit komt neer op ± 30 
woningen. Om deze lokatie voor de auto te ontsluitend vormt het trac6 van 
het bestaande fietspad vanaf de Hofmark het enige alternatief. 

17. Vestzijde Spittershoek. 

Dit groengebied (opp ±1,5 ha.) is gelegen tussen de aanwezige woningen 
en bedrijfsbebouwing Gildemark, en het volkstuinencomplex Spittershoek. 
Uitgaande van eengezinswoningen in aansluiting op Gildemark heeft de loka
tie een capaciteit van ca. 30 woningen. De bestaande weg die naar het 
volkstuinencomplex loopt kan zonder bezwaar als auto-ontsluiting voor de
ze lokatie dienen, te meer daar langs het westelijk weggedeelte bedrijven 
aanwezig zijn. Het terrein ligt in de invloedssfeer van geluidshinder van
wege Rijksweg A6. De bestaande Rijksweg met 2x2 rijstroken veroorzaakt nu 
geen geluidsprobleem voor deze lokatie. Nader akoestisch onderzoek is ech
ter wenselijk om de gevolgen voor een mogelijke verbreding van de weg tot 
2x3 strooks in de sfeer van geluidshinder te kennen. 

18. Vestzijde Bosgouw. 

Dit gebied, tussen woongebied Bosgouw en het volkstuinencomplex De Gouwen 
vervult reeds lang een groenfunctie en is dan ook voor groendoeleinden be
stemd. 
De mogelijkheid bestaat om deze gronden te herbestemmen voor woningbouw 
in de sfeer van eengezinswoningen in aansluiting op de Bosgouw (ca. 40 wo
ningen) . 

19. + 26. Beginbos. 

Burgemeester en wethouders hebben reeds enkele jaren geleden de wens uit-
gesproken om langs het Fontanapad, de belangrijkste hoofdroute voor lang-
zaamverkeer tussen de kernen Haven en Stad, ontwikkelingen te bevorderen 
die bijdragen aan het sociale veiligheid van de mensen die deze route 
door het Beginbos gebruiken. 
Binnen het kader van de voorliggende nota beperkt de aandacht zich tot 
het gebied rond het gedeelte Fontanapad, dat ligt tussen de Muiderweg en 
de A6. 
Van particuliere zijde is belangstelling getoond voor het realiseren van 
woningen in de vrije sector op kavels langs cq. nabij het fietspad, en op 
beperkte school ook langs de Muiderweg. 
Een van de essentiele problemen die in dit gebied in relatie met een moge
lijke woonfunctie aan de orde zijn, is de geluidshinder vanwege de A6. 
De gepleegde studies maken duidelijk dat dit geluidsprobleem complex is, 
en in de sfeer van geluidwerende voorzieningen (scherm, wal) en situering 
van de bebouwing niet op voorhand tot een akoestisch gezien gunstig kli-
maat te realiseren is. Daarenboven dienen op grote schaal geluidwerende 
voorzieningen aangebracht te worden, hetgeen verhoudingsgewijs zeer hoge 
investeringen vergt (aanleg 6n onderhoud). 
Deze lokaties komen dan ook vooralsnog niet voor woningbouw in aanmer
king. Andere mogelijkheden om de sociale veiligheid in het gebied Fontana
pad (zuidelijk van A6) te ondersteunen, dienen echter steeds op haalbaar
heid te worden getoetst. 
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20. Vestzijde Peppengouw. 

Het betreft een als zodanig bestemd en bestaand groengebiedje met een op-
pervlakte van ca. 0,5 ha. 
Een keuze voor woningbouw op deze lokatie, aansluitend op de oostelijk 
aangrenzende Peppengouw resulteert in ca. 15 woningen. 
Deze lokatie ligt juist buiten de geluidszOne van de A6 en kan voor de au
to worden ontsloten via een nieuwe weg, ter plaatse van het bestaande 
fietspad naar de Peppenbrug. 

21. Hoekwierde/Gooimeerdijk. 

Dit bestaande groengebied komt in principe in aanmerking voor woningbouw 
in de vrije sector, waarbij gedacht wordt aan twee-onder-een-kappers (ca. 
20 stuks). 

22. Zuidzijde Kimwierde. 

Dit als zodanig ingerichte groen-/recreatiegebied wordt doorsneden door 
fietspaden die onderdeel vormen van de hoofdfietsroute vanaf Gooimeer, 
door De Vierden in noordelijke richting v.v. Het geldende bestemmingsplan 
bestemt de gronden voor groendoeleinden, terwijl daarnaast nog de bevoegd-
heid aan burgemeester en wethouders toegekend is om de groenbestemming om 
te zetten in de bestemming maatschappelijke doeleinden. Hiermee is reeds 
in 1981 de reservefunctie van dit terrein aangegeven. 
Een toekomstige functie in de maatschappelijke sfeer zoals onderwijs, ge
zondheidszorg is redelijkerwijs niet te verwachten. Vanuit de opdracht 
tot het analyseren van de mogelijkheden voor aanvullende woningbouw in Al
mere-Haven komt dit terrein in principe voor een woonfunctie in aanmer
king. De gedachten gaan uit naar een 2 a 3 gebouwen met 4 A 5 woonlagen 
(urban villa's), met een totale capaciteit van ongeveer 40 wooneenheden, 
in principe voor ouderen. 

23. Meerveld. 

Het Meerveld -ook wel Vierdenpark genoemd- is een groot, gedeeltelijk in-
geplant gebied dat ligt aan de westkant van Almere-Haven. Dit gebied met 
een opp. van ca. 60 ha. wordt begrensd door de Gooimeerdijk, het Kroms-
lootpark, Beginbos, sportpark De Vierden en woongebied De Vierden. 

Vanaf de eerste planontwikkeling van Almere-Haven op structuurplanniveau 
is dit terrein aangewezen als reservelokatie die -op termijn- voor diver
se functies benut kan worden. Centrale doelstelling daarbij: het onder-
steunen cq. extra impulsen geven aan de kern Almere-Haven, in het bijzon
der vergroting van het draagvlak van de voorzieningen op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg, detailhandel en dergelijke. 
Het in 1983 tot stand gekomen bestemmingsplan "Meerveld" geeft een duide-
lijk beeld van deze reservefunctie, die in dat plan niet juridisch-plano-
logisch is vastgelegd. Juist omdat In dat jaar geen indicatie gegeven kon 
worden over het eventueel benutten van deze functie en de inhoud ervan is 
de bestemming recreatie aan de gronden toegekend, en daarmee de feitelij-
ke situatie als uitgangspunt genomen. 
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Begin 1988 zijn de gemeente Almere en het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds een samenwerkingsverband aangegaan met betrekking tot een gezamen
lijke en geintegreerde planontwikkeling en -realisatie van woongebieden 
in de komende jaren. Op dit moment (maart 1989) komen de plannen voor wo
ningbouw in de Bloemenbuurt te Almere-Buiten in uitvoering, terwijl ook 
al belangrijke stappen in deze sfeer gezet zijn in Muziekwijk-Noord te Al
mere-Stad. 
Beide partijen hebben in dit kader ook afspraken gemaakt over het gebied 
Meerveld. De intentie bestaat om in dit gebied met gezamenlijke inspan-
ning ten minste 400 vrije sector-huur-en koopwoningen te realiseren. De 
juiste capaciteit is mede afhankelijk van de uitwerking van de voorgeko-
men herziening van het bestemmingsplan, waarmee in 1989 een aanvang wordt 
gemaakt. 
Binnen het kader van deze nota aanvullende woningbouw Almere-Haven is het 
niet mogelijk en ook niet wenselijk om op de in 1989/1990 door gemeente 
en ABP aan te vangen werkzaamheden vooruit te lopen. 
In ieder geval staat vast dat Meerveld een belangrijke lokatie is bezien 
vanuit de gewenste aanvullende woningbouw in Almere. 

Ten overvloede: om Meerveld te kunnen bebouwen is een herziening van het 
geldende bestemmingsplan noodzakelijk. 

24. + 25. Sportpark De Vierden. 

De onder punt 14+15 al genoemde analyse naar de behoefte aan openluchtac-
commodaties komt ten aanzien van de accommodaties op Sportpark De Vierden 
tot de volgende aanbevelingen: 
- de voetbalaccommodatie met drie velden verkleinen. Het gaat dan om de 
velden aan de westkant, nabij de fietscrossbaan. Het hoofdveld blijft 
qua ligging gehandhaafd; 

- de korfbalfunctie verplaatsen naar Almere-Stad. Het hierdoor vrijkomen
de clubgebouw kan dan ter beschikking komen van de handbalvereniging. 

Door deze wijzigingen komen - op termijn-gronden vrij voor een alternatie-
ve bestemming: ± 3,5 ha aan de westkant, en ± 2 ha aan de oostzijde van 
het sportpark. In totaal kan derhalve ca. 5,5 ha grond vrijkomen ten be
hoeve van een woonfunctie. Het is nu (maart 1989) niet mogelijk om concre
te suggesties te doen in de sfeer van begrenzing van de lokatie en de wo
ningdichtheid. In de gedachtenvorming hierover spelen de volgende overwe-
gingen. 
De gemeente dient allereerst overleg met de betrokken sportverenigingen 
te starten cq., lopende kontakten in definitieve afspraken om te zetten. 
Voorts spelen ruimtelijke en verkeerskundige aspecten een rol. Zo zal be
paald moeten worden of, en zo ja, in welke mate deze lokatie betrokken be-
hoort te worden bij de ontwikkeling van het westelijk gelegen Meerveld, 
(zie toelichting punt 23.). 
Anders dan deze ontwikkelingsrichting kan het standpunt worden ingenomen 
om de vrijkomende gronden op sportcomplex te concentreren langs de au-
to-ontsluitingsweg aan de oostzijde van het park. Dit kan slechts na her-
schikking van de voetbalaccommodatie. Een keuze uit deze -en wellicht an
dere- mogelijkheden kan naar verwachting eerst in de loop van 1989 plaats
vinden. Binnen het kader van deze notitie wordt voorgesteld als principe 
te kiezen voor een woonfunctie van de vrijkomende en 5,5 ha gronden met 
een te verwachten capaciteit van ca. 75 a 85 woningen. 
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27. GroenzSne Noorderdreef/Muider- en Lindengouw. 

Deze als zodanig bestemde groenzSne komt vanwege de ligging pal langs de 
Noorderdreef niet in aanmerking voor woningbouw. De lokatie ligt in de ge-
luidszfine van het drukste gedeelte van de Noorderdreef, en kan slechts 
door forse geluidwerende voorzieningen, zoals een hoge aarden wal of een 
geluidscherm, van bovenmatige geluidshinder gevrijwaard worden. Een derge-
lijke ingrijpende voorziening is met het oog op de ruimtelijke kwaiiteit 
en de open structuur van deze entree van Almere-Haven onaanvaardbaar. 

28. Noordzijde de Uithof langs Vesterdreef. 

Deze lokatie vormt thans onderdeel van de oostelijke groene wig, en is 
dientengevolge bestemd tot groendoeleinden. 
In het kader van de behoefte aan aanvullende bouwlokaties in Almere-Haven 
kan ook deze lokatie hierin een bijdrage leveren. Gedacht wordt aan woon-
bebouwing in de duurdere vrije sectorsfeer. Het terrein van ca. 1 ha. 
biedt ruimte voor ± 16 woningen. 
Op de lokatie zijn overigens twee beperkende zaken van toepassing. Aller-
eerst de ligging tegen de Vesterdreef: akoestisch onderzoek naar geluids
hinder van wegverkeer voor de lokatie zal antwoord geven op de vraag of 
aanleg van een geluidwal ter afscherming van de woningen noodzakelijk is. 
Daarnaast wordt het terrein aan de westkant doorkruist door een leiding-
strook. Deze infrastructuur is een harde randvoorwaarde voor de verkave-
lingsopzet in de woonsfeer. 

29. Hoekwierde. 

In de Hoekwierde, aan de noordzijde van het bestaande project Centraal Vo-
nen, ligt een voor groendoeleinden bestemd terrein met een opp. van ca. 
0,5 ha. Ook dit (ingeplante) perceel komt in principe voor een woonfunc
tie in aanmerking, waarbij de gedachten uitgaan naar eengezinswoningen, 
aansluitend op de bebouwing aan de noordzijde. 

30. Reserveterrein Zandwierde. 

Dit terrein (opp. 0,5 ha) heeft van oudsher een reservefunctie voor maat
schappelijke doeleinden, zoals een onderwijsfunctie. Volgens de huidige 
inzichten bestaat er geen aanleiding om deze reservering nog langer te 
handhaven. Gegeven de ligging en haar omgeving ligt een invulling met een 
woonfunctie, afgestemd op huisvesting voor ouderen, voor de hand. Het ter
rein heeft een capaciteit van ca. 20 woningen (laagbouw). 

31. Zuidzijde Achterwerf. 

Het betreft de groenstrook aan de zuidkant van woongebied Achterwerf, met 
een dienovereenkomstige bestemming. De gemeente vindt dat ook dit terrein 
een aanvullende woonfunctie kan vervullen in de sfeer van eengezins-wo-
ningbouw. De lokatie met een opp. van ca. 0,5 ha. biedt ruimte voor + 20 
woningen. 

MK/28SVB 
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32. Lokatie tussen Diikmeent en Terpmeent. 

Een analyse van aanvullende "bouwmogelijkheden in de zone Dijkmeent/ 
Terpmeent leidde tot de conclusie om mogelijke woningbouw zo dicht moge
lijk op het bestaande woongebied met ontsluitingsstructuur te laten aan-
sluiten. Uitgaande van dit principe zijn er mogelijkheden voor een loka
tie van ca. 1 ha. grenzend aan de zuidkant van Schapenmeent c.q. de hoofd-
ontsluitingsweg voor het zuidelijk woongebied Meenten/Grienden. 
Het terrein biedt goede mogelijkheden voor woonbebouwing in de eengezins-
sfeer, afgestemd op het woningtype Schapenmeent. Op deze wijze ontstaat 
een bouwmogelijkheid voor ca. 40 woningen. 
De lokatie heeft op dit moment gedeeltelijk de functie stadsweide, als on
derdeel van het grotere gebied waarin in 1987 een zestal paardenweitjes 
met stallen aangelegd zijn. Kiezen voor woningbouw aan de noordzijde van 
de stadsweide houdt in dat enkele weitjes verplaatst dienen te worden, 
hetgeen in de directe omgeving oplosbaar lijkt. 

33. Reserveterrein Groenhof. 

Dit terrein kent ondanks de relatief jonge leeftijd van Almere-Haven een 
rijke historie. In het kader van de totstandkoming van het bestemmings
plan "De Hoven 1981", in de periode 1982/1983 is ruime aandacht besteed 
aan de reservefunctie van dit -al jaren- als groenstrook ingerichte ge
bied. 
Ondanks bezwaren vanuit de Groenhof heeft de -v66r gemeentewording- be-
voegde minister van verkeer en waterstaat, met instemming van de rechts-
voorganger van de gemeente Almere, de bestemming van het terrein als 
volgt vastgelegd: op deze gronden zijn maatschappelijke functies, in eer
ste instantie onderwijsvoorzieningen, toegestaan. De concrete invulling 
van het gebied met bebouwing (1.500 m2 toegestaan), ontsluiting etc. is 
daarbij opgedragen aan burgemeester en wethouders. Zij dienen hiertoe een 
uitwerkingsplan te stellen, en via een inspraakprocedure de detaillering 
van het gebied te bepalen. 
Dit reserveterrein heeft derhalve sinds 1983 officieel de bestemming maat
schappelijke doeleinden. Volgens de huidige inzichten zijn er voor de ko-
mende jaren geen uitbreidingen van maatschappelijke functies in dit ge
deelte Almere-Haven te verwachten. In de sfeer van de gewenste aanvullen
de woningbouw biedt deze lokatie echter goede mogelijkheden voor de huis-
vesting van ouderen, in de vorm van kleinschalige woningbouw met een bouw-
laag met kap (ca. 15 eenheden). 
Dit uitgangspunt doet nauwelijks afbreuk aan het woonmilieu Groenhof, met 
inachtneming van de geldende bouwbestemming, bestemming maatschappelijke 
doeleinden. 
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Hoofdstuk 3. 

Samenvatting en aanbevelingen. 

Voorgesteld wordt te streven naar 5Z meer inwoners in 2000 ter vergroting van 
het draagvlak van de aanwezige voorzieningen, door 1.000 woningen extra te bou
wen. 

Daarna kan het inwonertal constant blijven door middel van 200 woningen extra 
tot 2015 (model C) of zelfs 5Z meer in 2015 door middel van 700 woningen extra 
(model D). 

Het inwonertal wordt ook bevorderd door een goed gebruik van de woningvoorraad 
en zo min mogelijk onderbezetting. Dan zal het aandeel kleine woningen en voor
al bejaardenwoningen afgestemd moeten worden op de sterk vergrijzende bevol
king. 

De bejaardenwoningen zullen in dit aanvullende nieuwbouwprogramma dan ook 
sterk vertegenwoordigd zijn (45Z) mede omdat de totale woningvoorraad met een 
klein beetje extra bijgestuurd moet worden. In de sterke stijging van de be-
hoeften na 2000 zal al gedeeltelijk voor 2000 moeten worden voorzien. 

In samenhang met de reeds in voorbereiding zijnde plannen, luidt het nieuw-
bouw-programma als volgt: 

woningbouw tot 2000 
programma 

2000 - 2015 totaal 

bejaardenwon.(huur) gezinswon. 
duur goedkoop huur koop 

totaal bejaarden gezinnen 

in voorbe
reiding 
Vierden
park 
extra 

-

60 
50 

90 

250 

90 120 

240 
100 

300 

300 
400 

30 
70 

70 
30 

300 

400 
500 

totaal 110 340 90 460 1.000 100 100 1.200 

totaal 450 550 1.000 200 1.200 

Dit programma is als volgt te realiseren 
- bejaardenwoningen voor 2000 
duurdere appartementen -

goedkopere bejaardenwoningen -

6 de Uithof 
Vierdenpark 

2 reserve tg Overloop 
4 stadsparken 
5 bij Bombardon 
7 Schapenmeent 
8 Jaagmeent 
22 Kimwierde 
30 Extra Zandwierde 

Zandwierde 

50 
60 
60 
20 
10 
40 
60 
40 
30 
90 

totaal 450 
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- gezinswoningen voor 2000: 
14/15 de Marken 

Vierdenpark 
in voorbereiding (koop) 
in voorbereiding (huur) 

100 
240 
120 
90 
550 

totaal voor 2000 1.000 

bejaardenwoningen van 2000 tot 2015 
3 buitendijks 
Vierdenpark 

70 
30 
100 

gezinswoningen van 2000 tot 2015 
6 de Uithof 
33 reserve Groenhof 

Vierdenpark 

50 

70 
120 

totaal 2000 tot 2015 200 

Gereserveerd blijven voor periode 2000 tot 2015: 
1 buitendijks manifestatie
terrein ten behoeve van 
recreatieve voorzieningen 

3 buitendijks begraafplaats 
ten behoeve van recreatieve 
voorzieningen 
of zeer luxe woningbouw 20 

9 t/m 13 Oostrand 215 
16 Vliegerpark 30 
17 Spittershoek 30 
18 Bosgouw 30 
24/25 Sportpark de Vierden 80 
32 bij Dijkmeent 40 
33 reserve Groenhof 15 

totaal 460 

- Deze planning is bij te stellen volgens de eerder voorgenomen planning voor 
het Vierdenpark (bouw 1993-1994). 
Dit betekent 100 woningen m66r tot 2000 (1.100) en slechts 100 tot 2015 
(model C) of slechts 400 tot 2015 (model D). 

- Aanbevolen wordt het beleid vorm te geven om doorstroming te bevorderen, zo
als ook de nota volkshuisvestingsbeleid in de jaren 90 bepleit. 

- Aanbevolen wordt een reserveringsbeleid te voeren ten behoeve van boven-
staand programma en niet direct alle mogelijkheden te benutten ten behoeve 
van de marktvraag. De vraag zal namelijk aanhoudend hoog blijven gezien de 
grote bevolkingsdruk op de randstad en de weinige bouwmogelijkheden aldaar 
en gezien de aantrekkelijkheid van het steeds volgroeider rakende Almere-Ha
ven, met gunstige ligging aan water en bos. 

- Het draagvlak van de voorzieningen is behalve door het aanvullende woning-
bouwprogramma en een goed gebruik van de totale voorraad (doorstroming) ook 
te verkopen door meer bezoek aan het centrum voor recreatie en toerisme, 
waarvoor de nodige terreinen gereserveerd moeten worden. 

- De kwaiiteit van de winkels en het centrum zelf zal ook het draagvlak door 
middel van koopkrachtbinding kunnen bevorderen. 
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Het onttrekken van winkelruimte door wijziging in horeca, recreatie of 
dienstverlening houdt per resterende winkel draagvlakverhoging in en mogelij
ke kwaliteitsverbetering. 
De grondopbrengsten van de aanvullende woningbouw zouden deels benut kunnen 
worden ten behoeve van de verbetering van het centrum van Almere-Haven zelf. 
Immers deze opbrengsten zijn te danken aan de reeds aanwezige infrastructuur 
en reeds gepleegde investeringen te Almere-Haven. 
De acceptatie door de inwoners van Almere-Haven zal groter zijn wanneer het 
aanvullende woningbouwbeleid in zijn totaliteit aan de orde wordt gesteld 
als middel om het gehele woonklimaat in Almere-Haven te verbeteren. 
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gemeente almere 

VERSLAG 039e vergadering van het Managementtearo, gehouden op maandag 10 april 
1989, aanvang 10.30 uur in de collegekamer. 

Aanwezig: de heren Hanssen, Helmig, Nieuwenhuis, Nieuwenhuizen, Poels, 
Van Schaik, V.d. Velde en V.d. Vliet 

Afwezlg : — 

AKTIKKOLOM: 

039-01 Verslag voriRe vergadering MT d.d. 3 april 1989 

Het verslag wordt conform ontwerp vastgesteld. 

039-02 HemolUst 

De memolijst wordt gewijzigd vastgesteld. 

. 039-03 Notitie van FE over de financieie bedrijfsvoering 
in de negentlger laren. 

1. Op basis van de notitie van FE wordt het uit-
gangspunt onderschreven om met betrekking tot de 
financieie bedrijfsvoering in de negentiger 
jaren uit te gaan van een systeem voor de totale 
organisatie ten behoeve van een eenduidige 
concern-administratie. 
Binnen dit systeem zal eenduidigheid dienen te 

... worden bereikt over de financieie administratis 
• ' • • . . t : t 

... op concern-niveau. 
Met inachtneraing daarvan zijn de verschillende 
organisatie-onderdelen in principe vrij om hun 
bedrijfsadministraties naar eigen inzicht en 
gericht op hun specifieke taken en verant-
woordelijkheden in te richten. 

11 .!. H 
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2. Vanuit FE zal met de verschillende organisatie-
onderdelen met inachtneming van de hiervoor ge
noemde uitgangspunten overleg worden gevoerd 
over de nadere invulling van het concerndeel en 
bedrijfsdeel binnen het gemeenschappelijk 
financieel administratief systeem. 

FE i , Dit overleg zal parallel kunnen lopen met het op-
stellen van het informatieplan financien. 

r , 3. Hagegaan zal dienen te worden of voor alle 
organisatie-onderdelen van afzonderlijke 
bedrijfsadministraties kan worden uitgegaan, 
danwel dat in een aantal gevallen een clustering 
van bedrijfsadministraties dient te worden 
bevorderd. 

1 " • ' i r i . 

• " • 
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• T.b.v. de centraal ondersteunende afdelingen zal 
de bedrijfsadministratie door de afdeling FE 
worden verzorgd, evenals voor organisaties die 
niet zelfstandig danwel door clustering zelf een 
bedrijfsadministratie kunnen realiseren. 

A. Er zal een onderzoek worden gestart om per 
1 januari 1990 voor de directie Gemeentewerken 
een zelfstandige administratie binnen het huidige 
geautomatiseerde systeem te realiseren. 

'•'.•»..< I 

039-04 i. 

5. Aan B&W zal worden voorgesteld om overeenkomstig 
het bovenstaande het voorstel van FE over te 

i nemen. 
10 •-;.• 

Aangepaste gespreksnotitie inzake evalueren functio-
neren Managementteam 

. r 
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Wordt aangehouden tot de volgende vergadering. 

Notitie aanvullende woningbouw in Almere-Haven 

/ 

1. De opgestelde notitie over de aanvullende woning-
bouwlokaties wordt in eerste instantie gezien 
als een inventarisatie van de beschikbare 
mogelijkheden. 
Er is nog geen sprake van operationele program-
ma's van eisen voor de verschillende lokaties 
omdat dit nader onderzoek ook m.b.t. de finan
cieie consequenties vergt. 

,.,.': 2. Vastgesteld wordt dat de aanvullende woningbouw-
lokaties met name nodig zijn om mogelijkheden te 
bieden om de woningbehoefte, die in Almere-Haven 

, w, als gevolg van demografische ontwikkelingen 
(vergrijzing) ontstaat, op te vangen. 

I -
3. 0m te zijner tijd nadere besluiten te kunnen 

nemen over de totale omvang en bestemming van de 
aanvullende woningbouw-mogelijkheden zal behalve 
over de hiervoor genoemde demografische 
ontwikkelingen ook meer duidelijkheid moeten 
bestaan met betrekking tot: 
a. de. uitkomsten van het distributie-planologisch 

onderzoek, ten aanzien van Almere-Haven; 
b. de mogelijkheden en wensen zoals die uit de 

marktsituatie kunnen worden afgeleid; 
c. de mogelijkheden om via doorstroming vanuit de 

bestaande woningvoorraad huisvestingsmogelijk-
heden voor toekomstige woningzoekenden in 
Almere-Haven te bieden. 

•r-.i-'J i 

' h • Door de directie SV zullen bovengenoemde opmer-
kingen in de advisering aan de Stuurgroep Ruimte-
lijke Ordening (19 april) en B&W (25 april) 
worden verwerkt. 
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Daarnaast zal tegelijkertijd worden voorgesteld 
om op basis van de nu beschikbaar gestelde infor-
matie te besluiten tot het starten van de plan-
uitwerking voor woningbouw op het sportveld 
'De Marken'. 

Voor de overige woningbouwlokaties verdient het 
aanbeveling voor te stellen om voor de periode 
t/m 1995 tot concrete planvoorbereiding over te 
gaan, rekening houdende met de nodige flexibili-
teit bij de feitelijke planuitvoering. 

039-06 

gem.seer. 

039-07 

039-08 

Voorbereiding toogdag gemeenteraad 

Het concept-programma voor de toogdag voor de ge
meenteraad wordt vastgesteld. 
De gemeentesecretaris zal dit concept aan de burge-
meester voorleggen. 
De toogdag zal worden gehouden op 1 of 5 juni 1989. 

Stuk ter kennisname: 

Verslag driehoeksoverleR bm/SV/VH d.d. 31 maart 1989 

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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B&W-B datum: 25 april 1989. Agendanr: IV-04 
Afd/dir: SV 

Omschrijving: 
Nota d.d. 20 april 1989 over aanvullende woningbouw Almere-Haven. 

Besluit: 
a. Kennis wordt genomen van een nota d.d. 20 april 1989 van de direc

tie SV/SO over aanvullende woningbouw in Almere-Haven alsmede van 
de adviezen van de stuurgroep ruimtelijke ordening en het manage-
mentteam. 

b. Mede in het licht van eerdere besluitvorming die betrekking heeft 
op het op peil houden van het inwoneraantal en het draagvlak in 
Almere-Haven achten burgemeester en wethouders het noodzakelijk dat 
in de eerstkomende jaren aanvullende woningbouw op de hierna ver-
melde lokaties plaatsvindt. 
In totaal gaat het om ca. 1000 a 1200 woningen in verschillende 
uitvoeringen en typen. 
De extra woningbouw zal plaatsvinden op de navolgende lokaties: 

/ - de in voorbereiding zijnde voormalige bedrijventerreinen ca 300 
? - op het sportpark De Marken ca 100 
j> - het Meerveld ca 400 
f - twee lokaties aan de Zandwierde ca 90 
f - het reserve terrein Schapenmeent . ca 40 
t - het reserve terrein Jaagmeent ca 60. 
c. Bij de realisering van woningbouw op bovenvermelde lokaties zal, 

voor zover dat nodig is, overleg worden gevoerd met besturen van 
sportverenigingen en zal een verder operationeel programma van 
eisen ook met betrekking tot de financieie consequenties moeten 
worden opgesteld. 
Daarnaast zal de vereiste aandacht worden geschonken aan eventuele 
procedures die ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten aan-
zien van bestemmingsplannen moeten worden gevolgd. 

d. De lokatie sportpark De Marken zal zo spoedig mogelijk voor woning
bouw moeten worden aangewend. 
De directeuren van de directies Stedelijke ontwikkeling, Grondbe
drijf en Welzijnszaken alsmede de Projectleiding dienen de nodige 
voorbereidende zaken hiertoe ter hand te nemen, zulks voor zover 
nodig met inachtneming van de randvoorwaarden die hierboven zijn 
geformuleerd. 

e. Wethouder Bos wenst aantekening dat hij onvoorwaardelijk tegen uit
voering van woningbouw op de lokatie nr 15, zijnde de sportvelden, 
is en dat hij ernstige bedenkingen heeft tegen woningbouw op loka
tie nr 14, grenzend aan de tennisvelden. 

f. Burgemeester en wethouders attenderen erop dat naar hun oordeel de 
realisering van woningbouw op Meerveld in 1991 aan de orde moet 
komen. 

g. De directeuren van de directies Stedelijke ontwikkeling en Grondbe
drijf worden verzocht het college naast het bovenstaande te rappor-
teren over het eventueel benutten van de lokatie Havenhoofd als 
onderdeel van het centrumgebied Haven, waarbij de gedachten uitgaan 
naar aanvullende centrumfuncties in combinatie met wonen. 

h. Stukken voorleggen aan de raadscommissie voor stadsontwikkeling 
< Vervolg besluit z.o.z. > 



c. a. 
Na ontvangst van het advies van deze commissie zullen burgemeester 
en wethouders een besluitvorming over de verder te volgen procedure 
afronden. 
De aspecten die hiervoor moeten worden aangedragen, zulks mede in 
het licht van het advies van het managementteam, zullen dan mede 
nader in beschouwing worden genomen. 

• 



gemeente almere 
Af de l ing B&W-A B&W-B K 

VERGADERING COMMISSIE VOOR: Stadsontwikkeling c.a. d.d. 51.5.'89 
steller: Sanders 

ONDERWERP: Nota aanvullende woningbouw Almere-Haven 

OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE: 

De heer Gerretsen (Stadsontwikkeling) geeft een toelichting bij 
de nota. Hij benadrukt dat instandhouding van het draagvlak voor 
voorzieningen in Almere-Haven dringend gewenst is. Hij zet voorts 
uiteen dat in het bijzonder de bouw van woningen voor ouderen 
daarvoor van belang is. 

Naar aanleiding van vragen van de commissieleden Gundersen en 
Van der Haar licht de voorzitter toe dat de bouw van ouderen-
woningen gelijke tred dient te houden met de ontwikkeling van de 
leeftijdsopbouw van de bevolking in Haven. Om die reden is verdere 
versnelling van het tempo van de aanvullende woningbouw minder 
wenselijk. 

De heer Cranendonk zegt dat de fractie van de VVD met het oog op 
het behoud van de groene wiggen tegenstander is van bebouwing 
van de lokaties 14 en 15 in De Marken. 
Enigszins scherp reageert de voorzitter daarop dat het volstrekt 
onjuist is de suggestie te wekken alsof het in de nota neergelggde 
college-beleid een bedreiging zou vormen voor de structuur van 
Haven in het algemeen of de groene wiggen in het bijzonder. Het 
een noch het ander is het geval. 

EINDCONCLUSIE VAN DE COMMISSIE: 

De commissie stemt in met de voorgenomen aanvul lende woningbouw 
i n Almere-Haven, met d ien ve r s t ande dat de f r a c t i e van de WD 
tegens tander i s van de l o k a t i e s in De Marken. 

ADVIES AFDELING: 

Kennis nemen van het standpunt van de commissie en dat beschouwen 
als aanmoediging op de ingeslagen weg verder te gaan. 

secreta "'jl 

/ 

Voorgesteld besluit: 

Akkoord 

I II III IV V 

Afdoening college/collegelid 

Bespreken 

I II II IV V 



B&W-B datum: 6 juni 1989. Agendanr: IV-09 
Afd/dir: SV 

Omschrijving: 
Nota aanvullende woningbouw Almere-Haven met advies commissie. 

Besluit: 
a. Burgemeester en wethouders nemen kennis van het advies van de 

commissie voor stadsontwikkeling ca. d.d. 31 mei 1989 over de 
nota 'aanvullende woningbouw Almere-Haven'. 

b. Gelet op het advies van deze commissie bevestigen burgemeester en 
wethouders hun besluit van 25 april 1989. 
De in dit besluit neergelegde beslispunten zullen thans worden 
uitgevoerd. 
De nadere aspecten waarvan onder beslispunt i wordt gewaagd, dienen 
nog ter nadere besluitvorming aan burgemeester en wethouders te 
worden voorgelegd. 



gemeente almere 

Aan de bewoner(s) van het op de 
envelop vermelde adres. 
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uw brief / kenmerk 

onderwerp 

inlichtingen bij ons kenmerk 

17692-SV/S0 

bijlagen 

almere, 

13 September 1991. 

verzonden 

Geachte heer/mevrouw, 
1 7 SEP. 1991 

Aan de westkant van Almere-Haven, op niet al te grote afstand van uw 
woning, ligt het gebied "Meerveld". 
Meerveld is e6n van de gebieden die in het Structuurplan Almere en in de 
Ontwikkelingsvisie Almere zijn aangewezen als reserveringsgebied voor 
stedelijke ontwikkelingen. 

Dergelijke reserveringsgebieden liggen in de nabijheid van alle 
woonkernen van Almere en kunnen worden benut wanneer daaraan behoefte 
bestaat. 

In 1988 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de bevolkingssamenstelling 
van Almere-Haven voor de middellange termijn. Geheel in de lijn van de 
landelijke tendensen is ook uit dit onderzoek gebleken, dat er een daling 
van de gemiddelde woningbezetting in Almere-Haven zal optreden. Oorzaken 
hiervan zijn onder andere het toenemend aantal kleine huishoudens, ver-
grijzing van de bevolking en dergelijke. Het gevolg hiervan zal zijn, dat 
bij een gelijkblijvend aantal woningen het inwoneraantal van Almere-Haven 
daalt. Door deze ontwikkeling zullen voorzieningen als scholen, gezond-
heidsvoorzieningen, winkels en dergelijke onder druk komen te staan, omdat 
het draagvlak op den duur niet meer voldoende is voor instandhouding van 
het bestaande voorzieningenpakket. 

De beleidsuitgangspunten om bovengenoemde problemen het hoofd te kunnen 
bieden zijn neergelegd in de in 1989 vastgestelde nota "Aanvullende 
woningbouw Almere-Haven". In deze nota is een aantal lokaties in 
Almere-Haven genoemd, waar tussen 1990 en 2015 ongeveer 1.200 woningen 
zullen worden gebouwd. 

Een van de in de nota "Aanvullende woningbouw Almere-Haven" genoemde 
lokaties is het reservegebied Meerveld. 

Recent is er studie gedaan naar de mogelijke ontwikkelingen van het 
gebied Meerveld. Deze studie heeft geresulteerd in een "ruimtelijke 
verkenning/ontwikkelingsplan", die als uitgangspunt dient voor de verdere 
ontwikkelingen en het overleg met de direct omwonenden van het gebied. 

postadres: telefoon 

plSblPfcfc/bk telcx 
1300 AE almere telefax 

03240-99911 
40431 gmalm 
03240-99587 

bezoekadres: stadhuis 
stadhuisplein 1 
almere-stad 

almere is zeer goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer. 

het stadhuis ligt op 
loopafstand van almere cs. 



ons kenmerk 

17692-SV/SO 

datum 

13 September 1991 

no. vervolg-
blad 
1 

Het ontwikkelingsplan gaat in eerste instantie uit van de bouw van 450 A 
600 woningen, waarbij een belangrijk deel van de reeds bestaande groen-
structuur gehandhaafd zal blijven. De woningen zullen in de vrije-sector-
sfeer worden gerealiseerd en overwegend van een wat luxer type zijn. 

Het overleg met de direct omwonenden zal worden gehouden op 2 oktober 1991 
om 20.00 uur in de theaterzaal van gebouw Corrosia in Almere-Haven. Vij 
nodigen u hierbij uit deze avond bij te wonen. 

Op deze avond zal van gemeentezijde een toelichting worden gegeven op het 
ontwikkelingsplan voor Meerveld. Graag zullen wij ook een inventarisatie 
maken van de bij de omwonenden levende ideeen en suggesties. Overigens 
zult u in de gelegenheid worden gesteld uw reacties of suggesties ook 
schriftelijk nog aan ons kenbaar te maken in de eerste weken na de 
informatieavond. 

In een later stadium, wanneer een ontwerp-bestemmingsplan voor Meerveld is 
opgesteld, wordt u opnieuw uitgenodigd voor een informatieavond, waar de 
herziening van het bestemmingsplan zal worden gepresenteerd en toegelicht. 

Om de informatieavond van 2 oktober 1991 zo goed mogelijk te kunnen 
voorbereiden, is het voor ons van belang een indicatie te hebben van het 
aantal personen, dat van plan is deze avond bij te wonen. Om deze reden 
verzoeken wij u bijgevoegde strook in te vullen en te retourneren. U kunt 
daarbij gebruik maken van de eveneens bijgevoegde antwoord-envelop. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 

retaris, 
loco 

de burgemeester, 

191PLt/bk 



HIERBIJ DELEN WIJ/DEEL IK* D MEDE, DAT WIJ/IK* DE INFORMATIEAVOND OP 

2 OKTOBER 1991 OVER HET ONTWIKKELINGSPLAN VOOR Meerveld TE 

ALMERE-HAVEN MET ... PERSONEN VENSEN/VENS* BIJ TE WONEN. 

NAAM 

ADRES 

POSTCODE 

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 

191PLt/bk 



Ingskoman 

5 NOV. 1992 

afa^'i 
pie voor 
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AMere haven, 3 november 1992. 

College van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 200, 
1300 AE Almere Stad. 

Bezwaarschrift bebouwinc Meenten en Grienden. 

Mijne heren, 

De door u dienst uit te voeren plan met betrekking tot bebouwing 
de Meenten en Grienden druist toch wel tegen elk menselijk begrip in. 

De in de bedoeling liggende 60% bebouwing van deze gebieden, geeft ons het gevoel 
gemanipuleerd te zijn en of te worden. 

Vooral diegenen die een koopwoning bezitten, grenzende aan de bestaande 
groenstrook, voelen zich hierdoor ( netjes uitgedrukt ) ten zeerste teleurgesteld. 

Ook de bejaardenwoningen, grenzende aan deze stroken worden enorm gedupeerd, 
daar veelal van deze mensen aan huis gebonden zijn i.v.m. leeftijd en of 
invaliditeit en zeer veel genieten van ruimte en groen. 

Wij wijzen met onze vinger naar de tuisteden van Amsterdam, 1954 de opening 
van Slotermeer, nadien Geuzenveld en Osdorp met veel groen en ruimte. 
Resultaat; de ontgroening steeds meer, bebouwingsdichtheid groter, waardoor de 
gestelde bedoeling *"groen sfeer en leefbaarheid totaal verloren zijn gegaan 
met alien gevolgen van dien. 

Denk eens aan de kinderdichtheid in b.v. de Jaagmeent, 45 kinderen op 20 woningen, 
deze kinderen zijn aangewezen op deze groenstroken om te spelen. 
Wat zal het resultaat zijn na bebouwing, kinderen kunnen nergens meer spelen 
en men kweekt daardoor jeugdcriminaliteit doordat men zich gaat vervelen 
en baldadig wordt. ( voorbeelden ten over in de grote steden ) 

Al in november 1982 hebben wij destijds aktie gevoerd tegen deze bebouwing 
met dezelfde argumenten. ( reaktie was 113 bewoners in Jaagmeent en Schapenmeent 
waren tegen bebouwing) 

Mocht u toch van mening zijn deze bouwplannen door te zetten kunt u rekenen op 
vel verzet en wij stellen u verantwoordelijk voor alle schade ontstaan aan 
bestaande bouw tijdens bebouwing of schade ontstaan in de periode daarna 
als gevolg van u bebouwing. 
Er zal dan ook een complete fotoreportage worden gemaakt zoals de situatie nu is, 
o.a. van gevels ed, welke wij u zullen doen toekomen i.v.m. schadeverhaling. 

In afwachting van u reactie verblijven wij, 

Hoogachtend, 

Bijlage 1 handtekeningenlijst. 
de bewoners Jaagmeent nrs 150 t/m 171 
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Handtekeningenlijst behorende bij bezwaarschrift van 3 november 1992 

handtekening naam in blokletters. 
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Bovenstaande bewoners verklaren tegen bebouwing te zijn volgens plan 
Meenten en Grienden. 
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gemeente almere 

Zie bijgevoegde verzendlijst. 

Ar ^ -' 

i brief / kenmerk inlichtingen bij 

onderwerp 

Geachte heer/mevrouw, 

ons kenmerk 

21375-RVM/SO 

bijlagen 

almere, 

17 november 1992 

verzonden 

1 8 NOV. 1992 

Op 3 november 1992 heeft u schriftelijk bezwaar gemaakt tegen het voornemen 
van de gemeente Almere om in het kader van de nota "aanvullende woningbouw 
Almere-Haven" op een open plek aan weerszijden van de busbaan tussen de 
Jaagmeent en de Schapenmeent een aantal woningen te realiseren. 

De bedoelde lokatie heeft in het bestemmingsplan "De Meenten en de Grienden 
1982" de bestemming "uit te werken gebied voor woondoeleinden". Om 
vergunning af te kunnen geven voor de bouw van woningen dient eerst een 
uitwerkingsplan te worden opgesteld en in procedure te worden gebracht. 
Onderdeel van deze procedure is tervisielegging van het ontwerp-
uitwerkingsplan, waarbij ook de mogelijkheid bestaat tegen het ontwerpplan 
bezwaren in te dienen. De tervisieligging zal van tevoren worden 
gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in de zaterdageditie van 't Groene 
Weekblad. De verwachting is dat het ontwerp-uitwerkingsplan pas half 1993 
in procedure zal worden gebracht. 

Wij kunnen daarom uw brief van 3 november 1992 niet aanmerken als een 
bezwaarschrift tegen het ontwerp-uitwerkingsplan. Wij hebben echter goede 
nota genomen van de inhoud. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 

de secretaris, de burgemeester, 

A.P.M. ScHrijvers de Cloe. 

21400.so/bk 

postadres: 
postbus 200 
1300 AE almere 

telefoon: 036-5399911 
telefax: 036-5331681 

bezoekadres: stadhuis 
stadhuisplein 1 
almere-stad 

almere is zeer goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer. 

het stadhuis ligt op 
loopafstand van almere cs. 



Verzendlijst: 

E.R. Mekkes, 
Jaagmeent 151, 
1356 AP Almere. 

M. Fiddelaar, 
Jaagmeent 153, 
1356 AP Almere. 

C. van de Glind, 
Jaagmeent 154, 
135 6 AP Almere. 

J.C.F. Berkhout, 
Jaagmeent 155, 
1356 AP Almere. 

M. Veenstra de Wit, 
Jaagmeent 156, 
135 6 AP Almere. 

R. Selgert, 
Jaagmeent 157, 
1356 AP Almere. 

A.CM. Vorstermans-Hartwijk, 
Jaagmeent 166, 
1356 AR Almere. 

E.C.J. Blom-Bolander, 
Jaagmeent 167, 
1356 AR Almere. 

M. Draaijer, 
Jaagmeent 168, 
1356 AR Almere. 

J. van Haastrecht, 
Jaagmeent 169, 
1356 AR Almere. 

G. Dekker, 
Jaagmeent 170, 
1356 AR Almere. 

K.C de Graal, 
Jaagmeent 171, 
1356 AR Almere. 

M. Rouvoet, 
Jaagmeent 158, 
1356 AP Almere. 

L.F. Schut, 
Jaagmeent 159, 
135 6 AP Almere. 

G. Kuyp, 
Jaagmeent 160, 
1356 AP Almere. 

F. Beck, 
Jaagmeent 161, 
135 6 AP Almere. 

J. Philip, 
Jaagmeent 162, 
1356 AP Almere. 

T. Eijnikel, 
Jaagmeent 163, 
135 6 AP Almere. 

J. van Dee, 
Jaagmeent 164, 
1356 AP Almere. 

J. le Belle-Hoist, 
Jaagmeent 165, 
1356 AP Almere. 



gemeente almere 
dienst ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu 

Zie bijgevoegde verzendlijst. • 

• 

-

uw brief/kenmerk 

onderwerp 

Informatie-avond. 

ons kenmerk 
11092-RVM/SV 

datum 

- 9 JO?; 1993 
bijlagen 
1 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

De gemeente heeft het voornemen om over te gaan tot de invulling van het 
onbebouwde perceel tussen de Jaagmeent en de Schapenmeent ter weerszijde van de 
openbaar vervoerbaan. Het gebied is in het bestemmingsplan "De Meenten en de 
Grienden 1982" opgenomen als reservegebied voor woningbouw. In de in 1988 door 
de gemeenteraad van Almere vastgestelde nota Aanvullende Woningbouw is het 
betreffende deelgebiedje l.F.3.3. genoemd als een van de lokaties welke 
daadwerkelijk een woonfunktie zal gaan vervullen. 

Het voornemen bestaat ter plaatse 44 seniorenwoningen te realiseren in de 
categorie vrije sector koop volgens het groeiend eigendom finaneieringsmodel van 
de christelijke Woningbouwvereniging Goede Stede. De woningen zullen liggen in 
de prijsklasse vanaf f 150.000,--. 

Aangezien het bouwproject in de direkte omgeving van uw woning zal worden 
gerealiseerd, menen wij er goed aan te doen u uit te nodigen voor een 
informatie-avond. Deze vindt plaats op donderdag 24 juni 1993 om 20.00 uur in 
buurthuis De Meenten en Grienden aan de Jaagmeent 189 te Almere-Haven. 

Op deze avond zullen wij nadere informatie geven over het bouwproject zelf, de 
direkte omgeving, de te volgen juridische procedure met inspraak- en 
bezwaarmogelijkheden en de planning van de bouw. Uiteraard bestaat er voor u de 
mogelijkheid over dit project vragen te stellen. 

Wij vertrouwen erop u op dit moment voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 

de secretaris, I de wnd. burgemeepte 

A.P.M. Schrijvers. C.M.L. Roozemond 

afdeling stedebouw en verkeer 

postadrca bezoekadrcs inlichtingen bij S . d e B o e r 
postbus 200 stadhuisplein 1 telefoon 036-539991 ldoorkiesnummer 572 
1300 AE almere almere fax 036-5331681 direct faxnummer 



verzendlijst behorende bij brief RVM WP5.1./info 

de bewoners Jaagmeent 165, 1356 AP, Almere 
Jaagmeent 166, 1356 AR, Almere 

167, 1356 AR, Almere 
168, 1356 AR, Almere 
169, 1356 AR, Almere 
170, 1356 AR, Almere 
171, 1356 AR, Almere 
175, 1356 AR, Almere 
176, 1356 AR, Almere 
177, 1356 AR, Almere 
178, 1356 AS, Almere 
179, 1356 AS, Almere 
180, 1356 AS, Almere 

de bewoners Schapenmeent 76, 1357 GG, Almere 
77, 
78, 
79, 
80, 
81, 
82, 
83, 
84, 
88, 
89, 
90, 
91, 
92, 
93, 
94, 
95, 
96, 
97, 
98, 
99, 

100 
101 
102 

1357 GG 
1357 GG 
1357 GH 
1357 GH 
1357 GH 
1357 GH 
1357 GH 
1357 GH 
1357 GH 
1357 GJ, 
1357 GJ, 
1357 GJ, 
1357 GJ, 
1357 GJ, 
1357 GJ, 
1357 GJ, 
1357 GJ, 
1357 GJ, 
1357 GJ, 
1357 GJ, 
1357 GJ, 
1357 GJ, 
1357 GJ, 

Almere 
Almere 

, Almere 
, Almere 
, Almere 

Almere 
, Almere 
, Almere 

Almere 
Almere 
Almere 
Almere 
Almere 
Almere 
Almere 
Almere 
Almere 
Almere 
Almere 
Almere 
Almere 
Almere 
Almere 

107 t/m 120, 1357 GK, Almere 

Woningbouwvereniging de Goede Stede 
t.a.v. de heer M.T.M. Koolhaas 
Postbus 10088 
1301 AB Almere 

Buurthuis Meenten en Grienden 
Jaagmeent 189 
1356 AT Almere 



GEBIED l.F.3.3. 



gemeente almere 
K A B I N E T B&W-A B&W-B ><C 

AT 

Aan burgemeester en 

wethouders 

Almere, 23 a u g u s t u s 1 9 8 8 

Onderwerp: 

(betr. brief d.d. 

Herziening sportfunctie sportpark 
De Marken. 

inspraak: • ja 

m.c: • ja S n e e 

emancipatie: • ja Stnee 

bijlagen: 

- sportcomplexen Almere. 

secretaris is:A^ 
% > 

Voorgesteld besluit: 
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken) 

1. Conform bJ^qaarrde toelichting besluiten tot het op-
heffen van 2 voetbalv/elden, alsmede de hockeyvelden 
op het sportpark "De Marken". 

2. Accoord gaan met herschikking van de voetbalvelden 
t.b.v. S.V. Almere en verplaatsing van de 
hockey naar het sportpark "Klein Brandt" in 
Almere-Stad. 

3. Nadere voorstellen t.a.v. de verhuizing van 
de hockey naar "Klein Brandt", zomede de her-
bestemming van clubhuis en kleedaccommodatie 
op "De Marken" tegemoet zien. 

4./Als gevolg van de verplaatsing van de 
sportfuncties de vrijkomende gronden fee 
herbestemnwa voor woningbouw.un de 
ongesubsidieerde sectorj 

5. jt.a.v. de verdere voorbereiding hie-cvan-
de directie grondbedrijf conform de 
daartoe door uw college vastgestelde 
uitgangspunten nadere voorstellen te 
laten doen met in achtneming van de in 
dit voorstel genoemde bedragen. 

Accata A9G01 , 

G&V&/&***<, 

en* 

B&W-A / Afdoening collegelid 

Akkoord d.d. 
T 

Bespreken 

IV 

IV 

Bijgevoegd: 

Besluit(en) B&W-B d.d. 

1 3 SEP. 
Adviezen raadscommissie(s) d.d. 

Alg-014 



Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders 
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SPORTFUNCTIE SPORTPARK DE MARKEN 

Algemeen. 

In de u aangeboden nota "Herziening behoefteraming openlucht sportaccommoda-
ties" worden onder meer voorstellen gedaan om te komen tot sanering c.q. her-
schikking van sportvoorzieningen in Almere-Haven. Navolgend treft u een uitwer
king aan van het onderdeel "Sportpark De Marken". Separaat heeft de directie 
grondbedrijf u een nota voorgelegd, waarin u voorstellen worden gedaan ten aan-
zien van de werkwijze en spelregels bij overheveling van gronden uit de algeme
ne dienst naar het grondbedrijf. De navolgende uitwerking anticipeert op de in 
die nota gedane voorstellen. 

Uitwerking. 

Het sportpark De Marken omvat een tenniscomplex, hockeyvelden, zomede voetbal-
velden, voorzien van de kleed- annex sanitaire accommodaties in - destijds 
door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders gerealiseerde - clubgebouwen. 

1. VOETBALVELDEN. 

De 7 (waaronder een oefenveldj aanwezige velden worden ten dele benut door 
SV Almere. Van de overige velden wordt tijdelijk gebruik gemaakt door de at-
letiekvereniging. De atletiek wordt in 1989 verplaatst naar de atletiekbaan 
op 2.P in Almere-Stad (het stedelijk sportpark Fanny Blankers-Koenpark). 
Voor SV Almere dienen vooralsnog 5 velden beschikbaar te blijven. Door her-
schikking, waaronder de in gebruikneming van de velden, die nu nog voor de 
atletiek gebruikt worden, kunnen 2 velaen definitief worden afgestoten. De 
af te stoten velden zijn, na overleg met de directie grondbedrijf, zodanig 
gekozen, dat het terrein goed benut zou kunnen worden voor herbestemming 
hetgeen ook geldt voor de onder punt 2 genoemde hockeyvelden. Kortheids-
halve wordt verwezen naar de bijgevoegde notitie van de directie grond
bedrijf. De kosten, verband houdend met de herschikking, zijn, na overleg 
met de directie gemeentewerken, begroot op afgerond f 107.280,— (inclusief 
b.t.w.). Een specificatie van de kosten treft u als bijlage aan. 

Samenvattend wordt u voorgesteld: 
a. in te stemmen met herschikking van de voetbalvelden voor SV Almere, zo

mede het afstoten van 2 voetbalvelden, ten behoeve van een door de direc
ties stadsontwikkeling/grondbeurijf aan te geven herbestemming; 

b. ter voorziening in de uit punt a voortvloeiende kosten een bedrag van 
f 107.280,— ten laste van het grondbedrijf brengen in het kader van de 
herbestemmingsexploitatie. 

2. HOCKEYVELDEN. 

Voor de sporttak hockey geeft de nota "Herziening behoelteraming openlucht 
sportaccommodaties" aan om deze sport te concentreren in Almere-Stad. Naast 
sporttechnische overwegingen ligt aan dit uitgangspunt ook het bevolkings-
draagvlak, die de hockeysport vergt, ten grondslag. De overplaatsing van de 
hockey naar Almere-Stad is zeer goed mogelijk. Op het sportpark Klein 
Brandt zijn destijds door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders een aan
tal hockeyvelden aangelegd. Met dit areaal kan, bij gelijkblijvende ontwik-
kelingen/deelnamepercentage, tot in de eindfase redelijk voorzien worden. 
Bovendien is een kleedgebouw voor de hockey op Klein Brandt beschikbaar. 

CB/200WZT 
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Voormelde hockeyvelden zijn thans in gebruik voor de honk- en softbalsport. 
Verplaatsing van de honk-softbal naar de definitieve accommodatie op het 
stedelijk sportpark 2.P vindt plaats in 1989. De onderhavige velden behoe-
ven renovatie om weer geschikt te zijn voor de hockeysport. De hieraan ver-
bonden kosten zijn, inclusief verlichting, begroot op f 155.840,— (inclu-
sief b.t.w.). 

Met de hockeyvereniging uit Almere-Haven is inmiddels verkennend overleg ge-
voerd over verhuizing van de hockeysport naar Almere-Stad. De vereniging is 
in beginsel bereid daaraan medewerking te verlenen, mits de gemeente bereid 
is de faciliteiten te bieden, waarover de vereniging op het sportpark De 
Marken kan beschikken. De vereniging beschikt nu over een goed geoutHleerd 
(stenen) clubgebouw, dat destijds door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpol
ders is gebouwd. Dit gebouw is inmiddels in eigendom overgegaan naar de ge
meente. Op het sportpark Klein Brandt is geen clubhuis voor de hockey aanwe-
zig. Gelet op het vigerend gemeentelijk beleid zal de vereniging daarin moe
ten voorzien. Het is ons inziens zeer aanvaardbaar om de vereniging in de-
zen de nodige financieie compensatie te bieden. Evenals de kosten van reno
vatie op Klein Brandt voor de hockeysport ware ook de hier bedoelde finan
cieie compensatie ten laste te laten komen voor het grondbedrijf in het ka
der van de exploitatie "Herbestemming van de onderhavige sportvelden". De 
hoogte van de financieie compensatie dient ons inziens gelijk te zijn aan 
de stichtingskosten van een vergelijkbaar clubgebouw, te stellen op afge-
rond f 540.000,— inclusief b.t.w. 

Indien de hockeyvelden op zeer korte termijn ontruimd moeten worden, zal 
een tijdelijke huisvesting van de hockeyvereniging elders noodzakelijk 
zijn. De kosten hiervoor worden begroot op f 12.000,— inclusief b.t.w. 

De feitelijke aanwending van de compensatiegelden vraagt nader beraad met 
de hockeyvereniging. De vereniging wil bijzonder graag de beschikking heb
ben over een kunstgrasveld. In dit verband wordt opgemerkt, dat, vooral 
dankzij de opkomst van kunstgrasvelaen, de hockeysport zich, in sporttech-
nische zin, de afgelopen jaren in een hoog tempo heeft ontwikkeld. Naast de 
kwalitatieve en kwantitatieve meerwaard van kunstgras ten opzicht van het 
traditionele grasveld vallen de onderhoudskosten ook aanmerkelijk lager 
uit. Kortheidshalve wordt ten aanzien van dit aspect ook verwezen naar de 
nota "Privatiseren in de sportsector". Aanwending van de hiervoor aangege-
ven compensatiemiddelen ter (mede;financiering van een kunstgrasveld voor 
de hockey wordt door ons zeer voorgestaan. In samenhang met het door de 
vereniging gepresenteerde beleidsplan voor ae hockeysport zal een nadere 
uitwerking van het voorgaande aan uw college worden voorgelegd. 

Samenvattend wordt u voorgesteld: 
a. te besluiten tot opheffing van de hockeyvelden op het sportpark De 

Marken in Almere-Haven en de hockeysport te doen concentreren op het 
sportpark Klein Brandt in Almere-Stad; 

b. ter voorziening in de uit punt a voortvloeiende kosten en ten compensa
tie in het verlies van het clubgebouw een bedrag van f 705.840,— ten 
laste te brengen van het grondbedrijf (in het kader van de exploitatie 
van de herbestemming); 

c. nadere voorstellen tegemoet te zien over de verhuizing van de hockey
sport naar Klein Brandt, in samenhang met beleidsplan van de vereniging. 

CB/200WZT 
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Wat het eerdergenoemde clubhuis betrelt, zomede de huidige kleedaccommoda-
tie voor de hockeysport op De Marken wordt onderzocht of deze voorzieningen 
bestemd kunnen worden voor de huisvesting van enkele instellingen, die ae 
semi-permanente ruimten op de Zuidmark moeten verlaten. Over de kleedaccom-
modatie, die een onderdeel vormt van de kleedaccommodatie van het aangren-
zende tennispark, zal ook de LTV overleg plaatsvinden. Over de herbestem
ming, zomede de voorwaarden waaronder, ontvangt uw college een uitgewerkt 
voorstel. 

De vrijvallende onderhoudskosten, voortvloeiend uit het afstoten van de in 
deze nota genoemde sportvelden, dienen nader te worden bepaald in samenhang 
met de effecten van de totale herschikking. Een en ander zal in het kader van 
de begroting c.q. meerjarenbegroting worden aangegeven c.q. worden verantwoord. 

CB/200WZT 



FINANCIËLE CONSEQUENTIES. 

I. Ten aanzien van de voetbalsport: kosten totaal b-t-w. 20% totaal 

renoveren hoofdveld: 
- doodspuiten grasbestand 
- frezen 
- egaliseren 
- bezanden 
- eggen 
- inzaaien 
- belijnen 
- doelen plaatsen 

wijzigen atlet iekbanen in 2 voetbalvelden: 
- verwijderen discuskooi 
- beton verwijderen 
- herprofileren 
- inzaaien 
leveren en plaatsen: 
- 4 ballenvangers, 4 x f 3.200,— 
- 2 stel doelen + plaatsen 3 f 1.800,— 
- belijnen + plaatsen hoekvlaggen 

verplaatsen lichtmasten: 
- 400 meter kabels 
- verplaatsen 2 lichtmasten 

verbouw kleedvoorziening ten behoeve 
van voetbal: 
- verplaatsen muren + metselwerk 
- omleggen leidingen 
- doortrekken plafond 
- verplaatsen deuren + kozijnen 
- aanbrengen tegelwerk plavuizen 
- uitbreken douchegedeelten 
- stukadoorwerkzaamheden 
- betegelen van wanden en muren 

f 30.000,-

5.000 , -

f 30.000,— f 6.000,— f 36.000,— 

12.800,— 
3.600,— 
3.000,— 

10.000,— 
5.000,— 

f 24.400,-

f 15.000,-

f 4.880,-

f 3.000,-

29.280,-

18.000,-

f 20.000,— f 20.000,— f 4.000,— 24.000, -

Totale kosten voetbal sportpark De Marken inc lu s i e f b . t . w . f 107.280,-

CB/200WZT 



I I . Ten aanzien van de hockeysport: kosten t o t a a l b . t . w . 20% t o t a a l 

a. sportpark Klein Brandt aanpassen: 
- verwijderen hekwerk 
- verwijderen honken 
- egaliseren 
- inzaaien velden f 40.000,-
- 4 stel hockeydoelen a f 1.800,— " 7.200,-
- belijnen + hockeyvlaggen " 6.000,-
- lichtinstallatie (8 masten + 20 armaturen) " 60.000,-
- afrastering sloot, fietspad 15.000,-

b. clubhuisvoorziening Klein Brandt: 
- compensatie ten behoeve van realisatie 

nieuw te bouwen clubhuis 

c. bij voortijdig verlaten van sportpark 
De Marken. Tijdelijke oplossing 
sportpark Bock de Korver: 
- belijnen, maaien, doelen en 

vlaggen plaatsen f 10.000,-

Totale kosten hockey sportpark De Marken, inclusief b.t.w. 

Totale kosten voetbal sportpark De Marken, inclusief b.t.w. 

Totale kosten herziening sportfunctie "De Marken" 

f 128.200,— f 25.640,— f 153.840,— 

f 450.000,— f 450.000,— f 90.000,— " 540.000,— 

f 10.000,— f 2.000,- (facultatief) * 

f 813^20,— of afgerond ƒ 800.000,— K zie*-) 

" 

f 

•• 

12. 

705, 

107 

.000, 

,840, 

.280, 

— 

~ 

— 

& afhankelijk van moment, waarop terrein van herbestemming beschikbaar moet komen. 

CB/200WZT 



Opmerkingen directie Grondbedrijf t.a.v. dit voorstel: 

De vrijkomende gronden zullen dienen te worden 
herbestemd. De lokatie "De Marken" leent zich ons 
inziens uitstekend voor woningbouw in de vrije sector. 
Bovendien kan de volgende motivatie hiervoor worden 
aangegeven: 
Het rijksbeleid m.b.t. de volkshuisvesting voor de 
jaren negentig zal ondermeer worden gekenmerkt door 
een verdere bevordering van het eigen woningbezit. 
Dit zal vooral moeten worden bereikt in de zogenaamde 
"vrije c.q. ongesubsidieerde sector". 
Verwacht mag worden, dat het aandeel van de vrije 
sector in de jaarlijkse woningbouwprogramma's van 
Almere zal oplopen van 152 nu tot wellicht 402 a 502. 
Dit vereist dat nog meer dan tot op heden bijzondere 
inspanningen moeten worden gepleegd teneinde deze 
programma's te realiseren. 
Een continu gevarieerd hoogwaardig en op diverse 
lokaties toegesneden aanbod in deze koopsector is dan 
ook noodzakelijk. 
"De Marken" vormt in dit verband een kwantitatief en 
kwalitatief onmisbare aanvulling. Dankzij deze 
lokatie kan, in aanvulling op de mogelijkheden in de 
bouwfronten, ook voor het duurdere marktsegment 
aanbod worden gegarandeerd in het begin van de jaren 
negentig. 
Tevens wordt met deze mogelijkheid tot additionele 
woningbouwproduktie een bijdrage geleverd om te komen 
de gewenste produktie van 2400 woningen per jaar. 
E.e.a. kan geheel worden geplaatst in de geest van 
het door de raad vastgestelde koopwoningenbeleid. 

Teneinde de financieel economische mogelijkheden te 
onderzoeken is van het gebied een eerste 
concept-exploitatiebegroting opgesteld. Becijferd is 
dat met handhaving van de gebruikelijke grondprijzen 
en een goede kwalitieit voor het woonmilieu een 
sluitende begroting mogelijk is. 
Conform het in uw vergadering behandeld voorstel 
"Uitgangspunten c.q. werkwijze t.b.v. de binnen de 
gemeente vrijkomende gronden en opstallen" zijn in />s Jij'P 
deze concept-exploitatiebegrotingTonder het hoofdstuk w <ifc**''/t/0 f**' , QL 
"Verwerving" opgenomen: 
1. De waarde van de ondergrond, zijnde f 718.500,=, 

of te wel f 7,50 per m2 bruto terrein. 
2. De verplaatsingskosten van de desbetreffende 

(sport)functies, zijnde een totaalbedrag van 
f.813.000,=. Een specificatie van dit bedrag 
treft u in deze nota aan. 

Teneinde de geschetste woningbouw mogelijk te maken, 
zullen nog dit jaar de volgende voorstellen worden 
voorbereid: 

Bestemmingsplanwijziging (^p/toe f pu/eg*) 
Stedebouwkundig Plan 
Definitieve Exploitatiebegroting 
De benodigde Kredieten 

Opmerking directie Stedelijke Ontwikkeling 8-9-'88 

De dir. SO is van oordeel dat woningbouw op dit deel van Sportpark De Marken kritisch 
moet worden bezien vanwege de " groene longfunctie" die dit gebied in de gehele struc
tuur van Almere-Haven vervult. Indien tot woningbouw wordt besloten, zal een zeer 
zorgvuldige steddbouwkundige inpassing aan de orde zijn. 
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Bijlage. 

Uittreksel uit nota "Herziening Behoefteraming Openlucht Sportaccommodaties", 

25 -

4. SPORTCOMPLEXEN ALMERE. 

4.1. ALMERE-HAVEN. 

4.1.1. Algemeen. 
Uit de inleiding en de behoeftebepaling per tak van sport blijkt 
dat er in Almere-Haven, mede door de ontwikkeling in de sportdeel-
name, een leegstand op de sportcomplexen is ontstaan die zowel op 
de korte als op de lange termijn niet wijzigt. Als uitgangspunt 
hanterend dat op termijn de hockeysport in Almere-Stad wordt beoe-
fend en de korfbalsport ook naar Almere-Stad verhuist, ontstaat 
het volgende beeld: 
Sportpark De Marken Vierdenpark 
Leegstand: Leegstand: 
1. - 1 voetbalveld 1 . - 3 voetbalvelden 

1 oefenhoek 2 . - 2 korfbalvelden 
2. - 2 hockeyvelden 3 . - 4 kleedkamers (gebouw 
3. - 1 clubgebouw handbal/korfbal) 
4. - 1/2 kleedgebouw (handbal heeft in de eindfase 

voldoende aan 1 verhard veld) 
4 . - 1 clubgebouw, eigendom EKVA 
5 . - 6 kleedkamers (gebouw voetbal, 

Flevo '80). 

4.1.2. Voorstel ten aanzien van leegstand. 

4.1.2.1. De behoefte aan grond maakt het wenselijk in overleg met de 
directie grondbedrijf de mogelijkheden te bezien. 

4.1.2.2. Ten aanzien van de hockey-gebouwen op het sportcomplex De Marken 
staan wij verkoop voor. Het kleedgebouw kan toegevoegd worden aan 
het kleedgebouw van de tennisvereniging. Deze toevoeging koppelen 
aan het privatiseren (beheer en onderhoud) van het kleedgebouw. 

4.1.2.3. De gebouwen op het Vierdenpark geven het volgende beeld. 
Kleedgebouw handbal/korfbal (6 kleedkamers). Handhaven van ten min-
ste 2 kleedkamers is voldoende. De handbalvereniging de mogelijk-
heid bieden tot het verbouwen van 4 kleedkamers tot clubhuis. Deze 

, "operatie" koppelen aan het privatiseren (beheer en onderhoud) van 
het gebouw aan de handbalvereniging. 

Het aan dit kleedgebouw geintegreerde clubhuis van de korfbal-
vereniging is eigendom van deze vereniging. Daar deze vereniging 
gaat verhuizen naar Almere-Stad is verkoop van dit clubhuis een 
verenigingsprobleem. Serieuze kandidaten hebben zich niet gemeld. 
Bemiddeling in actieve zin door de gemeente is, gezien de gemeente-
lijke spreidingsgedachte met betrekking tot onder andere deze 
sport, op zijn plaats. 

Ten aanzien van het 12 kleedkamers tellende kleedgebouw ten behoe
ve van de voetbalsport wordt opgemerkt dat 6 kleedkamers kunnen 
volstaan. Gezien de bouwplannen van de voetbalvereniging om een 
clubhuis te realiseren, is het ook hier denkbaar dat 6 kleedkamers 
worden opgeofferd ten behoeve van de realisatie van een clubhuis. 
Ook hier geldt dat dit wordt gekoppeld aan het privatiseren (be
heer en onderhoud) van het gebouw aan de voetbalvereniging. 

WZT116/LG 
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4.1.3. Actiepunten. 

4.1.3.1. Sportcomplex De Marken. 

4.1.3.1.1. Wijzigen van de grasatletiekbaan in 2 voetbalvelden. 
4.1.3.1.2. Eventuele verbouw/verkoop clubgebouw en kleedgebouw hockey. 

4.1.3.2. Vierdenpark. 

4.1.3.2.1. Verplaatsen lichtmasten trainingsveld Flevo '80. 
4.1.3.2.2. Verbouw kleedgebouw voetbal met eventuele uitbreiding tot clubhuis 
4.1.3.2.3. Verbouw kleedgebouw handbal/korfbal met eventuele uitbreiding tot 

clubhuis. 
4.1.3.2.4. Zo nodig aankoop clubhuis van de korfbalvereniging. 
4.1.3.2.5. Zo nodig aankoop lichtmasten van de korfbalvereniging. 
4.1.3.2.6. Verplaatsen veld American Football. 

4.1.4. Overzicht sportvelden. 

De Marken. 

Pud: 
6 voetbalvelden; 
1 oefenhoek 

2 hockeyvelden. 

Vierdenpark. 

Oud: 6 voetbalvelden; 
1 trainingsveld; 
1 veld American Football + rugby; 
1 reserve = openbaar terrein; 
2 korfbalvelden; 
2 verharde handbalvelden. 

Nieuw: 
4 voetbalvelden; 
1 trainingsveld. 

Nieuw: 
3 voetbalvelden; 
1 trainingsveld; 
1 reserve = openbaar terrein; 
2 verharde handbalvelden; 

(American Football keuze: 
a. op voetbalveld; 
b. op reserve-terrein; 
c. op korfbalveld). 

VZT116/LG 
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B&W-B datum: 13 September 1988. Kabinet-A Agendanr: III-ll 
Afd/dir: WZ 

Omschrijving: 
Herziening sportfunctie sportpark "De Marken". 

Besluit: 
a. Alvorens een beslissing over het gestelde in deze nota te nemen, 

wensen burgemeester en wethouders een overzicht te ontvangen 
van de woningbehoeften die tot het jaar 2015, - mede ingegeven 
door demografische modellen - bestaat en welke lokaties daarvoor 
volgens thans bekende gegevens in Almere-Haven beschikbaar zijn. 
Daarbij dienen, indien deze een rol spelen, ook de financieie 
randvoorwaarden van beschikbare terreinen, de invloed die daarvan 
uitgaat op de kwaiiteit van bewoning en andere punten die van be
lang zijn voor besluitvorming, te worden gegeven. 
Kortom er dient een totaalbeeld te worden verstrekt waar en onder 
welke condities nog woningbouwactiviteiten kunnen worden ontwik-
keld. 
Dit overzicht dient in de vergadering van 4 oktober a.s. ter 
tafel te liggen. 

b. Aan de hand daarvan zal verdere besluitvorming over de voorliggende 
nota plaatsvinden. 
AGENDA/PA. 



B&W-B datum: oktober 1988. Kabinet-A Agendanr: 1-05 
Afd/dir: SO 

Omschrijving: 
Nota d.d. 29 September 1988 over aanvullende -woningbouw Almere-Haven. 

Besluit: 
a. Burgemeester en wethouders wisselen van gedachten over de woning

bouw in Almere-Haven. 
In dit licht achten zij het gewenst dat door de directies Grond-
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bedrijf, Stadsontwikkeling/Volkshuisvesting en Gemeentewerken een 
nota wordt voorbereid waarin wordt aangegeven welke maatregelen 
nodig zijn om het draagvlak in dit stadsdeel op peil te houden. 
Dit betekent dan in de notitie niet alleen tot uitdrukking moet 
worden gebracht welke woningbouw daartoe gewenst is maar ook welke 
doorstroming van bewoners zou moeten plaatsvinden. 
In de notitie dient te worden aangegeven welke lokaties in Almere-
Haven voor de nodige woningbouw kunnen worden benut, wanneer zij 
daartoe moeten worden aangewend en welke bebouwing daar moet 
plaatsvinden. 
In het kader van dat onderzoek dient ook de bebouwing van "De 
Marken" te worden betrokken. 
In de voorbereiding van deze nota dienen onverlet te blijven de 
beslissingen die ten aanzien van de lokatie "Meerveld" reeds zijn 
genomen. 
Nadat de desbetreffende nota aan het college is voorgelegd, daarbij 
wordt gedacht aan het eind van dit jaar c.q. het begin van 1989, 
zal deze, omdat het met name gaat over Volkshuisvesting en ruimte
lijke problematiek in de desbetreffende raadscommissies aan de 
orde worden gesteld en tevens met de besturen van de woningbouw-
verenigingen ter stede worden besproken. 
SO/GB/GW/PA/AGENDA/WETHOUDER DE JONGE 
De wethouder voor Stadsontwikkeling zal de bovengestelde beslis-
sing in de raadscommissie voor Stadsontwikkeling aan de orde 
stellen. 



Besluit B&W d.d. 4 oktober 1988 behorende bij de nota "Aanvullende 
woningbouw Almere-Haven" 

B&W-B datum: 4 oktober 1988 Kabinet-A Agendanr.: 1-05 

Omschrijving: 

Aanvullende woningbouw Almere-Haven. 

Besluit: 

a. Burgemeester en wethouders wisselen van gedachten over de woningbouw 
in Almere-Haven. 
In dit licht achten zij het gewenst dat door de directies Grondbedrijf, 
Stadsontwikkeling/Volkshuisvesting en Gemeentewerken een nota wordt 
voorbereid waarin wordt aangegeven welke maatregelen nodig zijn om het 
draagvlak in dit stadsdeel op peil te houden. 
Dit betekent dat in de notitie niet alleen tot uitdrukking moet worden ge
bracht welke woningbouw daartoe gewenst ;.s maar ook welke doorstroming 
van bewoners zou moeten plaatsvinden. 

b. In de notitie dient te worden aangegeven welke lokaties in Almere-Haven 
voor de nodige woningbouw kan worden benut, wanneer zij daartoe moeten 
worden aangewend en welke bebouwing daar moet plaatsvinden. 
In het kader van dit onderzoek dient ook de bebouwing van "De Marken" 
te worden besproken. 

c. In de voorbereiding van deze nota dienen onverlet te blijven de beslis-
singen die ten aanzien van de locatie "Meerveld" reeds zijn genomen. 

d. Nadat de desbetreffende nota aan het college is voorgelegd, daarbij 
wordt gedacht aan het eind van dit jaar c.q. het begin van 1989, zal 
deze, omdat het met name gaat om volkshuisvestings-en ruimtelijke pro-
blematiek in de desbetreffende raadscommissies aan de orde worden ge-
steld en tevens met de besturen van de woningbouwverenigingen ter stede 
worden besproken. 
SO/GB/GW/PA/AGENDA/WETHOUDER DE JONGE 

e. De wethouder voor Stadsontwikkeling zal de bovengestelde beslissing in 
de raadscommissie voor Stadsontwikkeling aan de orde stellen. 
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