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De Landdrost van het openbaar lichaam 
"Zuidelijke IJsselmeerpolders" 

Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

lelystad, 18 m e i 1983 

ons kenmerk: Cds 1 9 5 0 7 

bijlage(n): d i v e r s e 

toestelnummer: 2 0 9 0 

verzonden: 2 5 f-JEI 1983 

Onder verwijzing naar de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken van 12 September 1979, inzake procedures met betrekking tot ste-
debouwkundige plannen en gronduitgifte in Almere, zend ik u bierbij de 
Nota's van Commentaar deel II van de ontwerp-plannen "Oost I", ̂ Cen^rjjm^^ 
A-zuidT

 Buurt G en Groengebied Q" te Almere-Buiten, "2.Z" te Almere-Stad 
en "De Vaart IV" te Almere. 

Een exemplaar van de plannen tot regeling der bebouwing en der bestemming 
van gronden en artikel 11 van de Wet op het Openbaar Lichaam "Zuidelijke 
IJsselmeerpolders" van 1955 betreffende de gebieden Oost I, Centrum A-zuid, 
Buurt G en Groengebied Q te Almere-Buiten, 2.Z te Almere-Stad en 
De Vaart IV te Almere alsmede de Nota's van Commentaar deel I zijn reeds 
in uw bezit. 
Bovengenoemde plannen en bijlage worden thans aangeboden aan de minister 
van Verkeer en Waterstaat, waarna de Raad van de Waterstaat advies zal 
uitbrengen over het plan. 
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Deel II: Bestuurlijk commentaar. 

In het kader van het bestuurlijk commentaar is het ontwerpplan ex art. 
11 "Centrum-A-zuid, buurt G, groengebied Q, gelegen in Almere, d.d. 
23 maart 1983, verzonden aan de voorzitter van de Adviesraad van het 
openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders te Almere. 
Dit ontwerpplan is in de vergadering van 14 april 1983 door de Advies
raad behandeld. Op basis van het door het o.l. "ZIJP opgestelde pre-
advies heeft de Adviesraad met het ontwerpplan ingestemd. 
In het navolgende is het pre-advies, deels samengevat, weergegeven en 
van antwoord voorzien door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 

1. De juridische vormgeving van het ontwerp-plan voldoet aan de eisen 
van de Wet en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. 
Overeenkomstig de zogenaamde standaardbepalingen voor artikel-11 
plannen dient echter in (artikel 4 van) de voorschriften nog een 
algemene vrijstellingsbevoegdheid te worden opgenomen op grond waar-
van burgemeester en wethouders afwijkingen tot maximaal 10% kunnen 
toestaan van de in het plan genoemde oppervlakten en hoogtematen. 

Reactie van de RIJP: 

Bovenbedoelde bepaling is alleen relevant in plannen met gedetailleerde 
bestemmingen. Het onderhavige plan kent voornamelijk nog nader uit te 
werken bestemmingen. In deze fase is het opnemen van een dergelijke 
vrijstellingsbepaling niet opportuun. 

2. De reactie van de Rijksdienst op het bezwaarschrift van Rijkswater-
staat, directie Zuiderzeewerken geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

Reactie van de RIJP: 

Hiervan is kennisgenomen. 

Ambtshalve aanpassingen 

In het kader van de aanpassing aan de zogenaamde standaardbepalingen 
worden voorts nog de volgende wijzigingen aangebracht. 

In artikel 4 (vrijstellingen) wordt in het bepaalde onder d nog 
de volgende zin toegevoegd, luidende: 
"de betreffende beheerder advies heeft uitgebracht". 
In artikel 12 (gebruiksbepalingen) lid 2 onder a wordt na de zin-
snede "het gebruiken van de onbebouwde gronden als de volgende 
zinsnede toegevoegd luidende: 
"crossterrein voor gemotoriseerde voertuigen". 

Lelystad, april 1983. 
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toelichting op voorstel a a n het dagelijks adviescollege 

De noofddirecteur van de -ttijksdienst voor de IJsselmeer
polders heeft bij Drieven van 1b mei en ff8 juni 1983 
meegedeeld, dat de minister van verkeer en waterstaat de 
volgende art. 11-plannen heeft goedgekeurd: 
"De Roven 1981", (Almere-riaven); 
De Steiger en De a/aal 1981" (Almere-iiaven); 
Gooisekant" (Almere-Stad); it 

" ilevolijn il"; 
" De Vaart II"; 
•t De Akkers" (Zeewolde). 

Bij zijn brief van 18 mei 1983 heeft de hoofddir. RIJP 
meegedeeld, dat de art. 11-plannen "Oost I" en "Centrum 
A-Zuid. Buurt G, Groengebied Q" te Almere-Buiten, "2Z" te 
Almere-Stad en "De Vaart IV" ter goedkeuring aan de minister 
zijn aangeboden. 
Uit de nota's van commentaar op de ontwerp-plannen "De 
Vaart IV" en "Centrum A-Zuid, Buurt G, GroengebiedQ" blijkt, 
dat de RijKsdienst niet tegemoet is gekomen aan de meermalen 
door het Openbaar jjichaam geuite wens om ook in alle nog in 
procedure zijnde globale art. 11-plannen de zgn. 10% vrij-
stellingsregeling op te nemen. Deze regeling maakt het 
Durgemeester en wethouaers mogelijk de in het plan aangegeveji 
goothoogten en bebouwingspercentages met maximaal 10% te 
verhogen. - -
In het kader van het streven naar een fLexibele opzet van 
art. 11-plannen is opname van deze regeling, zowel in ge
detailleerde- 'als in .giobale plannen, gewensto 
V/ij stellen u daaromvobr een verzoek in deze zin te richten 
aan de hoofddir. RIJP. 
Om alsnog opname van de 10%-regeling in de ter goedkeuring 
aangeboden plannen te oewerKsxeiligen,stellen wij voor 
een daartoe strekkend verzoek te richten aan de minister 
van Verkeer en Waterstaat. Daarin dient tevens te worden 
verzocht om opname van de regeling in alle art. 11-plannen 
die haar nog ter goedkeuring zullen worden aangeboden, 
dit voor het geval de hoofddirecteur van de Rijksdienst 
niet aan het verzoek van het openbaar lichaam tegemoet komt. 

voor vetvok) miegvei gebriMken 
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2 7 JULI 1?^ 
onderwerp 

Voorschriften artikel 11-plannen. 

Geachte heer, 

Naar aanleiding van de mij toegezonden nota's van commentaar deel II op 
de plannen ex art. 11 Wet openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders 
"Centrum A-Zuid. Buurt G. Groengebied Q" en "De Vaart IV" wil ik het 
volgende onder uw aandacht brengen. 

Hoewel van deze zijde meermalen in aangedrongen op opname van de zoge
naamde 10% vrijstellingsregeling in de voorschriften van alle artikel 
11-plannen, huldigt u blijkens uw jongste nota's van commentaar deel II 
de opvatting, dat deze regeling niet past in globale plannen. 

In het kader van het streven naar een flexibele opzet van artikel 11-
plannen is opname van deze regeling echter gewenst, zowel in gedetail
leerde als in globale plannen. Ik verzoek u dan ook de nog in procedure 
zijnde artikel 11—plannen op dit punt aan te passen. 
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De minister van verkeer en waterstaat, 

Postbus 20901, 

2550 EX DEN HAAG. 
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verzonden 

2 7 JULI 1383 Goedkeuring plannen ex artikel 11 
Wet openbaar lichaam Zuidelijke 
IJsselmeerpolders. 

Geachte mevrouw, 

Onlangs heeft de hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de IJsselmeer
polders uw Zuiderzeecommissie enkele plannen ex artikel 11 Wet openbaar 
lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders ter behandeling voorgelegd. 

Het gaat om de art. 11-plannen "Centrum A-Zuid. Buurt G, Groengebied Q" 
en "De Vaart IV". In de nota's van commentaar (deel II) op deze plannen 
komt de hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders niet 
tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van het openbaar lichaam Zuidelijke 
IJsselmeerpolders om in beide plannen de zogenaamde 10% vrijstellingsre-
geling op te nemen. Deze regeling maakt het burgemeester en wethouders 
mogelijk de in het plan aangegeven goothoogten en bebouwingspercentages 
met maximaal 10% te verhogen. Opname van deze regeling in alle artikel 
11-plannen, zowel gedetailleerde- als globale-, is uit een oogpunt van 
flexibele planopzet zeer gewenst. 

Wij verzoeken u dan ook de 10% regeling alsnog op te nemen in de genoem— 
de plannen, alsmede in alle artikel 11-plannen die nog ter goedkeuring 
aan u zullen worden voorgelegd. 
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Plaatsen in Gooi- en Eemlander op woensdag 22 juni a.s. 1 A R O H l ^ - ' 

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

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

- "2Z" te Almere-Stad; 
- "Oost I" te Almere-Buiten; 
*» "Centrum A-Zuid, Buurt G, Groengebied Q" te Almere-Buiten; 
- "De Vaart IV" te Almere. 

In verband hiermee liggen deze plannen vanaf maandag 27 juni 1983 gedurende 
een maand ter inzage op de afdeling algemene en juridische zaken van de 
directie Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Gemeentewerken, in het 
Stadhuis te Almere-Stad, Wagenmakerbaan 7. 
Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid bij de minister van verkeer 
en waterstaat (Postbus 20901, 2500 EX 's-Gravenhage) schriftelijk bezwaar 
te maken tegen de goedkeuring van de plannen. 

Almere, 22 juni 1983, 

de landdrost. 

PLANNEN EX ART. 11 WET OPENBAAR LICHAAM ( 
ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS CUM^M M& 
(BESTEMMINGSPLANNEN) X * - **93 
De landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders maakt bekend, dat de hoofddirecteur 
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders de volgende plannen ex art. 11 Wet open-
baar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders ter goedkeuring aan de minister van verkeer 
en waterstaat heeft aangeboden: 
- „2Z" te Almere-Stad: 
- ..Oost 1" te Almere-Buiten; *Y 
- ..Centrum A-Zuid, Buurt G. Groengebied Q" te Almere-Buiten; * 
- „De Vaart IV" te Almere. 

In verband hiermee liggen deze plannen vanaf maandag 27 juni 1983 gedurende een 
maand ter inzage op de afdeling algemene en juridische zaken van de directie Stadsont
wikkeling. Volkshuisvesting en Gemeentewerken, in het Stadhuis te Almere-Stad, Wa
genmakerbaan 7. . i _l -'•)'-

Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid bij de minister van verkeer en water
staat (Postbus 20901,2500 EX 's-Gravenhage) schriftelijk bezwaar te maken tegen de 
goedkeuring van de plannen. 

I 



MINISTERIE VAN VERKEER 
EN WATERSTAAT 

RIJKSDIENST VOOR DE 
IJSSELMEERPOLDERS 

No. A 38085 

31 oktober 1983 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
gezien het bij nota van 14 oktober 1983, Cds 36241 door de hoofddirecteur 
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Lelystad overgelegde vast-
gestelde plan d.d. 3 januari 1983 tot regeling der bebouwing en der be-
stemming van gronden voor het gebied "Centrum A-zuid, buurt G, groengebied Q" 
te Almere-Buiten; 

overwegende dat de Adviesraad van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJssel
meerpolders" voor het gebied Almere omtrent het onderhavige plan is gehoord; 

gezien het advies van de Raad van de Waterstaat van 14 September 1983, nr. 
Z 157/83; 

gelet op artikel 11 van de Wet van 10 november 1955 (Stb. 521) tot instelling 
van een openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders"; 

B E S L U I T: 

goed te keuren het plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van 
gronden "Centrum A-zuid, buurt G en groengebied 0". vervat in de bij dit 
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, nr. 110.406.000, ge-
dateerd augustus 1983, voorschriften en toelichting gedateerd augustus 1983, 

's-Gravenhage, 31 oktober 1983 

DE MINISTER V00RN0EMD, 
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VOORWOORD 

Di t plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden heeft 
betrekking op het zuideli jke deel van het hoofdcentrum A van A lmere-Bui 
ten , alsmede de aangrenzende buurt G en groengebied Q. 

Het plan is gebaseerd op het Ontwerp-structuurplan Almere-Bui ten, zoals 
dat recentel i jk is goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat. 
Het plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden vindt 
z i jn basis in ar t ike l 11 van de Wet van 10 november 1955, Stb. 521 (Wet 
Openbaar Lichaam "Zuidel i jke IJsselmeerpolders"), luidende: 

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

Krachtens di t ar t ike l hebben de door de Minister van Verkeer en Water
staat goedgekeurde plannen tot regeling der bebouwing en der bestemming 
van gronden dezelfde wet te l i jke status als de ingevolge de Wet op de 
Ruimtel i jke Ordening vastgestelde en goedgekeurde bestemmingsplannen. 

De inhoudelijke vormgeving van de plannen tot regeling der bebouwing en 
der bestemming van gronden is, voor zover als binnen het kader van de 
hiervoor genoemde Wet O.L. Z.IJ.P. mogeli jk is, geli jk aan die van op basis 
van de Wet en het Besluit op de Ruimtel i jke Ordening ontworpen plannen. 

DE HOOFD-DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

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

1.1. Het project Almere-Buiten 

Sedert het begin van de v i j f t iger jaren is aan het zuid-westel i jk deel van 
Zuidel i jk Flevoland een belangrijke ro l toebedeeld als opvanggebied voor 
overloop van bewoners en bedrijven ui t het overvolle noordeli jk deel van de 
Randstad Hol land. Om te kunnen fungeren als opvanggebied, wordt in 
Zuidel i jk Flevoland de groeikern Almere ontwikke ld . Deze groeikern zal u i t 
meerdere deelkernen zi jn samengesteld. 
Om de in de Verstedeli jkingsnota aan Almere als groeikern opgedragen 
taakstel l ing ui t te kunnen voeren, is in 1975 de ontwikkel ing van de eerste 
kern Almere-Haven (maximaal 25.000 inwoners) en in 1979 de bouw van de 
tweede kern Almere-Stad (100.000 a 110.000 inwoners) ter hand genomen. 
In 1983 zal de bouw van Almere-Bui ten moeten s tar ten, opdat in 1984 de 
eerste van de 40 a 50.000 inwoners kunnen worden gehuisvest met de 
bijbehorende voorzieningen en werkgelegenheid. Het recente l i jk goedge
keurde Ontwerp-structuurplan Almere-Bui ten is hiertoe de eerste stap 
geweest. Als tweede voorbereidende stap is het eerst te ontwikkelen 
gedeelte van Almere-Buiten nader verkend en u i tgewerkt in een st ructuur-
schets. Het be t re f t de noordwesthoek van de kern. Na de plannen voor de 
woonbuurten B, C, D, H, bedr i jventerrein E en Centrum A-Noord, volgt nu 
de presentatie van Centrum A-Zu id , woonbuurt G en groengebied Q. Het 
plan wordt gepresenteerd in de vorm van een plan ex ar t ike l 11 van de Wet 
op het openbaar l ichaam "Zuidel i jke IJsselmeerpolders" voor als tweede te 
ontwikkelen centrumgedeelte. Di t als belangri jke (juridische) schakel naar 
de hierna op te stellen op de bouw en aanleg toegespitste gedetail leerde 
plannen voor de concrete woningbouw-en andere projecten. 

1.2. De kenmerken van Almere-Buiten 

Kenmerkend voor de stedebouwkundige opzet van Almere-Bui ten is het 
groene rechthoekige netwerk, waarbinnen de buurten, de bedri jventerreinen 
alsmede het centrumgebied een plaats hebben gekregen. De groene zones 
waarui t d i t netwerk is opgebouwd bieden plaats aan diverse voorzieningen 
die in betekenis boven het buurtniveau ui tgaan. 
Naar het centrum toe lopen de woningdichtheden op, evenals binnen de 
buurten rond de haltes voor het openbaar vervoer. Hierdoor wordt bere ik t , 
dat zoveel mogeli jk woningen dicht bi j de voorzieningen, waaronder de 
twee N.S.- stat ions, zi jn gelegen. 
Door in de verder van het centrum gelegen woonbuurten buurtvoor-
zieningen overwegend nabij de openbaarvervoershaltes te si tueren, heeft 
elke inwoner de benodigde dagelijkse voorzieningen binnen loopafstand. De 
kern is opgebouwd ui t 12 woonbuurten, die elk al naar gelang de omgevings-
kenmerken een eigen karakter ist iek kunnen kr i jgen. 
In Almere-Bui ten is, behalve voor het wonen, ook ru imte voor het werken. 
Zo zi jn er gebieden van verschillende omvang voor bedrijven en kantoren: 
middelschalige bedri jventerreinen, kleinschalige bedr i jventerreinen, kan-
toorlokat ies in het centrum en plekken voor verspreide bedri j fsbebouwing. 
Bij de verkeersafwikkeling hebben voetgangers, f ietsers en openbaar ver
voer de hoogste p r io r i te i t . In het gehele stedeli jke gebied van A lmere-
Buiten is een openbaarvervoersbaan geprojecteerd voor snelle en comfor-
tabele busverbindingen. De halten zi jn zodanig gesitueerd, dat gemiddeld 
90% van alle woningen binnen 400 meter van een halteplaats zijn gelegen, 
t e rw i j l ook een groot deel van de arbeidsplaatsen binnen loopafstand l i g t . 
De woongebieden onderl ing, het cent rum, de recreat ievoorzieningen en de 
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werkgebieden zijn voor f ietsers en voetgangers verbonden door middel van 
overwegend vri j l iggende f iets-en voetpaden. Deze paden kruisen de hoofd-
wegen als regel ongelijkvloers door middel van tunnelt jes, zodat er veil ige 
en beschut gelegen routes ontstaan. 
De hoofdontsluit ing voor de auto geschiedt via centrale kernhoofdwegen. 
Deze hoofdwegen zi jn tussen de woongebieden in gesitueerd en doen het 
centrumgebied aan. 
In de woongebieden is daardoor als regel geen doorgaand verkeer aanwezig, 
waardoor fietsers en voetgangers een vei l ig gebied aantref fen. 
De ligging van Almere-Buiten aan het open landschap wordt benadrukt door 
de gestrektheid van het groene netwerk en zi jn relat ies met het buitenge-
bied. Karakter ist iek is, dat de hoofdverkavel ingsricht ing in het landeli jk 
gebied wordt voortgezet binnen de kern. 

1.3. Het hoofdcentrum 

Volgens het Ontwerp-structuurplan Almere-Bui ten dient de verzorgings-
structuur in deze kern eenvoudig te z i jn . Een overzichtel i jke verdeling van 
de voorzieningen over centra met een duideli jke funct ie en een goed 
afgebakend verzorgingsgebied komt nameli jk ten goede aan zowel de 
bewoners als de diverse bedrijven en ondernemingen. 
Voor Almere-Buiten wordt daarom uitgegaan van een bediening op twee n i -
veaus. Ten eerste bediening op het niveau van zo klein mogeli jke ver-
zorgingsgebieden - de woonbuurten - door buurtcentra en ten tweede als 
belangrijke aanvulling hierop ££n verzorgingscentrum voor geheel A lmere-
Buiten. In di t laatste centrum - het hoofdcentrum -worden zoveel mogeli jk 
voorzieningen boven het buurtniveau samengebracht. 
Het onderhavige centrumgebied bet re f t het zuideli jke deel van dit hoofd
cent rum, nameli jk het gedeelte dat ten zuidoosten van de spoorli jn 
(Flevoli jn) is gelegen. In dit gebied is het zwaartepunt van de voorzieningen 
op kernniveau gedacht. Door zi jn directe aansluiting op woonbuurt G is het 
mogeli jk centrum en woongebied in onderlinge samenhang te ontwikkelen. 
Hetzel fde geldt ten aanzien van groengebied Q, welke de centrale noord-
west-zuidoostas vormt in de hoofdgroenstructuur van Almere-Bui ten. Zo
wel centrum A-zuid als woonbuurt G grenzen aan deze groenzone. 
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2. RUIMTELIJKE EN STEDEBOUWKUNDIGE GEGEVENS 

2 .1 . Het plangebied 

.//vy j— — — • - ^ A c^'- ^ 

water 0 1 2 3km 
' ' I I I I 1 

Ligging, begrenzing en_oppervlakte 

Op bijgaand kaart je is de l igging van de deelgebieden centrum A-zu id , 
buurt G en groengebied Q aangeduid, zoals deze in het Ontwerp-st ructuur
plan Almere-Bui ten voorkomen. 
In de volgende hoofdstukken zullen de onderlinge begrenzingen minder 
str ingent gehanteerd worden gezien de integrale behandeling van deze 
deelgebieden. 
Centrum A-zuid is onderdeel van het hoofdcentrumgebied van A lmere-
Bui ten. De eerste fase van dit hoofdcentrum wordt gevormd door centrum 
A-noord. D i t deelplangebied wordt als volgt begrensd: 

in het noordwesten door de grens van het bestemmingsplan voor de 
F levol i jn ; 
in het noordoosten door het nevencentrum K (zie 2.2) en door een 
watergang waarachter de centrale groene zone Q is gelegen; 

x Zie bij lage 3. 
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in het zuidoosten door buurt G; 
in het zuidwesten door de K.H.W. met daarachter buurt H. 

De oppervlakte van dit deelplangebied bedraagt ca 42 ha. 

Buurt G is het woongebied onmiddellijk ten zuiden van het hoofdcentrum, 
en wordt begrensd door: 

in het noordwesten door centrum A-zuid; 
in het noordoosten door een watergang waarachter de centrale groene 
zone Q is gelegen; 
in het zuidoosten door de Lage Vaart; 
in het zuidwesten door de K.H.W. met daarachter woonbuurt H. 

Het deelplangebied beslaat ca 58 ha. 

Het groengebied Q is de centraal in de kern gesitueerde groene zone. De 
begrenzing van dit gebied is als volgt: 

in het noordwesten door de grens van het bestemmingsplan voor 'de 
Flevolijn; 
in het noordoosten door woonbuurt T en het nevencentrum K, tevens de 
westgrens van het bestemmingsplan voor oost I; 
in het zuidoosten door de Lage Vaart; 
in het zuidwesten door een watergang, waarachter woonbuurt G en het 
centrum A-zuid zijn gelegen. 

Het deelplangebied Q is ca 26 ha groot. 

Topografie 

De deelgebieden centrum A-zuid en buurt G zijn opgehoogd met een ca 1 m 
dikke zandlaag. Tussen het met zand opgehoogde gedeelte van de Lage 
Vaart ligt een strook, waarin enkele rijen bomen staan en een landbouw-
ontsluiting ligt. Ten tijde van de uitvoering van de deelgebieden zal 
waarschijnlijk de K.H.W. gerealiseerd zijn evenals de grachten. 

Bodemgegevens en waterhuishouding 

De opgespoten laag zand ligt op een laag holocene klei met een dikte die 
varieert van 3 tot 8 m in centrum A-zuid, 4 tot 10 m in G en 5 tot 18 m in 
Q. Daaronder bevindt zich pleistoceen zand. 
Direct ten oosten van de plangebieden centrum A-zuid en G en ten westen 
van Q ligt een waterloop met een peil van N.A.P. - 5.80 m. In plangebied G 
komt tevens in het midden een waterloop voor met een peil van N.A.P. -
5.80 m. Verder komt in het gehele gebied een drainagestelsel voor. 

2.2. Stedebouwkundige gegevens 

Het plangebied bestaat uit de deelgebieden centrum A-zuid, buurt G en het 
groengebied Q. Het gebied wordt dan ook gekenmerkt door functies op het 
niveau van de gehele kern in combinatie met wonen. Het deelgebied 
centrum A-zuid maakt onderdeel uit van het centrum voor de gehele kern 
Almere-Buiten. 

Het centrum van Almere-Buiten bestaat uit een hoofd- en nevencentrum en 
een Doe-Het-Zelf centrum. Het nevencentrum, gelegen in het oostelijke 
deel van Almere-Buiten kan worden opgevat als een uitloper van net 
hoofdcentrum met een aantal openbare voorzieningen, een kantoorfunctie 
en een woonfunctie. 



Het hoofdcentrum is ter weerszijden van de Flevol i jn gesitueerd met het 
oogmerk de scheidende werking van de spoorbaan te verminderen. 
De eerste fase van dit centrum wordt ge l i jk t i jd ig met de bouw van de 
eerste woonbuurten ten noorden van de spoorbaan ontwikkeld. Ui te indel i jk 
zal dit deel te beschouwen zi jn als een uit loper van het hoofdcentrum dat 
een duideli jke concentrat ie ten zuiden van de spoorbaan k r i j g t . 

3UURTH 

KJH.W. 

HOOFOGELEDING 
HOOFOAUTO-ONTSLUITING 
HOOFDRCUTE VOOR 
FIETSERS EN VOETGANGERS 
OPENBAAR VERVOER (Bus) 
FLEVOUJN 
WATER 

Het zuidel i jke gedeelte, centrum A-zu id , volgt de woningbouw ten zuiden 
van het spoor op de voet. Naarmate de bevolking toeneemt en ook het 
oostel i jke deel van Almere-Bui ten bebouwd gaat worden, zal ook het 
hoofdcentrum zich in oosteli jke r icht ing ontwikkelen. Het nevencentrum 
geldt daarbij voor ta l van voorzieningen als overloopgebied. 
Bij de u i twerk ing van het centrum is gekozen voor een rasterstructuur, 
waardoor het centrum een goed functionerend onderdeel van de gehele kern 
kan worden. De samenhang met de omringende plandelen en de verkeers-
relaties spelen daarbij een belangrijke ro l . 
Een dergeli jke structuur maakt een gefaseerde groei en f l ex ib i l i t e i t bij de 
invul l ing van de bebouwing mogel i jk , waarbij eenheid en cont inu l te i t 
behouden bl i jven. 
De maat van 150 x 150 m biedt de mogel i jkheid to t combinat ie van de 
functies wonen, winkels en voorzieningen, leidt tot een goede dimen-
sionering van de binnenhoven en laat verschillende verkavelingsvormen van 
de woningbouw toe. In de eerste woongebieden en het noordeli jke deel van 
het centrum is dit raster gehanteerd. 
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Het plangebied wordt eveneens doorsneden door twee busbanen en een 
aantal hoofdroutes voor voetgangers en fietsers die in principe vr i j l iggend 
zi jn ui tgevoerd. 
Centraal door het centrumgebied A-zuid loopt in noordoosteli jke r icht ing 
een bundeling van verbindingen naar het oosteli jke deel van de kern en wel 
een hoofdroute voor voetgangers en f ietsers, een busbaan en de autover-
binding tussen de twee aan deze zijde van de Flevol i jn gelegen K.H.W.'s. 
In noordwesteli jke r icht ing loopt centraal door het plangebied een hoofd
route voor voetgangers en f ietsers. Deze routes markeren een zone in 
dezelfde r icht ing die zich goed leent voor de situering van centrum en 
buurtvoorzieningen. Ter plaatse van het kruisen van de Flevol i jn aanslui-
tend aan een vergeli jkbare voorzieningenzone vanuit het centrumgebied A-
noord is het hoofdstation voor de kern gesitueerd. 
Bovengenoemde zones dragen door hun maatvoering in belangrijke mate bij 
aan de ru imte l i j ke geleding van het plangebied evenals een gracht in buurt 
G di t op buurtniveau doet. De hoofdstructuur speelt in op de hoofdr ich-
tingen in Almere-Bui ten en de aanwezigheid van het hoofdcentrum met 
N.S.-station mot iveert een hoofdverkavel ingsricht ing loodrecht op het 
hoofdcentrum alsmede een oplopende woningdichtheid in de r ich t ing van 
het stat ion en het cent rum. Deze hogere woningdichtheid is met name ook 
van belang om binnen een straal van 800 m rond het stat ion in de toekomst 
minimaal 10.000 woningen te kunnen real iseren. 
Deze opzet dient bi j te dragen tot de overzichtel i jkheid en helderheid van 
het plan zoals verwoord in het Ontwerp-structuurplan Almere-Bui ten. 

De randen kunnen als volgt worden getypeerd: 

de noordwestrand 
Het plangebied wordt hier visueel beeindigd door de ca 5 m hoge dijk van 
de Flevol i jn . Daar waar de winkelstraat onder het stat ion doorloopt, wordt 
het centrum door middel van continuTteit in functies en bebouwing onder de 
Flevol i jn "doorgetrokken". Verdere relat ies met centrum A-noord, groen
gebied P en buurt D worden door nog zes onderdoorgangen gewaarborgd 
(zie ook hoofdstuk 4). 

de noordoostelijke rand 
Het centrumgebied en de groenzone Q grenzen hier aan het oosteli jke 
plangebied van de kern, het gebied Oost I. Hier dient aansluit ing te worden 
gezocht op het nevencentrum K en de woonbuurt J . 

de zuidoostrand 
Hier grenst het plangebied aan de Lage Vaart waarachter een bosaanplant 
met recreatieve voorzieningen is gelegen. Twee routes voor voetgangers en 
f ietsers geven toegang over de Lage Vaart to t deze rand. 

de zuidwestrand 
Hier l ig t de K.H.W. die gezien zi jn verkeersbelasting restr ic t ies ste l t aan 
een deel van de langsgelegen bebouwing. In het ui terste noorden langs deze 
rand grenst het plangebied aan buurt H en dient hier op logische wi jze bij 
aan te s lu i ten. 
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3. PROGRAMMATISCHEINFORMATIE 

3.1. Inleiding 

In di t hoofdstuk worden voor de diverse onderdelen van de betrokken 
plangebieden de programmatische basisgegevens aangedragen. 
Voor achtergrondinformatie met betrekking to t de te behandelen onder-
werpen (onderzoeksgegevens, uitgangspunten en dergeli jke) wordt verwezen 
naar het Ontwerp-structuurplan A lmere-Bui ten. In di t structuurplan wordt 
u i tvoer ig ingegaan op de in di t hoofdstuk behandelde onderwerpen. De te 
reserveren ru imten ten behoeve van een aantal voorzieningen (bijvoorbeeld 
winkels, dienstverlening, welzi jnsvoorzieningen) zi jn gebaseerd op de be-
hoefte bij een kerngrootte van ca 50.000 inwoners. Gezien de lange 
ontwikkel ingsperiode, welke boven de werkingsduur van het bestemmings
plan u i ts t i jg t dienen de gegevens met de nodige marges te worden bezien. 
Hieraan kan worden toegevoegd dat naar de huidige inzichten de woning
bouw tussen 1987 en 1990 opgeleverd zal worden, t e rw i j l de real isat ie van 
het centrum naar de huidige inzichten rond de eeuwwisseling zi jn beslag zal 
k r i jgen. 

3.2. Wonen 

CENTRUM A-ZUID 

In het onderstaande worden de globale programmatische kengetallen voor 
het wonen in het onderhavige plangebied weergegeven. 
Een gebied aan de zuidzijde van het centrumdeel , dat beschouwd wordt als 
"overgangsblok" naar buurt G, is opgenomen bij de ci j fers voor het 
cent rum. Om het mogeli jk te maken, de verdeling van de woningen naar 
grootte en f inancieringswijze in de toekomst aan te passen aan eventueel 
veranderende omstandigheden, worden de indicatieve aantallen voorzien 
van een marge (naar boven en naar beneden). 

In het gebied centrum A-zu id , inclusief het "overgangsblok" naar woonbuurt 
G is ru imte voor de realisatie van 700 to t 1.350 woningen. 
Minimaal de hel f t van di t programma kan boven winkels en/of kantoren 
worden gebouwd. De overige woningen kunnen een plaats vinden in ca 8 ha 
zuiver woongebied. 

De indicatieve verdeling van de woningen in centrum A-zuid naar grootte 

grootte 

^ 3 kamers 
4 kamers 

$• 5 kamers 

Totaal 100 % 

De indicatieve verdeling van de woningen in centrum A-zuid naar f inan
cieringswijze 

categorie aandeel 
x 

1. woningwet -,n „ . 
2. premiekoop A 
3. premiehuur ?I- 0 / 

4. premiekoop B 

x Als indicat ie mag worden uitgegaan van ten minste 60% huurwoningen. 

aandeel 

45 
40 
15 

% 
% 
% 

marge 

+ of 
+ of 
+ of 

- 10 % 
- 10 % 

7 % 

marge 

+ of 

+ of 

- 10 % 

7 % 



5. vr i je sector (g.g.) ,- 0/ * 
6. vr i je sector (ov.) 

De qua percentages samengevatte f inancieringscategorieen zi jn onderling 
uitwisselbaar. 
Ca 5% van de woningen dient geschikt te zi jn voor bejaarden. 

De indicatieve verdeling naar woonvormen in centrum A-zuid 
60 to t 80% van de woningen in di t gebiedsdeel kunnen gestapeld worden 
gebouwd. In het winkel - en werkgebied moet gerekend worden op 100% 
stapel ing. De eengezinswoningen bevinden zich met name in de over-
gangsgebieden naar woonbuurt H en G zodra er sprake is van zuiver 
woongebied. 
6% van alle woningen in centrum A-zuid moet geschikt en bestemd zijn 
voor bewoning door minder draagkrachtige alleenstaanden en tweeper-
soonshuishoudens. De gedachten gaan hierbi j u i t naar tweekamereen-
heden, dan wel tweekamerwoningen. 

BUURT G 

De oppervlakten van woonbuurt G, onder af t rek van het gedeelte van deze 
buurt, behorend to t het overgangsblok naar het cent rum, bedraagt ca 58 ha. 
Hiervan resteert ca 40 ha als zuiver woongebied. 
De capaci tei t van di t plandeel bedraagt minimaal ca 1.600 en maximaal ca 
1.750 woningen. 

De indicatieve verdeling van de woningen naar grootte 

grootte aandeel 

3 kamers 35 % 
4 kamers 40 % 
5 kamers 20 % 
6 kamers 5 % 

Totaal 100 % 

Totaal zal ongeveer 30% van deze woningen als koopwoningen kunnen 
worden gerealiseerd. Het accent in de verdeling naar woninggrootte l igt in 
de koopsector op 4- en 5 kamerwoningen. 

De indicatieve verdeling van de woningen naar f inancier inqswijze 

f inancieringswijze aandeel marge 

1. woningwet 
2. premiekoop A 
3. premiehuur 
4. premiekoop B 
5. vr i je sector (g.g.) 
6. vr i je sector 

Totaal 100 % 

De categorieen woningwet en premiekoop A zi jn onderling uitwisselbaar, 
evenals de categorieen premiehuur en premiekoop B. 

marge 
+ of 
+ of 
+ of 
+ of 

- 10 % 
- 10 % 

7 % 
5 % 

62 
15 
8 
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5 
4 

% 
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% 

+ 
+ 
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+ 

of 
of 
of 
of 
of 
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5 % 
3 % 
3 % 
2 % 
2 % 
2 % 



De indicat ieve verdeling van de woningen naar woonvorm 

10 to t 20% van de woningen kan gestapeld worden gebouwd (inclusief 
eerste woonlaag). Het maximaal aantal bouwlagen bedraagt als regel 4. 
De benedenwoningen kri jgen als regel een tu in . De overige woningen in 
deze buurt z i jn als eengezinswoning uit te voeren. 
De tu ingroot te van deze woningen bedraagt minimaal 60 m2. Bij de 
verdeling van de woningen naar plat tegrond en indeling moet er sprake 
zi jn van een zoveel mogeli jk op de woonwensen van de toekomstige 
bewoners afgestemd aanbod. 
Het aandeel bejaardenwoningen bedraagt vooralsnog 3 tot 6 % van het 
to taal aantal woningen. Deze woningen moeten in de nabijheid van het 
buurtcentrum worden gesitueerd (openbaar vervoershalte en winkel) . 
Bejaardenwoningen kunnen als benedenwoning worden ui tgevoerd. 
Het aandeel woningen voor minder draagkrachtige alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens bedraagt vooralsnog 3 to t 5% van het to taa l . 
De gedachten gaan bij deze woonvorm uit naar tweekamer-eenheden of 
kleine tweekamerwoningen. 
In enkele nader aan te wijzen bouwplannen moet rekening worden 
gehouden met de situering van een aantal later eventueel aan te passen 
woningen voor l ichamel i jk gehandicapten. 

GROENGEBIED Q 

De gracht die woonbuurt G scheidt van het groengebied vormt binnen 
Almere-Bui ten een goede lokat ie voor een bijzondere woonvorm, nameli jk 
woonboten. Omtrent realiseringsmogeli jkheden wordt verwezen naar de 
vigerende l igplaatsenverordening van het Openbaar Lichaam Zuidel i jke 
IJsselmeerpolders. De voor deze boten benodigde technische voorzieningen 
zullen in de grachttaluds een plaats moeten vinden. Waar mogeli jk kan 
overwogen worden een deel van het grachttalud uit te geven als tu in . 

Woningdichtheid en grondgebruik 

De indicat ieve verdelingen van de f inancier ingswijzen in het zuiver woon
gebied van het centrum A-zuid en van woonbuurt G resulteren in een 
minimale dichtheid van 50 won./ha in het zuiver woongebied in het centrum 
en ongeveer 40 won./ha in de woonbuurt. 
In het gebiedsdeel dat binnen een straal van 800 meter rond het westel i jk 
spoorwegstation l ig t , moet de dichtheid in het zuiver woongebied eveneens 
40 won./ha bedragen. Bij de berekening van de capacitei ten en dichtheden 
zi jn de volgende r icht l i jnen gehanteerd. 

Voor de categorieen woningwet en premiekoop A in eengezinsbebouwing 
bedraagt de dichtheid ca 39 won/ha net to . De meergezinswoningen in 
deze categorie z i jn te bouwen in een gemiddelde dichtheid van ca 61 
won/ha. 
De gemiddelde kavelgrootten zi jn respectievel i jk 140 m2 en 65 m2. 
De eenheden voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens zi jn te 
bouwen in een dichtheid van ca 120 won/ha, bij 35 m2 uit te geven 
terrein per eenheid. 
Voor de categorieen premiekoop B en premiehuur dient ca 35 won/ha te 
worden aangehouden. De gemiddelde kavelgrootte bedraagt in dat geval 
ca 165 m2. 
De bebouwing in de vr i je sectorgebieden var ieert in dichtheid van 15 t o t 
25 won/ha. De hoeveelheid uitgegegeven terrein bedraagt ca 200 to t ca 
600 m2 per woning. 
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3.3. Detailhandel 

CENTRUM A-ZUID 

Conform het Ontwerp-structuurplan Almere-Bui ten wordt bij de nadere 
ui twerking van de diverse plangebieden in Almere-Bui ten een eenvoudig 
tweeslagstelsel voor wat betref t de winkelstructuur voorgestaan: in de 
woonbuurten zullen in principe slechts voorzieningen met betrekking to t 
dagelijkse goederen, met name in de sector voedings- en genotmiddelen 
worden opgenomen. Het merendeel van het benodigde bedri j fsvloeropper-
vlak voor de 50.000 inwoners zal in het hoofdcentrum worden onderge-
bracht, met name duurzame en overige goederen. 
Uitgaande van een aantal veronderstell ingen met betrekking tot onder 
andere toonbankbestedingen, v ioerproduct iv i te i ten en koopkrachtbinding 
kan voor Almere-Bui ten een behoefte van ca 41.000 m2 bedri j fsvloer-
oppervlak worden gehanteerd. Als uitgangspunten kunnen worden genoemd: 
stabi l isat ie van toonbankbestedingen en v ioerproduct iv i te i ten op het niveau 
zoals dat uit onderzoek bekend is, alsmede koopkrachtbindingspercentages 
van ca 90 en ca 60% voor respectievel i jk de voedings- en genotmiddelen-en 
de duurzame en overige goederensector, een en ander gebaseerd op 
inwonertal en l igging binnen A lmere . 
Voor het totale winkelvloeroppervlak zal ca 75% in het hoofdcentrum 
dienen te worden gerealiseerd. Hiervan zal ca 5.500 m2 behoren to t de 
sector voedings- en genotmiddelen, te rw i j l voor de duurzame en overige 
goederen ca 25.500 m2 benodigd is (respectieveli jk ca 15 en 85%). In het 
plangebied centrum A-noord welke deel u i tmaakt van het hoofdcentrum 
Almere-Bui ten, is de behoefte aan detailhandel bepaald op 3.400 m2 
bedri j fsvloeroppervlak. Hierbi j z i jn het DHZ-complex en deelgebied A l 
(welke behoort tot buurt B) buiten beschouwing gelaten. Te zamen met het 
in A l te realiseren winkeloppervlak zal een winkelstraat met ca 6.000 m2 
bedri j fsvloeroppervlak de aanlooproute vormen naar het winkelgebied ten 
zuiden van de F levo l i jn , waar het zwaartepunt is gedacht. 
In het onderhavige deelplangebied centrum A-zuid dient ca 25.000 m2 
bedri j fsvloeroppervlak te worden gerealiseerd. Hierbi j is voor de voedings-
en genotmiddelensector ca 4.000 m2 nodig, voor de duurzame en overige 
goederensector ca 21.000 m2. Aangenomen wordt dat het aandeel in de 
verkoopvloeroppervlakte van het kleinbedri j f ten opzichte van het midden-
en grootbedri j f zich zal verhouden als 40 : 30 : 30. 
Het winkelareaal dient zoveel mogeli jk ru imte l i j k geconcentreerd te wor
den, waarbi j aansluiting op de winkelstraat vanuit centrum A-noord to t 
stand moet worden gebracht. Tevens kan hierbij worden gedacht aan de 
mogeli jkheid een zekere concentrat ie van horecavoorzieningen in dit 
gebied op te nemen. 
Het winkelgebied dient bij voorkeur als voetgangersgebied te worden 
uitgevoerd. De bevoorrading dient zoveel mogeli jk via de achterzi jde plaats 
te vinden. Stapeling van met name woningen en kantoren boven winkels is 
mogel i jk . In deze gevallen bedraagt de bouwhoogte als regel 4 bouwlagen. 

BUURT G 

Voor de voorziening in de dagelijkse levensbehoeften heeft buurt G in 
principe behoefte aan een buur tcentrum. In dit buurtcentrum moet ru imte 
zi jn voor met name een buurtsupermarkt. 
Gezien de nauwe ru imte l i j ke relat ie met hoofdcentrumgebied A-zuid l ig t 
het voor de hand een deel van het buurtcentrum in de r icht ing van het 
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hoofdcentrum op te schuiven, ten einde een soort aanlooproute conform 
buurt B te creeren. Bereikbaarheid voor langzaam verkeer heeft p r io r i t e i t . 

3.4. Horeca en overige dienstverlening 

CENTRUM A-ZUID 

Ten behoeve van de diverse vormen van dienstverlening (horeca, banken en 
andere bal iefunct ies, po l i t ie , en dergeli jke) is in het plangebied ten minste 
9.000 m2 bedri j fsvloeroppervlak benodigd. 
Voor de horecasector zal behoefte z i jn aan ca 3.000 m2. Daarbi j zou 
gestreefd kunnen worden naar een concentrat ie van voorzieningen in en in 
aansluiting op het winkelgebied. In verband met het fe i t dat het centrum 
tevens een woonfunct ie vervult dient bij de si tuering met overlast rekening 
te worden gehouden. 
Voor de overige dientver lening, waaronder een postkantoor en een po l i t ie 
bureau, is minimaal 6.000 m2 bedri j fsvloeroppervlak nodig. Ook deze 
voorzieningen dienen deels in samenhang met het winkelgebied te worden 
bezien. Het pol i t iebureau dient echter in de buurt van de K.H.W. te worden 
gesitueerd. 
Stapeling van met name woningen en kantoren is mogel i jk . De bouwhoogte 
bedraagt dan als regel maximaal 4 bouwlagen. 

BUURT G 

Het l i j k t mogel i jk om gekoppeld aan de supermarkt een bankf i l iaa l , een 
buurtcafe, een snackbar of enige kleinschalige kantoorru imte op te nemen. 
Inclusief parkeren moet voor het buurtcentrum in totaal ca 0,5 hectare 
worden gereserveerd. 

GROENGEBIED Q 

Het is wenselijk in het plangebied ru imte te reserveren ten behoeve van 
enkele horecavestigingen. Hiermee is maximaal 1.000 m2 bedri j fsvloer
oppervlak gemoeid. 

3.5. Welzijnsvoorzieningen 

CENTRUM A-ZUID 

Tot de sector welz i jn worden in dit geval gerekend de voorzieningen op het 
terre in van recreat ie, zorg en educatie in hun ruimste betekenis. Daarbi j 
dient zich het hoofdcentrumdeel A-zuid aan als een lokat ie voor een aantal 
welzi jnsaccommodaties welke voor de kern als geheel van belang z i jn . 
Op het gebied van de recreat ie zal er behoefte zi jn aan ten minste drie 
sporthallen in A lmere-Bui ten. Een van deze sporthallen is voor het centrum 
nodig. In verband met het schoolgebruik dient op de lokat ie gelet te worden 
dit met betrekking to t de afstand tot de scholen. Met deze voorziening is 
ca 3.000 m2 brutovloeroppervlak gemoeid. Daarnaast zal er behoefte zi jn 
aan §6n overdekt zwembad. Om f inanciele redenen kan gekozen worden 
voor de integrat ie van zwembad en sporthal. In dat geval dient ca 5.000 m2 
brutovloeroppervlak te worden aangehouden. Bereikbaarheid voor openbaar 
vervoer en langzaam verkeer heeft p r io r i t e i t . 
In het plangebied dienen mogeli jkheden aanwezig te z i jn voor de realisering 
van een tweeta l cul turele accommodaties nameli jk een cul tureel centrum 
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en een verzwaard b ib l io theekf i l iaa l . Hiervoor zi jn respect ievel i jk benodigd 
4.000 m2 en 2.500 m2 vloeroppervlak. Beide dienen ze met name voor 
openbaar vervoer en voetgangers en f ietsers bereikbaar te z i jn . 
Daarnaast is behoefte aan ten minste een tweeta l ru imten voor jongeren. 
Gemiddeld bedraagt de oppervlakte 800 m2 brutovloeroppervlak. 
Bij de situering dient rekening gehouden te worden met mogeli jke overlast. 
Op het gebied van educatie moet in het plangebied ru imte gecreeerd te 
worden voor diverse onderwijsvoorzieningen. Bi j de nu voorziene woning-
capaci te i t van het onderhavige plangebied (zie paragraaf 3.2.) moet gere-
kend worden met maximaal drie reserveringen ten behoeve van het basis-
onderwijs. Per school is ca 0,5 ha nodig. Daarnaast zi jn er twee gymlokalen 
a 0,5 ha (inclusief schoolsportveld) nodig. Bij de situering dient rekening 
gehouden te worden met de mogeli jkheid twee gymlokalen te combineren 
to t e'en sportzaal . Tevens dienen de situeringen in samenhang met buurt G 
bezien te worden. 
Ten behoeve van de kern als geheel is er behoefte aan de real isering van 
een scholengemeenschap. Exclusief de sportvelden is hiervoor ca 2,5 ha 
terreinoppervlak nodig. De benodigde sportvelden worden in groengebied Q 
ondergebracht. Bereikbaarheid per openbaar vervoer te voet en per f iets 
heeft p r io r i te i t ; daarnaast speelt de afstand tot de sporthal een r o l . 
Tenslotte moet ten behoeve van vormingsonderwijs ru imte worden aange-
houden. Daarvoor kan ca 1.000 rm2 brutovloeroppervlak worden gerekend. 
Met betrekking tot de sector zorg dient ru imte beschikbaar te zijn voor een 
aantal voorzieningen. Genoemd kunnen worden: 

twee kinderdagverbli jven a 500 m2 brutovloeroppervlak; 
ee"n dagverbl i j f gehandicapten a 500 m2; 
£en dienstencentrum a 500 m2; 
66n kerk a 2.500 m2 terreinoppervlak (inclusief parkeren); 
66r\ peuterspeelzaal a 120 m2. 

In het uiterste noorden van het deelplangebied dient zich een lokat ie aan 
die, gezien zi jn l igging in het verlengde van het groengebied Q en in de 
nabijheid van centrumvoorzieningen geschikt is voor bepaalde welzi jnsvoor
zieningen. 
Gedacht kan worden aan onder andere dagverbli jven (kinderen, gehandi
capten), een verzorgingstehuis, onderwijs en dergel i jke. Hiervoor dient ca 
1,5 ha te worden gereserveerd. Pr ivat iser ing van het groen dient zoveel 
mogeli jk te worden voorkomen. 
Daarnaast dienen mogelijkheden te worden opengehouden voor de rea l i 
sering van nader in te vullen voorzieningen. Hiervoor kan onder andere 
gebruik gemaakt worden van de mogeli jkheden welke bedr i j fsruimten in 
woongebieden bieden. 

BUURT G 

In het gebied dient een locatie van ca 0,5 ha te worden gereserveerd ten 
behoeve van een buurthuis. Aangezien di t buurthuis ook dient voor be-
woners uit centrum A-zuid moet deze locat ie gekoppeld zi jn aan een 
openbaar vervoerhalte en routes voor voetgangers en f ietsers. Tevens dient 
ru imte ten behoeve van een medisch centrum te worden gereserveerd. 
Hiervan zullen ook inwoners van centrum A-zuid gebruik maken. Hiermee 
is ca 0,5 ha terre in gemoeid. Nabijheid to t een openbaar vervoerhalte en 
goede bereikbaarheid voor voetgangers en f ietsers hebben p r io r i te i t . 

Gezien de omvang van de buurt bestaat er behoefte aan maximaal vier 
reserveringen voor een kbo-school van elk ca 0,5 ha te r re in . Daarnaast is 
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ru imte nodig voor een school ten behoeve van speciaal onderwijs inclusief 
gymlokaal a 1 ha. Voor de schoolsport is ru imte nodig voor twee gymlo
kalen met schoolsportveld die op maximaal 400 m van de scholen l iggen. De 
ruimtebehoefte is 2 x 0,5 ha. Er dient rekening te worden gehouden met de 
samenvoeging van twee gymlokalen to t een sportzaal . 
Tenslotte dient rekening gehouden te worden met twee peuterspeelzalen 
elk a 120 m2 vloeroppervlak. 

3.6. Groenvoorzieningen, sport en recreatie 

CENTRUM A-ZUID 

In het deelplangebied centrum A-zu id kan in het zuiver woongebied ten 
minste 20 m2 openbaar groen per woning worden gerealiseerd. N ie t 
voorzien is in grootschalig groen. Hiervoor zi j verwezen naar groengebied 
Q. D i t gebied grenst in het oosten aan het onderhavige deelplangebied en 
maakt deel uit van de groenstructuur op kernniveau. 

BUURT G 

In het zuiver woongebied kan gemiddeld 42 m2 openbaar groen per woning 
worden gerealiseerd. Door plaatsel i jke concentrat ie van dit verkavelings-
groen is het mogel i jk verspreid in de buurt speelplekjes op te nemen. De 
loopafstanden naar de speelplekjes bedragen maximaal 100 meter , t e rw i j l 
er sprake moet zi jn van een opt imale spreiding over de hele buurt. Grotere 
speelplekken dienen eveneens opt imaal over de buurt verspreid te z i jn . 
Voor nutstuinen zi jn de bewoners van buurt G aangewezen op locaties in 
groengebied V aan de overzi jde van de Lage Vaart en groengebied Q aan de 
overzi jde van de insteek vanuit de Lage Vaart . Een sportveldencomplex is 
gelegen in groengebied V alsmede in de groengebieden F en P (voor 
aanduiding deelgebieden zie bij lage 3). 
Voor grootschalige binnensportaccommodatie is men aangewezen op de 
sporthal in centrum A-zuid en groengebied F. 

GROENGEBIED Q 

In het deelplangebied dient ru imte te z i jn voor een tweeta l sportvelden ten 
behoeve van de scholengemeenschap in centrum A-zu id . Hiermee is max i 
maal 1,5 ha gemoeid. Het verdient de voorkeur, gezien het openbare 
karakter van het groengebied, deze velden buiten schoolt i jd voor ieder open 
te stel len. 
Mede ten behoeve van de inwoners van centrum A-zu id en de buurten G en 
J is een tennisbanencomplex nodig ter grootte van 1,1 ha te r re in . Bereik
baarheid voor het voetgangers en f ietsers heeft p r io r i te i t . Ten behoeve van 
nutstuinen is ca 2,5 ha (maximaal) nodig. De overige hiervoor benodigde 
oppervlakte dient te worden gevonden in groengebied V aan de overzi jde 
van de Lage Vaar t . 
De centrale groene ru imte welke aan de westzi jde wordt begrensd door de 
insteek vanuit de Lage Vaart en in het zuiden door de Lage Vaart biedt 
mogeli jkheden in te spelen op de water recreat ie . Naast aanlegplaatsen voor 
boten kan onder andere worden gedacht aan een pavil joen-botenhuis en een 
jachtwer f je ; hiervoor is maximaal 1,5 ha ter re in voor aan te houden. 
Gezien het fe i t dat de groene zone de buurten G en J scheidt, leent zich dit 
gebied voor het realiseren van meer buurtgebonden voorzieningen. Er dient 
ru imte gereserveerd te worden voor een ruig speelterrein a 1 ha. 
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Voor de realisering van bovenbuurts groen is ca 16 ha beschikbaar (inclusief 
inf rastructuur) . 

3.7. Kantoren en kleine bedrijven 

CENTRUM A-ZUID 

Ten behoeve van de werkgelegenheid moet in het plangebied worden 
voorzien in ca 66.000 m2 kantoorvloeroppervlak. Kantoren kunnen zowel 
losstaand als geTntegreerd met bijvoorbeeld winkels en woningen worden 
gerealiseerd. Met name de stationsomgeving verdient hierbi j bijzondere 
aandacht vanwege haar goede bereikbaarheid voor alle soorten verkeer. 
Nabijheid tot het winkelgebied is voorwaarde voor het dubbelgebruik van 
parkeerplaatsen (piekopvang). De bouwhoogte bedraagt als regel maximaal 
vier bouwlagen. 
In het plangebied dient tevens ru imte te worden gereserveerd voor de 
realisering van kleine bedri jven. Het hiermee gemoeide terreinoppervlak 
bedraagt ca 16.200 m2 bij een brutovloeroppervlak van ca 13.500 m2. Deze 
ruimten kunnen deels in samenhang met het woongebied worden ontwikkeld 
(woningen met bedr i j fsruimte) deels ook elders in het plangebied centrum 
A-zu id . 

BUURT G 

Het is wenselijk in buurt G enige ru imte te reserveren voor een k le in-
schalig bedri jventerrein (ruim 3 ha). Als locat ie gaat de voorkeur uit naar 
een l igging aan de K.H.W. In verband met de te verwachten verkeersge-
luidsbelasting van de K.H.W. verdienen bedrijven hier de voorkeur boven 
woningen. Tevens b l i j f t op deze wi jze extra woonverkeer buiten de woonge
bieden. 
De kaveldiepte bedraagt 25 a 50 meter . De gedachten gaan uit naar kavels 
met een oppervlakte van 250 tot 2500 m2. Voorts moet het mogeli jk zi jn 
verspreid over het woongebied verhuurbare ru imten op te nemen. Deze 
ru imten kunnen worden geTntegreerd in de verschillende woningbouwpro-
jec ten. De oppervlakte per ru imte dient 60 a 70 m2 vloeroppervlak te 
bedragen. Als mogeli jke functies wordt gedacht aan mi l ieuvr iendel i jke 
vormen van werkgelegenheid, extra voorzieningen, atel iers, col lect ieve 
ru imten of t i jdel i jke medische voorzieningen (bij koppeling van twee 
ru imten). Gerekend kan worden op maximaal een ru imte per 65 woningen. 

3.8. Ontwikkelingsreserveringen 

CENTRUM A-ZUID 

Het is wenselijk in het deelplangebied A-zuid enkele ontwikkelingsreser
veringen op te nemen. Deze terreinen kunnen een funct ie vervul len ti jdens 
de totstandkoming van het cent rum. Tevens dienen deze terreinen voor het 
opvangen van onvoorziene ontwikkel ingen, als voorbeelden kunnen worden 
gegeven: het beschikbaar hebben van plekken waarin t i jdel i jke noodvoor-
zieningen (winkels, vergaderruimte) kunnen worden geplaatst, ru imte voor 
een extra school en dergel i jke, woningen voor bijzondere categorieen 
bewoners en bijzondere elementen. Een v ier ta l lokaties a 5.000 m2 ter re in 
l i jken vooralsnog voldoende. 
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BUURT G 

Het is wenselijk in het plangebied enkele ontwikkelingsreserveringen op te 
nemen. Deze terreinen kunnen een funct ie vervul len ti jdens de to ts tand-
koming van de buurt. Tevens dienen deze terreinen voor het opvangen van 
onvoorziene ontwikkel ingen. Als voorbeelden kunnen worden gegeven: het 
beschikbaar hebben van plekken waar t i jde l i jke noodvoorzieningen kunnen 
worden geplaatst (winkels, vergaderruimte), ru imte voor een extra school 
of woningen voor bijzondere categorieen bewoners. Vier locaties met in 
to taal ca 2 ha l i j k t in di t geval voldoende. 

3.9. Overige voorzieningen 

CENTRUM A-ZUID/GROENGEBIED Q 

Ten behoeve van diverse ac t iv i te i ten dienen enkele ru imten te worden 
gereserveerd, die qua omvang de mogeli jkheid bieden voor het houden van 
bijvoorbeeld markt en manifestat ies. Twee reserveringen van respect ieve
l i jk 0,5 en ca 1 ha zi jn voldoende. In d i t verband is de bereikbaarheid per 
auto van belang (met name voor de mark t ) . Ten behoeve van de marktkoop-
lieden dient met ten minste 100 parkeerplaatsen gerekend te worden. 
Een situering nabij of in het winkelgebied heeft de voorkeur in verband met 
het dubbelgebruik van parkeerplaatsen ten behoeve van bezoekers. 

3.10. Verkeer en vervoer 

GEHELE PLANGEBIED 

De uitgangspunten voor het verkeer en vervoer in Almere zi jn verwoord in 
het Ontwerp-structuurplan A lmere-Bui ten. Het verkeers- en vervoers-
systeem van Almere dient een veil ige en doelmatige verplaatsing van 
personen en goederen mogeli jk te maken. Daarbi j wordt bijzondere aan-
dacht geschonken aan de voorzieningen voor het openbaar vervoer en de 
voetgangers en f ietsers, te rw i j l de voorzieningen voor het autoverkeer in 
eerste instantie niet worden afgestemd op een v r i je , t rendmatige ontwik-
keling van het autogebruik.Van een opdeling van Almere-Bui ten in ver
keers- en verbli j fsgebieden kan een positieve bijdrage aan de verkeersvei-
ligheid verwacht worden. In nauwe samenhang hiermede wordt gestreefd 
naar een hierarchische ordening van de auto-ontslui t ingsstructuur. 
De structuur en het bedieningsniveau van het openbaar vervoer dienen 
zodanig te z i jn , dat voor de reiziger op afstanden boven de ca 2 km een 
aantrekkel i jk vervoersalternat ief voor de (prive"-)auto wordt geboden. 
Voor het f ietsverkeer wordt extra zorg besteed aan de r i t t en die tussen de 
0,5 en 3 a 4 km lang z i jn , aangezien in deze afstandsklasse de f iets met de 
auto kan concurreren. Het kiezen van de juiste maaswijdte van het f ietsnet 
is hiervoor van belang. 

Voetgangers en f ietsers 

Uitgangspunt bij de planvorming in Almere is, dat de veil igheid en het 
comfor t voor de voetgangers en de f ietsers zoveel mogeli jk moet worden 
gewaarborgd door middel van een overz ichte l i jk en logische opgebouwd 
stelsel. In het algemeen zal de verkeersintensitei t zodanig zi jn ( 300 
m.v. t . in de avondspits), dat routes voor voetgangers en f ietsers gel i jk-
vloers gekruist kunnen worden. In het centrumgebied kan de intensi te i t 
plaatsel i jk van dien aard zi jn dat met behulp van een zorgvuldige de ta i l -
ler ing hier geli jkvloers gekruist kan worden. 
Om een duideli jk routesysteem voor de voetganger en de f ietser op 
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stadsniveau te verkrijgen en om te voorkomen dat deze duidelijkheid 
verloren gaat in het buurt-ontwerp, dient aansluiting te worden gezocht bij 
de maatvoering van de buurten en bij de overige infrastructuren op 
stadsniveau: de openbaarvervoersbanen en de grachten. 
In principe dient te worden uitgegaan van een hoofdroutestelsel met een 
maaswijdte van 300 a 400 m. Dit primaire net dient te worden aangevuld 
met een secundair, vanuit de buurt ontworpen systeem. Zowel de hoofd-
routes als de secundaire routes kunnen geheel of gedeeltelijk samenvallen 
met centrum- of buurtstraten indien deze een verkeersintensiteit van 
minder dan ca 300 m.v.t . in de avondspits hebben. 

0_penbaar vervoer 

Trein: 
De Flevolijn doorsnijdt het hoofdcentrum van Almere-Buiten. Het bestem-
mingsplangebied van de Flevolijn scheidt centrum A-noord en centrum A-
zuid. Het (westelijke) N.S.-station is centraal in het hoofdcentrum gelegen 
en vormt het knooppunt van de openbaarvervoerslijnen. Hierop sluit de 
winkelstraat vanuit A1/A2 aan, welke in A-zuid haar voortzetting zal 
vinden. Binnen een straal van 800 m vanaf het station zullen de hoogste 
woningdichtheden worden gerealiseerd, in het verlengde van de eis 10.000 
woningen binnen 800 m van de twee N.S.-stations te realiseren. Om de 
scheidende werking van de ongeveer 5 m hoge spoordijk te ondervangen, 
zullen verscheidene onderdoorgangen moeten worden gerealiseerd. 

Bus: 
In Almere wordt het lokaal openbaarvervoersnet opgebouwd uit transver-
sale lijnen. Dergelijke lijnen lopen als regel vanuit een buurt of kern via het 
hoofdcentrum van Almere (Almere-Stad) naar een andere buurt of kern. Bij 
een dergelijke netopbouw wordt het aantal overstapbewegingen zoveel 
mogelijk beperkt. 
Het is voor een goede en regelmatige dienstuitvoering noodzakelijk, dat als 
regel over een vrije busbaan wordt beschikt. 

De halteplaatsen worden gesitueerd in nauwe samenhang met de routes 
voor voetgangers en fietsers, overstapmogelijkheden tussen buslijnen on
derling en de ligging van publiekaantrekkende objecten. Voorts moeten de 
halten binnen een straal van 400 m een zo groot mogelijk aantal inwoners 
en arbeidsplaatsen bedienen. 

Autoverkeer 

Bij de uitwerking van het Ontwerp-structuurplan Almere-Buiten is uit
gegaan van een verbinding tussen de beide kernhoofdwegen zowel ten 
noorden als ten zuiden van de Flevolijn. Ook is het doorgaande karakter van 
de westelijke en oostelijke kernhoofdweg verminderd, waardoor een aan-
zienlijk lagere verkeersintensiteit in het centrumgebied wordt bereikt. De 
verdubbeling geeft een zodanige reductie dat deze in het centrumgebied 
gelegen autowegen bij een zorgvuldige detaillering gelijkvloers kunnen 
worden gekruist door routes voor voetgangers en fietsers. 
De samenhang met de omringende plandelen blijft daardoor gewaarborgd. 
Voor een deel van de bebouwing langs deze autowegen wordt een hoger 
geluidsniveau dan de Wet Geluidhinder vraagt gewenst en mogelijk geacht. 
Voor het autoverkeer zullen zowel in het centrumgebied als in het 
woongebied verschillende typen wegen voorkomen. De belangrijkste wegen 
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met een verkeersfunctie zijn de centrum- of buurtontsluitingswegen die op 
de kernhoofdwegen aansluiting geven. Op deze wegen sluiten de verschil-
lende typen straten aan, waar de stroomfunctie ondergeschikt is: de 
centrumstraten, woonstraten, expeditiestraten en het voetgangersgebied. 
Het aantal aansluitingen op de K.H.W. en de balk in de centrale as is 
afhankelijk van de verkeerskundig noodzakelijke onderlinge afstand van 
deze aansluitingen en van de verkeersintensiteiten die deze aansluitingen 
oproepen en aanvaardbaar zijn uit het oogpunt van verkeersveiligheid en 
leefbaarheid. 

Parkeren en stallen 

centrum A-zuid 
Ten behoeve van bewoners van het centrumgebied A-zuid dient op grond 
van onderzoeksgegevens met betrekking tot het autobezit, te worden 
uitgegaan van een parkeerplaats per woning. Ten behoeve van bezoekers 
(0,1 parkeerplaats per woning) kunnen bestaande parkeerplaatsen dubbel 
worden gebruikt. Derhalve dienen ten minste 700 parkeerplaatsen (maxi
maal 1.350) voor bewoners te worden veiliggesteld. 
Voor de eerder genoemde centrumvoorzieningen en werkgelegenheid wordt 
in principe uitgegaan van een taakstellend beperkt autogebruik. De par-
keerbehoefte bedraagt dan ca 1.500 parkeerplaatsen (maximaal 37.500 m2 
terreinoppervlak). In de laatste fase van ontwikkeling van het centrum, ten 
tijde van de realisatie van het oostelijke gedeelte van de kern, dient er 
gerekend te worden op gestapelde parkeeroplossingen. Daartoe dienen 6en 
of meerdere parkeerterreinen gereserveerd te worden welke van een 
dusdanige omvang zijn dat bebouwing mogelijk is. 
Stallingsfaciliteiten voor fietsers dienen in het plangebied in ruime mate 
gerealiseerd te worden. Globaal moet rekening worden gehouden met ca 
7.200 m2 terrein en 1.600 m2 terrein voor respectievelijk fiets- en 
bromfietsstalling. 

buurt G 
Naast parkeergelegenheid voor bewoners (het zogenaamde bronparkeren) 
dient er ook parkeerruimte ten behoeve van bezoekers (het zogenaamde 
doelparkeren) gerealiseerd te worden. Globaal kan gesteld worden, dat het 
aantal parkeerplaatsen gemiddeld 1,25 per woning bedraagt. 

Invaliden 

Alle bestemmingen dienen voor invaliden en anderen die minder goed ter 
been zijn, goed bereikbaar te zijn. Dit geldt in het bijzonder voor 
publiekelijk toegankelijke voorzieningen, al dan niet gebouwd. Dit stelt de 
nodige eisen aan profielen, materialen, hellingen, perrons, drempels enz. 

Ambulance, reiniqing, brandweer,_politie 

Alle straten moeten toegankelijk zijn voor voertuigen van ambulance, 
reiniging, brandweer en politie. Dit geldt eveneens voor winkelroutes, 
eventuele woonhoven en woonpaden met een grotere ontsluitingsdiepte (ca 
25 m). De minimale profielbreedte bedraagt 4m, terwijl de minimale 
doorrijhoogte 4 m dient te zijn. Aan deze maatvoering voldoen twee 
onderdoorgangen onder de Flevolijn namelijk de K.H.W. en de meest ooste
lijke onderdoorgang parallel aan de watergang. 
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3J.1. Technische voorzieningen 

Bij de ui twerking dient rekening te worden gehouden met de situering van 
transformatorhuisjes (1 per 120 a 150 woningen), met een buitenwerkse 
afmet ing van ca 3,60 m x 6,30 m. 
Besloten is in beginsel geen stadsverwarming toe te passen in A lmere-
Buiten. Bij het opstellen van het plan is evenwel rekening gehouden met de 
mogeli jkheid in de toekomst alsnog hierop over te gaan. 
Bij real isatie van stadsverwarming moet worden gerekend op de plaatsing 
van regelkamers in het woongebied voor de stadsverwarming (1 op 150 
woningen). Deze hebben ongeveer dezelfde afmetingen als de t ransforma
torhuisjes. Mogeli jk dat de regelkamers als een bouwkundige voorziening 
worden gecombineerd met trafohuisjes. In die gevallen bedragen de a fme
tingen ca 7,00 m x 6,30 m. 

Bij de u i twerk ing van de planonderdelen dient rekening te worden gehouden 
met de situering van terreinreserveringen voor het leggen van ondergrondse 
kabels en leidingen. Vooral voor leidingen van het eventuele stadsver-
warmingsnet moet voldoende ru imte worden gereserveerd. Vanaf het N.S.-
stat ion in oosteli jke r icht ing moet een strook van minimaal 3.00 m breed 
worden gereserveerd voor een primaire leiding. 
In verband met de waterhuishouding dient nog vermeld te worden dat de 
met zand opgehoogde terreinen bij gebruik als groene ru imten van grond-
verbeteringen moeten worden voorzien. 

3J.2. Overzicht ruimtegebruik 

bruto terreinoppervlakte 

CENTRUM A-ZUID 

detai lhandel/dienstverlening 
kantoren 
kleine bedrijven 
welz i jn 
wonen 
busbaan/fietsroutes 
parkeren 
reserve 

65.000 m2 
35.000 m2 
13.500 m2 
100.000 m2 
125.000 m2 
20.000 m2 
40.500 m2 
20.000 m2 

Totaal 419.000 m2 

BUURT G 

Lage Vaart 
K.H.W.-zone 
openbaar vervoersbaan 
bedri jventerrein 
reserve 
medisch centrum 
k.b.o.-scholen 
gymlokalen 
buurthuis 
buurtcentrum 
verhuurbare eenheden 
water 
wonen 

Totaal 

25.800 
16.600 
14.000 
35.000 
20.000 

5.000 
25.000 
15.000 

5.000 
5.000 
3.500 

12.600 
395.500 
578.000 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 



• 

GROENGEBIED Q 

Lage Vaart 
tenniscomplex 
sportvelden 
ruigspeelterrein 
nutstuinen 
pavil joen/botenhuis 
horeca 
mani festat ie terre in 
hoofdvoet- / f ietsroutes 
openbaar ver voersbaan 
overig bovenbuurts groen 

Totaal 
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• 

7.000 m2 
11.000 m2 
15.000 m2 
10.000 m2 
25.000 m2 
15.000 m2 

1.000 m2 
10.000 m2 

5.700 m2 
1.600 m2 

163.300 m2 
264.600 m2 
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4. DE PLANOPZET 

4J.. Het plan in hoofdlijnen 

CENTRUM A-ZUID BUURT • GROENGEBIED Q NEVENCENTRUM 

K.H.W.. 

Het gebied strekt zich uit in zuidoostelijke richting vanaf de Flevolijn tot 
aan de Lage Vaart en in noordoostelijke richting vanaf de zuidelijke K.H.W. 
tot aan het oostelijke deel van Almere-Buiten. 
Hier zijn ondergebracht het grootste deel van het hoofdcentrum met de 
belangrijkste voorzieningen op het niveau van de kern, woongebieden en 
een omvangrijke groene zone die deel uitmaakt van het groene netwerk van 
Almere-Buiten . 

Naast edn van de 12 woonbuurten bevat het plangebied een deel van de 
centrale groenzone (onderdeel van het groene netwerk van Almere-Buiten) 
en een belangrijk deel van het centrumgebied. Deze te onderscheiden 
hoofdfuncties van het plangebied maken een geleding in drie deelgebieden 
mogelijk. Daarnaast richt de ruimtelijke geleding van het plangebied zich 
in belangrijke mate op de lokatie van de voorzieningen. Tevens geven zowel 
functionele als visuele relaties met zijn aangrenzende gebieden richting 
aan het plan. 
Opgemerkt dient te worden dat deze ruimtelijke geleding conform het 
Ontwerp-structuurplan Almere-Buiten is, waarbij echter de nadere uit
werking heeft geleid tot een splitsing van de verbinding tussen de weste
lijke en oostelijke K.H.W.'s. Zowel ten noorden als ten zuiden ("centrale 
as") van de Flevolijn is op deze wijze een verbinding ontstaan die door 
voetgangers en fietsers gelijkvloers gebruikt kan worden. 

CENTRUM A-ZUID 

Dit gebied direct ten zuiden van de Flevolijn bevat de belangrijkste 
centrumfuncties, kantoren, bedrijfsruimten en een aanzienlijk aantal wo-

x Zie hiervoor ook bijlage 1. 
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ningen. 
Het voetgangers- en winkelgebied van de eerste fase van het centrum 
wordt , ten noorden van de F levol i jn , door middel van een onderdoorgang 
onder het spoor ter plaatse van het N.S.-station voortgezet in gebied 
centrum A-zu id . Deze noordwest-zuidoostr icht ing is tevens de ontwikke-
l ingsricht ing van de eerste fase van dit gebied. Paral lel aan dit voet-
gangersgebied l igt zowel ten noorden als ten zuiden van de spoorbaan een 
zone van waaruit de voeding plaatsvindt door middel van het openbaar 
vervoer (N.S.-station, busstation, bushalten), f ietsroute en parkeerter-
reinen. 
Het busstation is direct ten zuiden van het stat ion gesitueerd. Het 
stationsplein zelf , grenzend aan de voetgangers- en winkelstraat kan als 
marktp le in worden gebruikt. Aan dit plein is een concentrat ie van re-
creatieve voorzieningen en horecavestigingen denkbaar, waardoor dit als 
een soort avondplein kan worden opgevat. 
In een latere fase zal loodrecht op de noordwest-zuidoostr icht ing een 
tweede voetgangers- en winkelstraat worden ontwikkeld die begint bij het 
stationsplein. 
In oosteli jke r icht ing kan dit voetgangersgebied in een nog latere fase 
worden doorgezet; zo kan een brug worden gestagen naar het nevencen
t r um. Via een gebied dat door een wat lossere bebouwing in het groen qua 
sfeer tevens als een onderdeel van groengebied Q ervaren zal worden. 
Ook in deze r icht ing wordt het voetgangers- en winkelgebied gevoed vanuit 
zones parallel aan deze straat: aan de noordzijde door bedieningshoven en 
parkeerterreinen langs het spoor, aan de zuidzijde door een centrale as. In 
deze as zi jn opgenomen een f ie tsroute, een busbaan, parkeerterreinen en 
een van de beide verbindingswegen tussen de kernhoofdwegen. 
Een goede vormgeving van het brede pro f ie l , dat zich ook aan de andere 
zijde van de centrale groenzone kan voortzet ten in het nevencentrum is 
van groot belang. In vergel i jk ing met het groen zal het verkeer er 
ru i rntel i jk gezien een ondergeschikte plaats in kr i jgen. 
In dwarsrichting zorgen doorgaande en niet-doorgaande routes voor de zo 
noodzakelijke verbindingen met de omringende gebieden. Ook hier z i jn 
winkelvoorzieningen opgenomen evenals langs de centrale as. 
Het raster van 150 x 150 m geeft goede aansluitingen op het centrumgebied 
ten noorden van het spoor. Door ook het aangrenzende woongebied binnen 
dezelfde maat op te delen wordt ruirntel i jk een zekere f l ex ib i l i t e i t 
ingebouwd ten aanzien van een eventuele "overloop" van centrumfunct ies. 

BUURT G 

Hier l ig t de nadruk op wonen met zi jn bijbehorende buurtvoorzieningen. 
Een zone met deze voorzieningen kan gezien worden als de ru imte l i j ke 
drager van de buurt en l ig t in het verlengde van het voetgangers- en 
winkelgebied van de eerste fase van het hoofdcentrum. (Zie centrum A-
zuid.) Hieromheen is het wonen gegroepeerd dat in het noordwesten direct 
aansluit op het meer centrumgerichte wonen langs de centrale as en nabij 
de oost-en zuidrand inspeelt op groen en water. 
Langs de K.H.W. is een terre in voor kleine bedrijven en kantoren gesi
tueerd. 

GROENGEBIED Q 

Het groengebied is een onderdeel van het groene netwerk in A lmere-
Bui ten, dat op het niveau van de gehele kern groenvoorzieningen, sport en 



- 2 3 -

dergeli jke bevat. 
Het gebied kan gekarakteriseerd worden als zijnde opgebouwd ui t enkele 
"polen", plekken met een zekere intensi te i t aan ac t i v i te i ten , met daartus-
sen meer extensiever gebruikte gebieden. Deze polen z i jn onderling ver-
bonden door een gracht die over grote lengte verbreed is to t insteekhaven. 
Deze polen zi jn respectievel i jk gesitueerd in het overgangsgebied van het 
hoofdcentrum naar het nevencentrum direct langs de spoorl i jn, ter plaatse 
van de noordoost-zuidwest gerichte centrale as en nabij de Lage Vaart . 

4.2. Wonen 

winkelstraat 

bijzonder gebouw' 

K.H.W. ~ > * ^ > * ^ ^ ^ 

In het centrumgebied A-zu id wordt met 
name langs de winkelstraat en de centrale 
as aan meergezinsbebouwing gedacht in 
maximaal vier lagen (inclusief de even-
tueel met een andere funct ie gevulde be-
gane-grondlaag). 
Specif ieke woonlokaties zoals de over-
gangsgebieden naar zowel buurt H als 
buurt G bevatten zowel eengezins- als 
meergezinsbebouwing. 
De markante plek gevormd door de k ru i -
sing van de centrale as en noordwest-
zuidoost gerichte voorzieningenzone geeft 
aanleiding tot een bijzonder gebouw. 
Binnen buurt G dienen zich enkele loka-
ties aan die zich in het bijzonder lenen 
voor meergezinsbebouwing zoals bi jvoor
beeld in de nabijheid van de voorzie
ningen, langs het groengebied Q en de 
Lage Vaart . 

4.3. Detailhandel 

flevolijn 
hoofdwinkelroute 

K.H.W. 

De hoofdwinkelroute loopt paral lel aan de 
Flevol i jn en tak t af van de winkelroute 
die onder de Flevol i jn en via het stat ion 
verbinding geeft met de l e fase van het 
cent rum. De hoofdwinkelroute geeft via 
het overgangsgebied in het verlengde van 
groengebied Q aansluit ing op het neven
cent rum. Hier kan gedacht worden aan 
enige begeleidende bebouwing in open set
t ing (bijvoorbeeld horeca, onderwijs, we l 
zijnsvoorzieningen en dergel i jke). De 
blokken tussen de hoofdwinkelstraat en 
de-centrale as bieden over de gehele ge-
vellengte plaats aan winkelvoorzieningen 
zodat een compakt en overz ichte l i jk w in -
kelc i rcu i t ontstaat. 
Detai lhandel en andere voorzieningen op 
buurtniveau evenals het stat ion dragen bij 
to t de centrumui ts t ra l ing langs bovenge-
noemde routes. In principe wordt hier 
gedacht aan voetgangersgebied waarbi j 
beperkt autoverkeer ten behoeve van de 
bevoorrading mogeli jk moet z i jn . 
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4.4. Horeca en 
overige dienstverlening 

hoofd winkelstraat ^ 

aanlooproute \ -^&£>>**.-*, 

politiebureau 

postkantoor 
I K.H.W. 

kerk 

Langs de hoofdwinkelstraat en de aan-
looproutes is ru imte voor horeca (hierbij 
gaat de voorkeur uit naar een zekere 
concentrat ie) en enkele dienstverlenende 
instel l ingen zoals bi jvoorbeeld banken. 
Deze kunnen een plaats als onderdeel van 
de winkelwand kr i jgen. Horeca zal bij 
voorkeur, gezien de geluidsoverlast, niet 
bouwkundig gecombineerd worden met 
wonen. Ook in het meer groene over 
gangsgebied naar het nevencentrum (zo
wel in deelgebied centrum A-zuid als Q) 
kunnen enkele horecavestigingen gesi
tueerd worden evenals op een markant 
punt langs de Lage Vaart . 
Het postkantoor en pol i t iebureau zi jn ge
dacht ten westen van de busbaan in het 
hoofdcentrum waarbi j respectievel i jk een 
lokat ie nabij het stat ion en de K.H.W. 
voor de hand l ig t . Hier zal de kerk langs 
de centrale as gesitueerd kunnen worden. 

4.5. Welzijnsvoor
zieningen 

Recreat ie 

sport hal 
zwembad 

"pool" 
bibliotheek 
cuitureel centrum I -=" 

KJ-i.W. 

Binnen deelgebied Q wordt ter plaatse van 
de centrale as gedacht zowel aan een 
open plek, het mani festat ieveld, als aan 
een ruirntel i jk enigszins besloten gebied 
dat openbare tennisbanen, een midget-
golfbaan en een doolhof kan bevat ten. 
Het meer open gebied ten zuiden van deze 
"pool" bevat wi jk funct ies zoals een ru ig-
speelplaats, (school) sportvelden en volks-
tuinen en legt een relat ie naar de zuide
l i jke pool aan de Lage Vaart waar de 
waterrecreat ie het the-ma kan zi jn met 
een jachtwer f je , botenhuis, de reeds ge
noemde horecavestiging en aanlegplaatsen 
welke langs de insteek gesitueerd worden. 
De strook langs de Lage Vaart kan inge-
r ich t worden ten behoeve van de oever-
recreat ie en buurtvoorzieningen. 
Het plangebied zal plaats bieden aan een 
sporthal in combinatie met een zwembad. 
Zowel de schaal als de bereikbaarheid 
vanuit het verzorgingsgebied (boven
buurts) van dit complex geeft aanleiding 
te denken aan een situering in deelgebied 
A-zu id langs de groenzone (Q) nabij de 
oost-west winkel route, gezien de goede 
ontslui t ing voor zowel de voetgangers en 
f ietsers als openbaar vervoer en auto's. 
Tevens l ig t dit complex in de directe 
nabijheid van het voortgezet onderwijs en 
enkele k.b.o.-scholen. 
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Educatie 

K.B.Q 

vorminos onderwijs 

scnolenqemeenscnap 

sport veiden 

KJ-I.W. 

k .B .O . 

De centrale bibl iotheek wel l ich t in com
binatie met een cui tureel centrum is ge
dacht nabij het stat ion aan de kop van de 
centrale winkelst raat . 
Het complex zou maximaal vier lagen 
kunnen bevatten waarbi j tevens op de be-
gane grond rekening gehouden kan worden 
met enige detai lhandel. De lokat ie biedt 
een goede bereikbaarheid voor alle ver
keer. 
Binnen de voorzieningenzone van buurt G 
is een buurthuis langs de gracht en cen
t raa l in de buurt gedacht. 
drie k.b.o.-scholen zi jn binnen het deel
gebied A-zu id gesitueerd. Twee zi jn langs 
de aanlooproute vanuit buurt G gelegen en 
van belang voor het woongebied ten zui
den van de centrale as. 
Een derde school l i g t in het woongebied 
van het centrum aansluitend bij buurt H . 
Ten zuiden van de centrale as, in de 
d i recte nabijheid van twee k.b.o.-scholen 
langs de aanlooproute zi jn twee gymloka
len met een schoolspeelveld gerealiseerd. 
Rekening moet worden gehouden met de 
mogel i jkheid om een sportzaal in plaats 
van twee gymlokalen te real iseren. 
Binnen buurt G zi jn in het voorzieningen
zone vier k.b.o.-scholen gesitueerd en op 
evenwichtige wi jze over de buurt ver-
deeld. Centraal gelegen ten opzichte van 
deze scholen liggen twee gymlokalen met 
sportveld. 

Ten behoeve van de kern als geheel is in 
het centrumgebied A-zu id ten zuiden van 
de centrale as en langs het groengebied Q 
een scholengemeenschap gesitueerd. U i t 
voering in verscheidene lagen (maximaal 
vier) is in verband met de ruimtebesparing 
en de visueel ru imte l i j ke werking van het 
complex, als onderdeel van de wand langs 
de centrale as, gewenst. De scholenge
meenschap is direct te bereiken voor 
openbaar vervoer en voetgangers en 
f ietsers te rw i j l sportvelden (in groenge
bied Q) en de sporthal op korte afstand 
l iggen. In deze omgeving nog een plek 
gereserveerd voor het vormingsonderwijs. 
Tenslotte kan deelgebied Q nog genoemd 
worden waar een planten- een water- en 
een beeldentuin mede gestalte kunnen ge
ven aan de pool langs de spoorl i jn. 

Zorg Een dienstencentrum kan gesitueerd wor
den nabij of gecombineerd worden met 
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dienstencentrum 

het complex bestaande uit het culturele 
centrum en de bibliotheek te worden ge
reserveerd. Dit waarborgt een directe be-

oagveroiiiven. verzorgmastehuis rej|<baarheid voor zowel het openbaar ver
voer als voetgangers, fietsers en gemoto-
riseerd verkeer. 
In het groengebied Q langs de "oversteek" 
van de hoofdwinkelroute naar het neven
centrum alsmede de winkelroute zelf, is 
gedacht aan de situering van dagverblij-
ven voor zowel kinderen als gehandicap-
ten evenals een verzorgingstehuis. 
In buurt G tenslotte is het medisch cen
trum in de voorzieningenzone gesitueerd. 

mediscn centrum 

K.H.W. 

4.6. Groenvoor
zieningen 

Het directe gebruiksgroen (verkavelings-
groen) binnen het centrum A-zuid bevindt 
zich in de woonblokken, terwijl de groot-
schaliger groenvoorzieningen voor sport 
en recreat ie in het groengebied Q zijn 
gesitueerd (zie bijlage 1). Ook de inden
ting van de centrale as kan hierbij een rol 
spelen. 
In buurt G is het gebruiksgroen gelijk-
matig en als compakte groenplekken bin
nen het woongebied verdeeld. 
Visueel groen ter structurering van de 
buurt is met name langs de gracht, de 
voorzieningenzone en de Lage Vaart ge
situeerd. 
Waar de Lage Vaart en de insteek van de 
Lage Vaart bij elkaar komen geeft de 
situatie aanleiding tot een markante be
bouwing of detaillering van de buurt. Ge
dacht kan worden aan een uitzichtspunt, 
wellicht in combinatie met een paviljoen-
achtige horecavoorziening en een klein 
parkje. 

4.7. Kantoren en 
kleine bedrijven 

= kantoren 
' 5p beariiven 

Kantoren zijn in het centrumgebied A-
zuid met name gesitueerd langs de cen
trale as in combinatie met wonen en win
kels, in de directe nabijheid van het N.S.-
station en langs de K.H.W. In mindere 
mate kan gedacht worden aan de hoofd-
winkelstraat. 
Conform de principe-opzet voor klein-
schalige bedrijfsterreinen, zoals in het 
ontwerp-structuurplan aangegeven, is in 
buurt G een terrein hiervoor speciaal ge
reserveerd ter weerszijden van de afslag 
van de K.H.W. in het zuiden van het 
plangebied. 
Kleine bedrijven zijn binnen het centrum
gebied A-zuid langs de K.H.W. gesitueerd 
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4.8. Reserveringen 

in combinat ie met wonen en/of kantoren. 
Het reeds genoemde ter re in in buurt G 
biedt tevens plaats aan een aantal kleine 
bedri j f jes. 

Binnen het centrumgebied A-zu id zal het 
taakstel lend aantal parkeerplaatsen 
slechts gedeeltel i jk op maaiveld gereal i 
seerd kunnen worden. Met name in de 
laatste fase van ontwikkel ing is er be
hoefte aan gestapelde oplossingen. Ru im
te voor deze parkeergarages bevindt zich 
met name langs de F levo l i jn ten oosten 
van het N.S.-station en in de zone dwars 
op de Flevol i jn ten zuiden van het s ta t ion. 
De vier reserveringen binnen buurt G ter-
wi l le van de opvang van t i jde l i jke en/of 
onverwachte toekomstige funct ies zi jn in 
de voorzieningenzone ondergebracht. 

4.9. Verkeer en vervoer 

Langzaam verkeer 

KJH.W. 

Er z i jn drie hoofdroutes voor voetgangers 
en f ietsers in de r icht ing zuidwest-noord-
oost. 
In de eerste plaats wordt de route die 
vanaf De Vaart loopt via de buurten C, D 
en H voortgezet via de centrale as. Deze 
route zal in een latere fase worden door-
getrokken naar het oostel i jk deel van A l 
mere-Bui ten. 
Ten zuiden hier van l i g t , langs de gracht , 
een route die vanaf buurt C, via de buur
ten D en H loopt en eveneens zal worden 
doorgezet naar oost. Bovengenoemde rou
tes zi jn tevens van belang voor de ontslui-
t ing van het groengebied Q gezien de naar 
het westen toe geTsoleerde l igging. 
Tenslotte is er nog de f ietsroute langs de 
Lage Vaart . 
In de r icht ing zuidoost-noordwest loopt 
langs de oostel i jke rand van buurt G een 
route die in het zuiden over de Lage Vaart 
heen voert en in noordeli jke r icht ing ver
binding geeft met buurt B het bedri jven
ter re in E en De Vaart . 
Daarnaast loopt door het hart van buurt G 
en via het Centrum A, gedeeltel i jk langs 
de busbaan, een route die eveneens ver
binding geeft met deze gebieden. Deze 
route doet tevens het stat ion aan. 
Tenslotte loopt in het westel i jk deel van 
buurt G een route die gedeeltel i jk kan 
samenvallen met de buurtontslui t ingsweg. 
Secundaire routes kunnen eveneens gezien 
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de verkeersintensitei t van veelal minder 
dan 300 motorvoertuigen in de avondspits 
samenvallen met de buurtontslui t ingen. 
De hoofdroutes buiten het centrumgebied 
kruisen de K.H.W. ongeli jkvloers, daar 
hier de verkeersintensitei t van 300 pae in 
de avondspits zal worden overschreden. 
Per buurt dient er naar gestreefd te wor
den dat deze routes als continu ervaren 
worden. Eenduidigheid in mater iaalbe-
handeling en architectuur kunnen hierbi j 
een belangrijke ro l spelen. 

Openbaar vervoer Trein: 
Het plangebied wordt aan de noordzijde 
begrensd door de Flevol i jn gelegen op een 
di jk van ca 5 m hoogte boven maaiveld. 
Een van de twee stations van A lmere-
Buiten is in centrum A geprojecteerd. 
Verscheidene onderdoorgangen garanderen 
funct ionele relat ies met het noordeli jke 
deel van de kern. 

halte halte n a J t e 

K.H.W 

KJH.W. 

Autoverkeer 

Bus: 
Vanuit buurt H is langs de gracht een 
busbaan geprojecteerd, die in het hart van 
buurt G in noordeli jke r ich t ing afbuigt en 
naar het stat ion le id t . Via de centrale as 
is in een later stadium een busverbinding 
naar oost noodzakeli jk. Deze busverbin
ding zal in principe - conform het ont
werp-structuurplan - worden uitgevoerd 
als vri j l iggende busbaan. De mogeli jkheid 
zal vooralsnog worden opengelaten om -
indien di t te zijner t i jd gewenst zal b l i j -
ken te zi jn - deze verbinding als busstrook 
in combinatie met het autoverkeer uit te 
voeren, het openbaar vervoer heeft daar
bij p r io r i t e i t . 

Haltes zi jn gesitueerd in het hart van 
buurt G en bij het s ta t ion. Ter plaatse van 
het groengebied Q kan een halte voor 
bijzondere gelegenheden gesitueerd wor
den. 
De vr i je busbaan is ter plaatse van de 
kruising met de kernhoofdweg gekoppeld 
aan de hoofdroute voor voetgangers en 
fietsers en de gracht. Deze kruising wordt 
ongeli jkvloers ui tgevoerd. De kruisingen 
van de busbanen met de overige wegen en 
routes worden bevei l igd. 

De belangri jkste wegen voor het autover
keer in en bij het plangebied zi jn de 
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zuidwestel i jke kernhoofdweg en de zuide
l i jke balk, gelegen in de centrale as. De 
kernhoofdweg loopt grotendeels langs de 
westrand van buurt G en slui t aan op de 
noordwestel i jke kernhoofdweg in het l e 
kwadrant. De centrale as verzorgt 6en 
van de twee verbindingen van deze kern
hoofdweg met de oostel i jke kernhoofdwe-
gen. Deze verbinding is echter pas in een 
later stadium noodzakeli jk, nameli jk wan-
neer oost is gerealiseerd. De eerste jaren 
zal via de centrale as alleen het centrum 
A-zu id , buurt G en het groengebied Q 
ontsloten worden. 

K.H. 

Fasering centrale as 

Buurt G heeft twee aansluitingen op de 
K.H.W., die vooral zullen dienen voor ver
keer uit de buurt via de K.H.W. naar de 
A6 (en vice versa), en twee aansluitingen 
(een op de K.H.W. en 66n op de centrale 
as) die vooral zullen dienen voor verkeer 
uit buurt G naar het centrum, plangebied 
oost I en de noordeli jke buurten. Op deze 
wi jze ontstaat een zo gel i jkmat ig moge-
l i jke verdeling van het verkeer over de 
ontslui t ingen. 

Het centrum wordt ontsloten via aan
sluit ingen op de K.H.W. en via de centrale 
as. De belangri jkste aansluiting met de 
centrale as l igt aan de oostrand van het 
centrum langs het groengebied Q; deze 
weg voert onder de spoorl i jn door en slui t 
aan op de noordeli jke verbinding tussen de 
K.H.W.'s. De auto-onderdoorgangen b in
nen het cent rum, tussen de bovengenoem-
de oostel i jke aansluit ing en de K.H.W., 
kr i jgen een beperkte doorri jhoogte en zi jn 
alleen geschikt voor personenauto's en 
kleine vrachtauto's. 
De verkeersintensitei ten op de wegen in 
het centrum zi jn zodanig, dat de routes 
voor voetgangers en f ietsers geli jkvloers 
gekruist kunnen worden. Deze gel i jk-
vloerse kruisingen behoeven een zorgvul-
dige deta i l ler ing. 

Bijzondere aandacht verdient de fasering 
van de verkeersvoorzieningen in de cen
t ra le as. 
Deze zal - zoals uit het voorgaande is 
gebleken - de eerste jaren nog een be
perkte funct ie hebben voor het verkeer. 
Naast een route voor het langzaam ver
keer zullen er voorzieningen moeten ko-
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men voor autoverkeer ter ontslui t ing van 
het centrum A-zuid en buurt G. 

De real isering van Almere-Bui ten Oost 
zal to t gevolg hebben dat de verkeers-
funct ie van de centrale as toeneemt. Voor 
het openbaar vervoer zowel als het auto
verkeer is een doorverbinding noodzake-
l i j k . 
Deze kan worden uitgevoerd als twee-
strooksweg, maar ook als twee ri jbanen 
met eenricht ingverkeer. De busverbinding 
wordt in principe uitgevoerd als v r i j l i g -
gende busbaan, maar de mogeli jkheid 
wordt opengelaten om - indien d i t later 
wenselijk b l i jk t - de bus te combineren 
met het autoverkeer, bijvoorbeeld via 
eigen busstroken. (Zie bij lage 2.) 

4.10. Juridische vormgeving 

Zoals in het voorwoord reeds vermeld, is voor wat be t re f t de inhoudelijke 
vormgeving van de plannen zoveel als binnen het kader van de Wet 
O.L.Z.IJ.P. mogel i jk, aansluiting gezocht bi j de Wet en het Besluit op de 
Ruimtel i jke Ordening. 
Gezien de termi jn van ontwikkel ing, tweede hel f t tacht iger jaren, is het 
wenselijk in het bestemmingsplan een bepaalde mate van f lex ib i l i t e i t in te 
bouwen. Op deze wijze is het mogeli jk op nieuwe ontwikkel ingen adequaat 
in te spelen. 
Het bestemmingsplan dient echter wel een zekere mate van rechts-
zekerheid te geven, hetgeen een bepaald inzicht in de mogeli jke vormen 
van de plan vereist. 
Op grond van het bovenstaande is in het onderhavige plan aan de gronden 
een globale bestemming gegeven met een opdracht aan burgemeester en 
wethouders om deze u i t te werken. 

De structurele opzet van de voorschri f ten met betrekking to t deze ui t te 
werken bestemmingen, kan als volgt worden aangegeven. 
Het voorschri f t geeft de doeleinden aan waarvoor de gronden gebruikt 
mogen worden, alsmede de voorzieningen die op grond hiervan. toelaatbaar 
z i jn . 
Voorts is een aantal aanwijzingen en r ich t l i jnen opgenomen die op essen-
t ie le onderdelen voorwaarden ste l len, die bi j de u i twerk ing meegenomen 
dienen te worden. 
Deze voorwaarden hebben betrekking op onder andere: vormgeving van de 
bestemmingsvlakken, situering van de voorzieningen in de onderscheiden 
blokken in de "UC"-gebieden, ontslui t ing en bereikbaarheid. 
De voorschri f ten en de plankaart zi jn onlosmakeli jk met elkaar verbonden. 
Op de kaart zi jn grenzen, bestemmingen en aanwijzingen vermeld, waarvan 
de betekenis door de voorschri f ten wordt verklaard en begrensd. 
Een aantal op de kaart aangegeven aanwijzingen zi jn nauwkeurig bepaald 
wat bet re f t hun si tuer ing. Daarnaast zi jn zoneringen en aanwijzingen 
opgenomen waarvoor geen harde begrenzing geldt, maar waarvan de 
lokalisering binnen een bepaalde marge mogeli jk is. 
Tenslotte is voor voornoemde voorzieningen vastgelegd voor zover nood-
zakeli jk wat hun omvang, aard, hoogte en dichtheid moet z i jn . 



31 -

Bij de uitwerking mogen deze grenzen niet worden overschreden. Er 
bestaat echter geen verplichting de genoemde getallen te realiseren, tenzij 
een minimale maat is voorgeschreven. 

Voor de bestemmingen "Uit te werken gebied voor woondoeleinden (UW)" 
en "Uit te werken gebied voor centrumdoeleinden (UC)" is een doelein-
denomschrijving gegeven, welke een groot aantal gelijke functies omvat, 
zoals woondoeleinden, maatschappelijke doeleinden, detailhandel en dienst
verlening en horecabedrijfsvoering. De hiergenoemde bestemmingen onder
scheiden zich echter van elkaar door de toegelaten omvang van de 
verschillende functies. Voor de "UW"-bestemming is een tweedeling ge-
maakt voor de woningdichtheid waarbij telkens een minimum en maximum 
dichtheid is aangegeven. Teneinde de grenzen tussen gebieden met een 
verschillende woningdichtheid niet star vast te leggen, overlappen de twee 
gekozen woningdichtheden elkaar deels. 
Als voorzieningen zijn in het woongebied (in beperkte mate) detailhandels-, 
dienstverlenings- en horecabedrijven en (in ruimere mate) maatschappelijke 
voorzieningen toegestaan. Bovendien kan een gering deel van het woon
gebied worden aangewezen voor in beginsel verspreid in de woonwijk 
gelegen kleinschalige bedrijfsvoering (industriele, ambachtelijke en groot-
handelsbedrijven). 
Voor het centrumgebied (bestemming UC) is op de plankaart een drietal 
gebieden (hier blokken genoemd) te onderscheiden, die ieder een eigen 
programma kennen. Dit programma is in een tabel op de plankaart 
aangegeven en in vier categorieenfuncties onderverdeeld. Daarnaast is 
voor ieder blok afzonderlijk op de kaart een minimum en maximum 
bebouwingspercentage en de maximum bebouwingshoogte aangegeven. 
Binnen de bestemming "Uit te werken gebied voor bedrijfsdoeleinden en 
kantoorbedrijfsdoeleinden (UBK)" is geen nadere onderverdeling gegeven 
voor bedrijven en kantoren, waardoor het bestemmingsgebied ook volledig 
voor §en van beide functies zou kunnen worden aangewezen. In de in het 
plan opgenomen bestemmingen waarin bedrijven zijn toegestaan, zijn voor 
zover verwezen wordt naar de lijst van bedrijfsvestigingen, de toegelaten 
inrichtingen beperkt tot die, welke worden genoemd in de categorieen 1 en 
2. Voor wat betreft de voor "UBK" aangewezen gronden zijn de categorieen 
1 t /m 3 toegestaan. 
De in de bestemming "Uit te werken gebied voor groendoeleinden (UG)" 
opgenomen aanwijzing "waterloop", die op de kaart langs de grens van de 
bestemming "UW" is aangegeven, zal plaatselijk als een verbrede waterloop 
een verbinding vormen tussen de Lage Vaart en het hoofdcentrum. Als 
voorzieningen zijn toegelaten voorzieningen voor maatschappelijke doel
einden en horecabedrijfsvoering. Door middel van de bepalingen van de 
wijzigingsbevoegdheid kan ter plaatse van een door zandwinning te ver-
breden Lage Vaart een jachtwerfje en een uitbreiding van horecabedrijfs
voering worden gerealiseerd. 
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5. MILIEU 

5.1 . Wegverkeerslawaai 

Om te kunnen voldoen aan de eisen die de Wet Geluidhinder ste l t met 
betrekking to t het geluid afkomstig van wegverkeer, zal een "Geluidsplan 
Wegverkeerslawaai" voor Almere worden opgesteld. D i t geluidsplan zal na 
goedkeuring als een herziening op het onderhavige plan gelden. Het 
onderstaande geeft alvast een indicat ie omtrent het te verwachten wegver
keerslawaai. 

Zoner ing 

Op 1 januari 1982 zi jn de art ikelen van de Wet Geluidhinder betreffende de 
zonering langs wegen in werking getreden (ar t ike l 74 en 75). 
D i t houdt in dat langs alle wegen geluidszones aanwezig zi jn behalve langs 
wegen waarvan de gemeenteraad na overleg met de wegaanlegger of 
wegbeheerder in een raadsbesluit heeft vastgesteld dat de intensi tei ten 
binnen een periode van 10 jaar niet hoger zullen worden dan 2.450 
mv t /e tmaa l . De breedte van een zone is afhankel i jk van het aantal 
r i j s t roken, de snelheid en van de intensi te i t (zie onderstaande tabel) . 

Zonebreedte ter weerszijden van wegen volgens ar t ike l 74 

Aanta l r i js t roken 

Stedelijk 

Zonebreedte 

Buitenstedeli jk 1) 

5 of meer 

3 of 4 

2 

2 minder dan 5.000 m v t / e t m . 

350 m 

350 m 

200 m 

100 m 

600 m 

400 m 

250 m 

250 m 

1) Het onderscheid "Stedel i jk" en "Bui tenstedel i jk" berust onder meer op 
de overweging dat de hoogte van de geluidproductie mede afhankel i jk 
is van de snelheid van het wegverkeer. Tot stedel i jk gebied worden 
derhalve gerekend de wegen binnen de bebouwde kom waarvoor een 
maximum-snelheid geldt van niet meer dan 50 km/uur . 

Grenswaarden in nieuwe situaties 

Eveneens op 1 januari 1982 zi jn de art ikelen van de Wet Geluidhinder 
betreffende nieuwe situaties in werking getreden (ar t ike l 76 t / m 87). D i t 
houdt in dat de geluidsbelasting aan de gevels van geluidsgevoelige 
objecten zoals woningen, scholen, kantoren, etc. , binnen de zones langs 
wegen aan bepaalde normen (grenswaarden) dienen te voldoen. Ui tgezon-
derd worden situaties waarin op 1 januari 1982 de weg aanwezig of in 
aanleg was en waarbij tevens de woningen reeds aanwezig of in aanbouw 
waren. Deze gevallen worden tot de zogenaamde bestaande situaties 
gerekend. Ook wanneer de woningen aanwezig zi jn en de weg geprojecteerd 
is (in een geldend bestemmingsplan), of wanneer de weg aanwezig is en de 
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woningen geprojecteerd z i jn , is er sprake van bestaande si tuat ies. 
In de prakt i jk wordt ieder v66r genoemde datum vastgesteld bestem
mingsplan in dit verband als geldend beschouwd. 
Als wet te l i j ke grenswaarde tegen de buitengevel geldt in nieuwe situat ies 
een etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau van 50 dB(A) ("voor-
keursgrenswaarde"). 

Onder de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau wordt verstaan de 
hoogste van de twee volgende waarden: 
a. de waarde van het equivalent geluidsniveau over de dagperiode (7.00-

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

over de nachtperiode (23.00-7.00 uur). 

Volgens ar t ike l 83 en 84 kan het gemeentebestuur in "bijzondere si tuat ies" 
aan Gedeputeerde Staten verzoeken een hogere grenswaarde vast te 
stel len, die in de wet genoemde maxima niet te boven mag gaan (uiterste 
grenswaarde). 
Gedeputeerde Staten zullen in principe alleen een hogere grenswaarde voor 
de geluidsbelasting van de gevel vaststellen indien: 

de noodzaak of wenseli jkheid van de geluidsgevoelige bestemmingen ter 
plaatse kan worden aangetoond; 
al het mogeli jke is gedaan om het lawaai van de geluidsbron te beperken 
(vooral via verkeersmaatregelen); 
de toepassing van geluidswallen of -schermen onvoldoende doeltref fend 
is of overwegende bezwaren ontmoet van stedebouwkundige, verkeers-
kundige, landschappelijke of f inanciele aard; 
binnen de aanwezige mogelijkheden ervoor gezorgd is, dat de eerste r i j 
woningen de funct ie van een geluidsscherm vervul t ; 
de tuinen en geluidsgevoelige ru imten binnenshuis zoveel mogeli jk naar 
de "rust ige" kant zi jn georienteerd. 

Voortuit lopend op een aanpassing van de Woningwet, zoals aangekondigd in 
ar t ike l 179 van de Wet Geluidhinder, ware binnenshuis - bi j gesloten 
ramen - als grenswaarde een etmaalwaarde van het equivalent geluids
niveau van 35 dB(A) aan te houden. Op dit moment is alleen een norm van 
35 dB(A) voor nieuwe situaties waarin woningen in aanbouw of aanwezig 
zi jn wet te l i j k vastgelegd. 
Voor de overige situaties worden alleen normen voor de toelaatbare 
geluidsbelasting binnenshuis genoemd in de Memorie van Toel icht ing van de 
Wet Geluidhinder. 
Zonder speciale voorzieningen aan een gevel bedraagt het verschil tussen 
equivalent geluidsniveau buitenshuis en binnenshuis minimaal 20 dB(A) 
(gesloten enkel glasraam). De normen voor binnenshuis zi jn daarom alleen 
bepalend indien de voorkeursgrenswaarde aan de buitengevel wordt over-
schreden. 
Op grond van het voorgaande z i jn in nieuwe si tuat ies, waarbij zowel de weg 
als de woningen in voorbereiding z i jn , de volgende grenswaarden van 
toepassing. 
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voorkeurs
grenswaarde 

uiterste 
grenswaarde 

grenswaarde 
binnenshuis 

stedel i jk gebied 

buitenstedeli jk gebied 

50 dB(A) 

50 dB(A) 

60 dB(A) 

55 dB(A) 

35 dB(A) 

35 dB(A) 

Akoestisch onderzoek 

Voor de genoemde wegen zal in voornoemd geluidsplan worden berekend op 
welke afstand de voorkeursgrenswaarde in nieuwe situaties van 50 dB(A) 
wordt bere ik t . 
Tevens is de 60 dB(A)-contour bepaald. 
Bi j het akoestisch onderzoek zal gebruik worden gemaakt van standaard-
rekenmethode I, als beschreven in het Meet - en Rekenvoorschri f t Wegver
keerslawaai. 
In het akoestisch onderzoek wordt geen rekening gehouden met af-
scherming door bijvoorbeeld wal len, schermen of aanwezige bebouwing. 

Ti jdel i jke correct ie op reken- en meetwaarden 

In zi jn besluit van 27 mei 1981 heeft de Minister van Volksgezondheid en 
Mil ieuhygiene op grond van ar t ike l 103 van de wet bepaald dat er een 
t i jde l i jke correct ie van 5 dB(A) kan worden toegepast op de buitenbelasting 
van geluidsgevoelige objecten. Deze correct ie hangt samen met de ver-
wachting dat de voertuigen op middellange te rmi jn aanmerkel i jk st i l ler 
zullen worden. 

Gezien de te verwachten verkeersintensitei ten is de Wet Geluidhinder van 
toepassing langs de K.H.W. inclusief de onderdoorgang onder de spoorbaan 
en langs de beide zuideli jke aansluitingen van buurt G. Naar mate A lmere-
Buiten-Oost gerealiseerd wordt zal de funct ie van de centrale as toenemen; 
deze zal tenslotte ook onder de Wet Geluidhinder val len. Om deze reden 
wordt ook hier een indicat ie van de te verwachten geluidhinder gegeven. 

De intensitei ten op de verschillende wegvakken zi jn als volgt : 

a. K.H.W. ter plaatse van de Lage Vaart : 
b. K.H.W. ter plaatse van de gracht : 
c. K.H.W. ter plaatse van de bocht: 
d. K.H.W.-gedeelte dat de spoorl i jn kru is t : 
e. Centrale as 
f. Elk van beide zuideli jke aansluitingen 

van buurt G: 

Overige uitgangspunten z i jn : 

12.000 
9.000 
7.000 
5.000 
5.000 

m.v. t . /e tmaal 
m.v. t . /e tmaal 
m.v. t . /e tmaal 
m.v. t . /e tmaal 
m.v. t . /e tmaal 

3.000 m.v. t . /e tmaal 

Uurpercentage: 7% (nacht is maatgevend 0,7%) 
Percentage vrachtverkeer: a. to t en met e.: 10%; f. : 5% 
Snelheid: a. : 70 km/uur ; over ige: 50 km/uur 
Ref lec t ie : geen 
Wegdekhoogte: a. : 4,90 meter ; b. : 3,30 meter ; overige: maaiveld 
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Waarneemhoogte: 4,50 meter , respect ievel i jk 10.50 meter 
Wegdek: asfalt 
Bodemfactor: 0,6%. 

De resultaten van de berekeningen z i jn , na bovengenoemde correct ie van 5 
bB(A), als volgt : 

wegvak waarneemhoogte 4,50 m 
50 dB(A) 60 dB(A) 

waarneemhoogte 10.50 m 
50 dB(A) 60 dB(A) 

a . 
b . 
c . 
d . 
e . 
f . 

110 m 
70 m 
47 m 
39 m 
39 m 
18 m 

22 m 
13 m 
10 m 
6 m 
6 m 
-

120 m 
76 m 
50 m 
41 m 
41 m 
17 m 

22 m 
12 m 
5 m 
-
-
-

Teneinde voldoende woningbouw in en bij het centrum mogeli jk te maken, 
za l , indien zulks noodzakelijk mocht bl i jken te z i jn , voor een deel van de 
bebouwing langs de oost-west K.H.W. en de bebouwing langs de noord-zuid 
K.H.W. een procedure voor een hogere grenswaarde worden gestart . 

5.2. Industrielawaai 

De Wet Geluidhinder r i ch t zich met betrekking to t de zonering vanwege 
industrielawaai in eerste instantie alleen op de "grote lawaaimakers". De 
bepalingen van de wet zi jn alleen van toepassing op industr ieterreinen 
waarop zogenaamde A- inr icht ingen zi jn toegelaten (ar t ikel 16). D i t zi jn 
bedri jven waar over het algemeen ook na toepassing van geluidswerende 
maatregelen aan de brond de geluidsbelasting aan de grens van het terre in 
boven de voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai (50 dB(A)) l i g t . Ge-
luidhinderkwesties bij bedri j fsterreinen en -vestigingen waar geen A-
inr icht ingen (kunnen) voorkomen, zullen ook in de toekomst ui ts lui tend via 
de Hinderwet worden geregeld. 

De Wet Geluidhinder eist , dat rond alle industr ieterreinen waar de bestem-
mingsregeling het vestigen van A- inr icht ingen toelaat dan wel waar reeds 
A- inr icht ingen voorkomen, een geluidszone wordt vastgesteld. De zoge
naamde A - of B- inr icht ingen die binnen deze zone gevestigd zi jn of er zich 
wi l len vestigen, zijn vergunningplichtig in de zin van de Wet Geluidhinder. 
B- inr icht ingen zi jn bedrijven die weliswaar geen zonering noodzakeli jk 
maken, maar die wel voelbaar bijdragen aan de totale geluidsemissie van 
alle bedrijven op een industr ieterrein. 

Rond de industr ieterreinen waarop de Wet Geluidhinder van toepassing is, 
dient dus een geluidszone te worden vastgesteld. De geluidszone komt 
overeen met het gebied waarbinnen hogere geluidsniveaus dan 50 dB(A) 
mogen voorkomen. 
In het onderhavige plangebied is de vestiging van A- inr icht ingen (ook in 
gebied G) ui tgesloten. De Wet Geluidhinder is hier derhalve niet van 
toepassing. 
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5.3. Railverkeerslawaai 

Volgens de Wet Geluidhinder kunnen - bij algemene maatregel van be-
stuur - op geli jke wi jze als voor wegverkeerslawaai regels worden gesteld 
ter voorkoming of ter bepaling van geluidhinder van ra i lverkeers lawaai . 
Het Minister ie van Volksgezondheid en Mil ieuhygiene heeft een c i r cu 
l a t e 1) ui tgebracht waarin voorlopige grenswaarden voor het equivalente 
geluidsniveau ten gevolge van spoorweglawaai worden aangegeven, zulks 
met het oog op de woonbestemmingen. 
Tevens is in deze circulaire een globale berekeningsmethode vermeld om de 
zonebreedte langs spoorli jnen vast te ste l len, waarbinnen de geluids
belasting hoger is dan de maximale toelaatbare. 
Voor andere vormen van rai lverkeer (tram en metro) en geluidsgevoelige 
objecten, die geen woningen zi jn (scholen en dergel i jke), zullen zonodig 
aanvullende c i r cu la tes verschijnen. 

Hier volgt een overzicht van de voorlopig te hanteren geluidsnormen voor 
spoorweglawaai in verband met woonbestemmingen in nieuwe si tuat ies. 

Geluidsniveau L in dB(A) 
eq 

Algemeen Nabij stat ion 

dag 
60 

avond 
55 

nacht 
50 

dag 
65 

avond 
60 

nacht 
55 

e tmaal : 60 e tmaal : 65 

Ter toel icht ing op de tabel dient het volgende: 
1. De grenswaarden zi jn niet van toepassing op de geluidsbelasting als 

gevolg van trams, sneltrams en metro's. Aanbevelingen hiervoor zi jn 
nog in studie. 

2. De grenswaarden "nabij stat ions" gelden voor een gebied met een straal 
van 1.500 m tot het stat ion (gerekend vanaf de ingang). 

3. De grenswaarden voor stationssituaties kunnen tevens worden toegepast 
als vaststaat dat een stat ion zal worden geopend. 

4. Als ondergrens voor de afstand tussen woonbebouwing en spoorl i jn is 25 
m aan te houden. Een l i jn met een e^n-uursdienst, waarop bovendien 's 
nachts niet wordt gereden, wordt hiervan uitgezonderd. 

5. Onder nieuwe situaties worden in di t kader die situaties verstaan, 
waarbi j het ontwerp, de construct ie of de planning van de geluidsbron, 
de geluidsgevoelige bestemming of beide redel i jkerwi js nog zodanig 
veranderd kunnen worden, dat zonder buitensporige maatregelen aan de 
aanbevolen grenswaarden kan worden voldaan. 

6. Dag: 07.00-19.00 uur; avond: 19.00-23.00 uur; nacht: 23.00-07.00 uur. 
7. Etmaalwaarde is de hoogste van de volgende waarden: L dag: L 

avond + 5; L nacht + 10. e q e q 

8. De grenswaarden hebben betrekking op het op de gevel invallende 
geluid. 

1) Circulaire Spoorweglawaai; Minister ie van Volksgezondheid en M i 
lieuhygiene 1979. 
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In 1978 is het rapport "Geluid langs de A lmere-spoor l i jn" l ) gepubliceerd. In 
dit rapport zi jn prognoses van het geluid langs de spoorl i jn weergegeven. 
Voor de berekeningsuitgangspunten en resultaten wordt verwezen naar 
hoofdstuk 6 van dit rapport. 
Hier in is vermeld dat op een afstand van 50 m uit het hart van de 
spoorbaan - zonder toepassing van geluidsschermen - het equivalent ge
luidsniveau op een hoogte van 7,5 m + maaiveld overdag 60 dB(A), 's avonds 
58 dB(A) en 's nachts 50 dB(A) bedraagt. H ieru i t b l i jk t dat de etmaalwaarde 
van het equivalent geluidsniveau op deze afstand 63 dB(A) bedraagt. 
Deze b l i j f t onder de grenswaarde die hier (op een afstand van minder dan 
1.500 m van een station) 65 dB(A) bedraagt. Een bebouwingsafstand van 50 
m uit het hart van de spoorli jn levert derhalve wat bet re f t geluidhinder 
geen problemen op. 

1) Het geluid langs de Almere-spoor l i jn ; Flevobericht 139 R.IJ.P. (1978). 
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6. ECONOMISCHE UTTVOERBAARHEID 

6 .1 . Inleiding 

Doel van di t onderdeel van de toel icht ing is het verschaffen van zodanige 
overwegend ru imte l i j ke gegevens en uitgangspunten, dat mag worden 
verwacht dat het onderhavige plan bij de real isat ie economisch uitvoerbaar 
zal z i jn . Een en ander uiteraard gebaseerd op de thans aanwezige ervar ing 
en vigerende maatstaven en bovendien in aanmerking genomen het huidige 
stadium van globale planvorming. 
Economische uitvoerbaarheid w i l in di t verband vooral zeggen, dat niet 
alleen sprake moet kunnen zi jn van een sluitende grondexploi tat ie waarbi j de 
opbrengsten van het ui t te geven ter re in de totale kosten dekken, maar ook 
van een aanvaardbaar niveau van de kavelpr i jzen. Met name voor de sociale 
woningbouw mogen deze niet te hoog z i jn . Voorts impl iceert de econo
mische uitvoerbaarheid een e f f i c ien t gebruik en een doelmatige explo i tat ie 
van de diverse te ontwikkelen voorzieningen (openbaar vervoer, parkeer
gelegenheid enz.) in het plan. 
Voor de economische uitvoerbaarheid is het van belang, dat zoveel mogeli jk 
grond kan worden uitgegeven en dat de op deze grond drukkende kosten van 
verwerving, bouw- en woonri jpmaken en dergeli jke zoveel mogeli jk worden 
beperkt. En bovendien, dat deze kosten vervolgens kunnen worden verdeeld 
over een, binnen de grenzen van een wenselijk kwal i te i tsniveau en een 
benodigde woningdi f ferent ia t ie , zo groot mogeli jk aantal te ontwikkelen 
f ic t ieve woningen. 
Via de volgende denkbeeldige stappen zi jn in het onderhavige plan voor
waarden ingebouwd, die bi j de real isat ie moeten zorgen voor economische 
ui tvoerbaarheid. 
a. Binnen de grenzen van het plangebied het exploitat iegebied nauw-

keurig bepalen. Vervolgens binnen di t exploitat iegebied door met 
name een ef f ic iente verkaveling en ontslui t ing het aandeel van het 
uitgeefbaar terre in zo hoog mogel i jk ste l len. 

b. In overeenstemming met de programmatische in format ie uit deze 
toel icht ing (woningbouwprogramma, voorzieningen) en de te han-
teren maatstaven voor het grondgebruik met betrekking to t de 
woningbouw met minimaal benodigde aantal f i c t ieve woningen bere-
kenen. 

c. Complementair aan a. en b. het aandeel van het niet uitgeefbare 
(openbare) terre in beperken. Hierb i j neemt de verharding een sleu-
telposi t ie in . 

d. Voor het openbare gebied een sober afwerkings- en inrichtingsniveau 
aanhouden. 

De neerslag van deze denkbeeldige stappen in concrete gegevens en 
uitgangspunten komt, voor zover niet impl ic ie t verwerkt in andere delen 
van deze toe l icht ing, hierna aan de orde. Daarmee wordt inhoud gegeven 
aan het verschaffen van inzicht in de economische uitvoerbaarheid van het 
onderhavige plan. 
Te zijner t i jd kan een en ander nader aangevuld en u i tgewerkt worden in 
een aparte exploi tat ie-begrot ing bij (onderdelen van) het plan. 

6.2. Specificatie van het grondgebruik 

Met behulp van de programmatische in format ie u i t deze toel icht ing en de 
daarbij behorende voorbeeldverkaveling die beide ten grondslag liggen aan 
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het juridische gedeelte van di t plan, kan het plangebied als volgt nader 
ru imte l i j k worden gespecif iceerd. De speci f icat ie heeft in dit stadium van 
globale planvorm een primair taakstellend karakter. 

Elementen in de exploi tat ie opp. in m2 % to taa l 

1. a. bouwterrein gesubsidieerde woningen 187.695 35,3 
b. bouwterreinen ongesubsidieerde woningen 57.000 10,7 
c. bouwterrein commerciele voorzieningen 

(winkels enz.) 2.500 0,5 
d.bouwterre in openbare en bijzondere ge-

bouwen + reserve 
e. bouwterrein bedrijven en kantoren 
f . overig ui t te geven grond 

Totaal uitgeefbaar 

2. a. verharding woningen 
b.verharding voorzieningen 
c. verharding bedrijvigheid 

3. a. verkavelingsgroen + water (woningen) 
b. verkavelingsgroen (voorzieningen) 

Totaal in de exploi tat ie 532.500 100 

Overige elementen opp. in m2 

binnen het plan, doch niet of slechts ge
deel te l i jk in de exploi tat ie 
a. openbaar vervoersbaan (620 m) 12.400 
b. kernhoofdweg met eventueel geluid-

werende voorzieningen 12.900 
c. groen en water stadsniveau 21.400 

Totaal 579.200 

Ui t het overzicht val t af te lezen, dat het plangebied 57,9 ha groot is, 
waarvan 53,3 ha in de explo i ta t ie . Van het exploitat iegebied is 31,1 ha 
(58,3 %) uitgeefbaar. 

6.3. Uitgangspunten grondgebruik 

Bij de bepaling van de oppervlakte die nodig is voor het woningbouwterrein 
en het aantal daarop te realiseren woningen, zi jn gemiddeld per woning de 
volgende uitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangspunten zi jn voorlopig en 
globaal van aard en resulteren uit gemaakte afspraken met de Centrale 
Direct ie Volkshuisvesting in het kader van het gevoerde ambtel i jk overleg 
over het Ontwerp-structuurplan Almere-Bui ten. 
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categorie en woonvorm uitgeefbaar verharding 
ter re in (m2) (m2) 

groen en bruto opp. 
water (m2) per woning 

(m2) 

woningwet eengezins-
bejaardenwoningen 

woningwet meerge-
zinsbejaardenwoningen 

woningwet + premie A 
eengezinswoningen 

woningwet + premie A 
meergezinswoningen 

wooneenheden gestapeld 

premie B koop/huur eenge
zinswoningen 

vr i je sector half vri jstaand 

vr i je sector vri jstaand 

140 

65 

140 

65 

35 

165 

200 

600 

69 

50 

69 

50 

29 

69 

57 x 

57 x 

50 

50 

50 

5.0 

25 

50 

50 

50 

255 

161 

255 

161 

89 

280 

323 

553 

x gerekend met parkeren op eigen erf 

Door deze uitgangspunten te relateren aan de indicat ieve woningdi f feren-
t ia t ie ui t de toel icht ing van dit plan, kan voor het exploi tat iegebied het 
benodigde oppervlak uitgeefbaar bouwterrein voor woningen worden be
paald. D i t oppervlak staat aangegeven in het hierboven gegeven overzicht 
grondgebruik. Tevens kan het te bouwen aantal woningen worden berekend. 
D i t aantal bedraagt 1.675 (inclusief gestapelde woningen). De belangri jkste 
opbrengsten in dit plan worden verkregen door grondui tg i f te voor de 
woningbouw. Daarbi j is het gebruikel i jk ten behoeve van pr i jsd i f ferent ia t ie 
fac toren toe te kennen voor bestemming, l igging en dergel i jke. Met behulp 
van deze factoren kan het aantal f i c t ieve woningen worden bepaald. 

Gebruik makend van de indicat ieve woningdi f ferent ia t ie voor di t plan, 
kan het volgende worden gesteld. 

categorie en woonvorm 

woningwet meergezins-
bejaardenwoningen 

woningwet + premie A 
eengezinswoningen 

woningwet + premie A 
meergezinswoningen 

wooneenheden gesta
peld 

i n % 
to taa l 

5 % 

53 % 

15 % 

4 % 

aantal 
won. 

84 

887 

251 

67 

totaal ui t 
te geven 

grond 

5.460 

124.800 

16.315 

2.345 

m2 

m2 

m2 

m2 

d i f fe -
rent ia-
t ie fac-

tor 

0 ,9 

1,00 

0,90 

0,45 

aantal 
f i c t i eve 

won. 

76 

887 

226 

30 
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premie B koop/huur 
eengezinswoningen 

vr i je sector half 
vri jstaand 

vr i je sector vri jstaand 

Totaal 

14 

5 

4 

100 

% 

% 

% 

% 

235 

84 

67 

1.675 

38.775 

16.800 

40.200 

244.695 

m2 

m2 

m2 

m2 

1,25 

3,00 

6,00 

294 

252 

402 

2.167 

Het totaal aantal f ic t ieve woningen op de voor woningbouw benodigde 
bouwterreinen bedraagt dus 2.167. 
Naast opbrengsten van woningbouw worden inkomsten verkregen door 
u i tg i f te van bouwterreinen voor winkels, scholen, bedrijven enz. Daarbi j 
wordt ervan uitgegaan, dat als regel ten minste 50% van de daarvoor bruto 
beschikbare oppervlakte uitgeefbaar zal z i jn . Het bruto oppervlak kan 
daarbij worden afgeleid ui t de programmatische gegevens ui t deze toe l ich
t ing . Door de aldus te berekenen oppervlakte uitgeefbaar bouwterrein (zie 
6.2.) voor niet-woonvoorzieningen te delen door de gemiddelde kavel-
grootte van een eengezinswoningwetwoning (140 m2), kan ook deze opper-
vlakten worden herleid to t f ic t ieve woningen. D i t aantal komt in het 
onderhavige plan uit op 470 f ic t ieve eengezinshuizen. 

6.4. Kostenaspecten 

Het bet re f t planspecifieke kostenbepalende factoren en de meer algemene 
kosten met betrekking to t het plangebied. Hierb i j valt respect ievel i jk te 
denken aan verwerving grondwerken, kunstwerken, fasering planrealisatie 
in bouwrijpmaken en woonri jpmaken, mater iaalkosten, bouwwegen, r i o -
ler ing, bestrating e tc . en rentever l iezen, kostensti jgingen, omslagkosten, 
voorbereiding en toezicht en dergel i jke. 
De resultaten van de hier omtrent gemaakte berekeningen zullen te zijner 
t i jd onderdeel ui tmaken van de exploi tat iebegrot ing bi j (onderdelen van) 
centrum A-zu id , buurt G en groengebied Q. 
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7. AANPASSINGEN NA HET OVERLEG 

7 .1 . Aanpassingen naar aanleiding van het ambtelijk overleg 

Op 21 juni 1982 is het ontwerp-plan in het kader van het ambtel i jk overleg 
verzonden aan: 

1 . het Openbaar Lichaam "Zuidel i jke IJsselmeerpolders" te A lmere; 
2. de Di rect ie Financien Binnenlands Bestuur van het Minister ie Binnen-

landse Zaken te 's-Gravenhage; 
3. de Hoofdingenieur-Directeur van de Ri jkswaterstaat in de Di rect ie 

Zuiderzeewerken te Lelystad; 
4. de Directeur-Generaal van het Verkeer van het Minister ie van Verkeer 

en Waterstaat te 's-Gravenhage; 
5. de Rijksverkeersinspectie D is t r i c t Overijssel te Zwol le; 
6. de Directeur-Generaal van de Energievoorziening te 's-Gravenhage; 
7. de Rijksconsulent voor Handel, Ambacht en Diensten voor Amsterdam 

en omstreken te Amsterdam; 
8. de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiene van het mi l ieu 

voor de provincie Overi jssel, de Z.U.P. , Lelystad en Dronten te Zwol le; 
10.de N.V. Verenigde Autobusdiensten te Apeldoorn; 
10.de N.V. Nederlandse Spoorwegen te U t rech t ; 
11 . de Eerstaanwezend-Ingenieur der Genie te Apeldoorn; 
12.de Hoofdingenieur-Directeur voor Landinr icht ing, Grond- en Bosbeheer 

te Zwol le; 
13.de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor noordeli jk Overijssel te 

Zwol le; 
14.de Vereniging Bedri j fskr ing Almere te A lmere . 

Van de onder 2, 4, 9 en 14 genoemde instanties is geen react ie ontvangen. 
De onder 6, 7, 11 vermelde instanties, alsmede de N.V. Nederlandse 
Gasunie te Groningen hebben meegedeeld dat het ontwerp-plan van die 
zijde geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 
Van de onder 1 , 3, 5, 8, 10, 12 en 13 genoemde instanties, alsmede van de 
P.T.T. Di rectoraat Radiozaken te 's-Gravenhage zi jn opmerkingen binnen-
gekomen. 
Hierna volgt de essentie van deze opmerkingen met de wi jze waarop een en 
ander in di t plan is verwerkt . 

1 . het Openbaar Lichaam "Zuidel i jke IJsselmeerpolders" te Almere bericht 
bi j br ief , dd. 28 September 1982, kenmerk 38631-SVG, het volgende: 

A. Alqemeen 

1. De relatie met het O.S.A.B. is onvoldoende aangegeven. Belangrijke 
afwijkingen van het artikel-11-plan ten opzichte van het structuurplan 
moeten worden aangegeven en gemotiveerd. 

In de paragrafen 1.2. en 1.3. en bijbehorende kaart "Ontwerp-structuurplan 
Almere-Bui ten juni 1980", alsmede de paragrafen 2 .1 . en 2.2. en in 
hoofdstuk 3 worden expl ic iet de belangri jkste gegevens ui t het Ontwerp-
structuurplan A lmere-Bui ten, voor zover relevant voor het onderhavige 
plangebied, weergegeven. In hoofdstuk 4 "De planopzet" zi jn op essentiele 
punten verwijzingen naar het Ontwerp-structuurplan toegevoegd. 

http://10.de
http://10.de
http://12.de
http://13.de
http://14.de
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Het art ikel-11-plan w i j k t overigens niet op essentiele punten af van het 
Ontwerp-structuurplan A lmere-Bui ten. In dit geval behoeven dus geen 
verschil len te worden aangegeven en gemotiveerd. 

2. Opgemerkt wordt dat de in de voorschriften opgenomen informatie 
bepalend is voor de inhoud van een artikel-11-plan. De toelichting bevat 
twee elementen, namelijk: 

een motivering van het wat in de voorschriften is opgenomen; 
- een suggestie voor de uitwerking, waarvan echter kan worden afgewe-

ken. 
Gevraagd wordt na te gaan in hoeverre dit onderscheid in de toelichting 
geexpliciteerd kan worden. 

De toel icht ing is in deze zin aangepast. Hiervoor zij met name verwezen 
naar hoofdstuk 4 Planopzet, paragraaf 4.10. 

3. Er dient een indicatie gegeven te worden van de financieel-economische 
haalbaarheid van het plan, via globale kosten- en batenbestanddelen. 

Conform de gemaakte afspraken is aan het plan een paragraaf "Econo
mische uitvoerbaarheid" toegevoegd. Deze paragraaf heeft betrekking op 
de woongebieden. 

4. Uit de toelichting wordt niet duidelijk met ingang van welk jaar en in 
welk tempo de uitvoering zal plaats hebben. 

Voor zover thans voorhanden is deze in format ie in de toel icht ing opgeno
men. 

B. Planinhoud 

5. Volgens het schema op pagina 7 is het mogelijk dat in centrum A-zuid 
alle woningen koopwoningen kunnen worden. Gepleit wordt om de mogelijk
heid van een aanzienlijk aandeel huurwoningen open te houden bij de 
verdeling naar financieringswijze. 

Het schema op pagina 7 is zodanig opgezet dat er een uitwisselbaarheid 
aanwezig is tussen de categorieen woningwet en premie-koop A en ander-
zijds de categorieen premie-huur en premie-koop B. D i t maakt het mogeli jk 
om indien gewenst bij de nadere ui twerking van het plan vr i jwe l alle 
woningen als huurwoning te ontwikkelen. 

6. De indruk bestaat dat er in centrum A-zuid geen bejaardenwoningen 
zullen komen. Door de aanwezigheid van voorzieningen en een goed 
openbaar vervoer is het centrum juist een geschikte lokatie. 

De opmerking dat het centrum een geschikte lokat ie is voor bejaarden
woningen wordt dezerzijds stel l ig onderschreven. De mogel i jkheid om 
bejaardenwoningen in centrum A-zuid te realiseren is in de toel icht ing 
opgenomen. 

7. Niet duidelijk is waarom is afgestapt van het principe van een aparte 
openbaar vervoersbaan. 

In het voorliggende ontwerp-plan wordt als principe van een vri j l iggende 
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openbaar vervoersbaan uitgegaan, conform het in het Ontwerp-structuur
plan Almere-Buiten gestelde. Slechts voor een deel van het traject wordt 
een paralleloplossing, bijvoorbeeld een eigen busstrook, op grond van stede
bouwkundige overwegingen niet bij voorbaat uitgesloten. Een goede door-
stroming van het openbaar vervoer dient hierbij ten alle tijden voorop te 
staan. 

8. De voorgestelde verbindingen in de centrale as zullen bij volledige 
uitvoering van het programma een aanzienlijke barriere opwerpen tussen de 
verschillende gebieden. Een minder scheidende werking van de centrale as 
is gewenst. 

Het hier bedoelde UC 2-gebied is een onderdeel van het centrum waarin 
een belangrijke verkeersverbinding tussen de westelijke en oostelijke 
kernhoofdweg is gelegen. Ten tijde van de afbouw van Almere-Buiten-Oost 
zal de verkeersafwikkeling op deze verbinding van belang worden. De 
voorgestelde centrale as biedt de mogelijkheid dit verkeersaanbod zodanig 
te structureren dat de scheidende werking zoveel mogelijk beperkt zal 
worden. 

9. Het is niet nodig in de toelichting in te gaan op de mogelijke situering 
van woonboten in de gracht die buurt 3G flankeert, aangezien een en ander 
geregeld wordt in de Ligplaatsenverordening. 

Na overleg met het Openbaar Lichaam is besloten in de toelichting de 
potentie van dit water als lokatie voor woonboten aan te geven onder 
verwijzing naar de Ligplaatsenverordening. De bepalingen ter zake in de 
voorschriften zijn komen te vervallen. 

10. Er wordt aangenomen dat de geprojecteerde insteekhaven behoort tot 
de hoofdinfrastructuur volgens I.S.G.A.-afspraken. 
Spoedige realisatie wordt op prijs gesteld. 

Hiervan is kennis genomen. 

11. Het centrum heeft een nogal stenig karakter. Het valt te overwegen 
een groenvoorziening aan te brengen. 

De uitwerkingsregels met betrekking tot het UC-gebied biedt hiertoe de 
mogelijkheden. Ook de direct aan het centrum grenzende groenzone Q kan 
in deze zin worden benut. 

12. In de toelichting dient gemotiveerd te worden waaraan in centrum A-
zuid de parkeernorm 1 parkeerplaats per woningen bedraagt en in buurt 3G 
1,25 parkeerplaats. 

De toelichting is op dit punt aangevuld. 

13. Specificering van oppervlaktegegevens op de plankaart is wenselip< 
(verkoopvloeroppervlak, bedrijfsvloeroppervlak en dergelijke). 

De plankaart is ter zake aangevuld. 

14. Het bedrijventerrein aan de zuidoostkant van het plangebied komt niet 
voor in het Ontwerp-structuurplan Almere-Buiten. Gaarne motivering en 
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consequenties voor het woningbouwprogramma aangeven. 

Aangenomen wordt dat het UBK-gebied aan de zuidwestzi jde wordt be-
doeld. D i t ter re in (zie bladzijde 15 van de toel icht ing) is een kleinschalig 
bedr i jventerrein. Het principe van de toepassing van kleinschalige bedr i j 
venterreinen is gebaseerd op het Ontwerp-structuurplan A lmere-Bui ten. 
Deze terreinen zi jn ook opgenomen in de plannen ex ar t ike l -11-W.O.L. voor 
de overige woonbuurten van Almere-Bui ten. Gezien de kleinschaligheid 
staan ze echter niet op de plankaart van het Ontwerp-structuurplan 
aangegeven. Omdat bij de capaciteitsberekeningen met betrekking to t de 
woningbouw voor het Ontwerp-structuurplan rekening is gehouden met de 
opname van kleinschalige bedri jventerreinen in de woonbuurten wordt 
hiermee geen afbreuk gedaan aan de aantallen woningen die zowel per 
buurt als in Almere-Bui ten totaal kunnen worden gerealiseerd. Een en 
ander heeft dus geen consequenties voor het woningbouwprogramma. 

15. Er bestaat niet behoefte aan 5, doch aan 4 reserveringen ten behoeve 
van k.b.o.-scholen, zoals op pagina 13 is vermeld. Daarnaast moet ruimte 
worden geserveerd ten behoeve van een school voor speciaal onderwijs, 
inclusief gymlokaal. 

De toel icht ing is overeenkomstig aangepast. Met betrekking to t de lokat ie 
zal nader contact worden opgenomen. 

16*. De bibliotheek in centrum A-zuid moet een verzwaard filiaal worden, 
met een oppervlakte van 2.000 - 2.500 m2. Elders kan dan nog een filiaal 
worden gevestigd. 

De toel icht ing is in deze zin aangepast. 

17. In het plan dient een reservering te worden opgenomen voor een 
creatieviteitscentrum, bijvoorbeeld ten behoeve van een muziekschool en 
kunstzinnige vorming, eventueel gecombineerd met een buurthuis. Ook 
dient er ruimte voor een aantal peuterspeelzalen te worden gereserveerd. 

Conform eerder gevoerd overleg is in de oppervlakte voor een cui tureel 
centrum ook een creat iv i te i ts ru imte inbegrepen. De peuterspeelzalen z i jn 
volledigheidshalve in de toel icht ing opgenomen. 

18. De in woonbuurt 3G opgenomen apotheek dient in 3H te worden 
gepland. 

Het programma is voor beide buurten aangepast. 

19. Geconstateerd wordt dat de Wet Geluidhinder (W.G.H.) geen voorschrif
ten bevat waarin wordt bepaald op welk moment aan de eisen van deze wet 
moet zijn voldaan: bij vaststelling en goedkeuring van het globale bestem
mingsplan of bij vaststelling van het uitwerkingsplan. 
Voor Almere wordt de volgende procedure voorgesteld. Het op te stellen 
overall-geluidsplan zal een aanvulling zijn op het globale bestemmingsplan. 
Het uitwerkingsplan dient te voldoen aan de W.G.H. en het globale 
bestemmingsplan (inclusief overall-plan). Bij deze verantwoorde procedure 
is het niet wenselijk in de uitwerkingsregels criteria uit, c.q. vanwege de 
W.G.H. op te nemen. Alleen de toelichting bevat informatie over de W.G.H. 
alsmede ten aanzien van relaties tussen de globale stedebouwkundige opzet 
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en de geluidsaspecten van het wegverkeer. 

Volgens de W.G.H. dient het globale plan te voldoen aan de W.G.H. Voor 
het overige wordt met de opmerkingen ingestemd. 

2. de Hoofdingenieur-Directeur van de Ri jkswaterstaat in de D i rec t ie 
Zuiderzeewerken te Lelystad merkt bij br ief , dd. 27 ju l i 1982, kenmerk 
RFO 8985, het volgende op: 

1. Ten behoeve van oevervoorzieningen van de Lage Vaart zal waarschijn-
lijk gekozen worden voor een constructie van steenmatten met een 
boventalud 1 : 6. Daarom dient voor het talud vanaf de insteek op maaiveld 
tot aan de waterlijn een obstakelvrije zone ter breedte van 10 m als 
reservering in het plan te worden opgenomen. 

Na mondeling overleg met medewerkers van uw dienst is de bestemming 
"Water en recreat ie" van de Lage Vaart gewijzigd in de bestemming 
"Water" en is de breedte van deze bestemming bepaald op 30.00 m uit de as 
van de Lage Vaart . H ier in is ook de obstakelvri je zone opgenomen. 

2. De in artikel 11, lid 2 sub c, genoemde functies zijn binnen de zone met 
de bestemming "Water en recreatie" niet toelaatbaar voor zover ze binnen 
het natte profiel van de Lage Vaart worden gerealiseerd. 

Met de opvatt ing dat ten alle t i jden de voorzieningen zoals genoemd in 
ar t ike l 11 , l id 2 sub c , in s t r i jd z i jn met de bestemming "Water" wordt niet 
ingestemd. D i t geldt temeer nu, door verbreding van de bestemming 
"Water" , groenstroken in deze bestemming zi jn opgenomen. In sommige 
gevallen kan daardoor een route voor langzaam verkeer binnen deze 
bestemming val len. 

3. de Rijksverkeersinspectie D is t r i c t Overi jssel s te l t bij br ie f , dd. 13 ju l i 
1982, kenmerk PL 401 , het volgende: 

1. Een belangrijk deel van het plangebied is binnen 800 m van het 
westelijke N.S.-station gelegen. Gevraagd wordt of dit plan in voldoende 
mate bijdraagt tot de afspraak om 10.000 woningen binnen 800 m van de 
beide N.S.-stations te realiseren. 

Het onderhavige plan draagt ten minste 1.600 woningen bij aan de 
genoemde afspraak. 

2. Met betrekking tot de vormgeving van de centrale as wordt opgemerkt 
dat de voorkeur uitgaat naar de variant waarbij de doorstroming van het 
openbaar vervoer het minst wordt belemmerd. 

Dezerzi jds wordt bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer 
vooropgesteld conform het daarover in het Ontwerp-structuurplan A lmere-
Buiten gestelde. D i t zal ook bij de nadere u i twerk ing van het onderhavige 
plan voorop staan. 

4. de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiene van het mi l ieu 
voor de provincie Overi jssel, de Z.U.P. , Lelystad en Dronten te Zwol le 
bericht bij br ief , dd. 15 ju l i 1982, kenmerk 915/MT/JR, het volgende: 
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2. In het UBK- en UC-gebied zijn bedrijfsvestigingen van de categorien 1, 
2 en 3 toegestaan. Deze gebieden grenzen aan de woongebieden UW 1 en 
UW 2. Vanuit milieu-hygienisch oogpunt is het daarom raadzaam bij de 
uitwerking enige zonering toe te passen. 

Hiermee zal bij de nadere ui twerk ing rekening worden gehouden. 
In het UC-gebied is categorie 3 inmiddels komen te verval len. 

2. Om milieu-technische redenen zijn bedrijfsvestigingen in categorie 3, 
welke grenzen aan en/of onder woningen in buurt 3G ontoelaatbaar. 

In het UW-gebied is categorie 3 inmiddels komen te verval len. 

3. Om misverstanden te voorkomen kunnen de termen "binnen bebouwde 
kom" en "buiten bebouwde kom" beter vervangen worden door "stedelijk" en 
"buitenst edelijk". 

Deze suggestie is overgenomen. 

4. Een verzoek tot het mogen hanteren van een hoger geluidsniveau dan de 
voorkeursgrenswaarde dient bij Binnenlandse Zaken te worden ingediend; de 
vaststelling van een hogere grenswaarde dient te hebben plaatsgevonden 
voor de datum van vaststelling of herziening van het bestemmingsplan. 

Hiervan is goede nota genomen. Een en ander wordt geregeld in het op te 
stellen overall-geluidsplan voor geheel A lmere . 

5. In het plan dienen in de voorschriften regels te worden opgenomen ter 
garantie dat bij de uitwerking de W.G.H. in acht wordt genomen. 

Met betrekking tot dit aspect wordt verwezen naar het op te stellen 
overall-geluidsplan voor geheel A lmere. Hierb i j zij ook verwezen naar het 
onder punt 1.19 gestelde. 

5. de N.V. Verenigde Autobus Diensten te Apeldoorn bericht bij br ief , dd. 
16 ju l i 1982, kenmerk Vm-VD/AV/707, het volgende: 

Bezien vanuit de maximale loopafstand van ca 500 m wordt de ligging van 
de busbaan en halte in buurt 3G niet als optimaal ervaren. Een relatief 
groot deel van het uit te werken woon- en kantoorgebied valt buiten de 
invloedssfeer van de geprojecteerde halte. 

De opzet welke in het Ontwerp-structuurplan Almere-Bui ten is neergelegd, 
nameli jk ca 90% van de woningen en 75% van de arbeidsplaatsen binnen 400 
m rond een halte, b l i j f t onverkort het uitgangspunt. 
Daarbi j kan de si tuat ie per buurt enigszins a fwi jken. Het plan laat toe dat 
het aantal haltes kan worden verhoogd. 

6. de Hoofdingenieur-Directeur voor Landinr icht ing, Grond-en Bosbeheer 
in de provincie Overijssel te Zwol le regeert bij br ief , dd. 14 September 
1982, kenmerk 4879, als volgt: 

Opgemerkt wordt dat voor dit gebied in groter verband het Ontwerp-
structuurplan Almere-Buiten in procedure is gebracht. Het O.S.A.B. kan 
worden gezien als een detaillering van het streekplan voor het westelijke 
deel van Zuidelijk Flevoland. Tegen het ruimtegebruik van het O.S.A.B. is 
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stelling genomen. De in het O.S.A.B. gevolgde lijn ten aanzien van het 
ruimtegebruik wordt ook in het voorliggende plan doorgetrokken. 
Voorts wordt geconstateerd dat op de kaart behorende bij het Convenant 
over de oppervlakteverdelmg van Zuidelijk Flevoland het noordoostelij'ke 
deel van het onderhavige plangebied (groengebied Q) de bestemming "bos" 
heeft gekregen. In het voorliggende plan komt de bestemming "bos" niet 
voor. Het ontwerp wijkt op dit punt af van de convenant-kaart. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 20 September 1982 het 
Ontwerp-structuurplan Almere-Bui ten met bijbehorende plankaart goedge-
keurd. He t Ontwerp-structuurplan Almere-Bui ten wordt gevormd door vier 
opeenvolgende delen, te weten: deel I Ontwerp-structuurplan A lmere-
Bui ten, deel II AanvuUende nota, resultaten ambtel i jk overleg, deel III Ter 
inzagelegging + l e fase bestuurl i jk overleg en deel IV Afronding bestuurl i jk 
overleg, advisering en goedkeuring. 
Het voorliggende plan is volledig conform het goedgekeurde Ontwerp-
structuurplan Almere-Bui ten opgesteld. 
Met betrekking to t de re lat ie van voorliggend plan met het convenant 
inzake de oppervlakteverdeling in Zuidel i jk Flevoland merk ik het volgende 
op, 
De door u aangehaalde kaart bet re f t een indicat ieve weergeave van de 
kwant i ta t ieve afspraken gemaakt over de oppervlakteverdel ing naar hoofd-
bestemming tot 1990 in Zuidel i jke Flevoland. Het convenant met bijbeho
rende indicat ieve kaart kan niet worden gezien als formeel toetsingskader 
voor plannen ex ar t ike l 11 . De kaart zou bovendien, gezien het ongekend 
grote schaalverschil met een bestemmingsplankaart (schaal 1 : 50.000 
versus 1 : 2.000) volstrekt ongeschikt z i jn als jur idisch te vertalen 
kaartbeeld. Tenslotte merk ik ter uwer in format ie op dat voorliggend plan 
via de uit te werken bestemming "Groendoeleinden" (UG) ca 16 ha bi jdraagt 
aan de hoofdbestemming "Bos en recreat ie" uit het Convenant. 

7. de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor noordeli jk Overijssel te 
Zwolle deelt bi j br ief , dd. 18 augustus 1982, kenmerk 3.20.00/Sm/V, het 
volgende mee: 

Men heeft problemen met de in de Algemene Bepalingen onder 22 "ambach-
telijke bedrijfsvoering" gebruikte omschrijvingen, zowel wat betreft het 
onderscheid tussen ambachtelijke en industriele bedrijfsvoering als de 
opsomming van ambachtelijke bedrijvigheid onder 22a. 
Een duidelijker onderscheid tussen de begrippen "ambachtelijke bedrijvig
heid" en "industriele bedrijvigheid" lijkt gewenst. Bovendien zou nadrukke-
lijker detailhandelsactiviteiten (als nevenactiviteit) uitgesloten dienen te 
worden. 

Bovengenoemde begripsomschrijvingen zi jn opgenomen teneinde ambachte
l i jke bedri j fsvoering te onderscheiden van andere vormen van bedr i j fs
voering. Vooral in en nabij woonwijken is veelal alleen ambachtel i jke 
bedri j fsvoering aanvaardbaar. 
Het verschil tussen ambachtel i jke en andere vormen van bedri j fsvoering is 
vooral gelegen in het al of niet op grote schaal machinaal vervaardigen van 
producten. De opsomming t rach t een beeld te scheppen van wat onder 
ambachtel i jke bedri j fsvoering begrepen dient te worden. Aangezien een 
dergeli jke opsomming nooit volledig kan z i jn , is tevens een algemene 
omschri jving toegevoegd. 
Over de bedoelde begripsomschrijving is overleg gevoerd met het o. l . 
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Z.IJ.P. Daarnaast zi jn deze begripsomschrijvingen in de prakt i jk werkbaar 
gebleken. 

8. Het Directoraat Radiozaken van de P.T.T. te 's-Gravenhage laat bij 
br ief , dd. 10 augustus 1982, kenmerk 21161DRZ/RTZ, het volgende we ten: 

._233.11 
Onderhavig plan is gelegen onder een nog te realiseren straalverbinding 
tussen Almere-Haven en Lelystad. Verzocht wordt het traject in het 
bestemmingsplan op te nemen als aanduiding "straalpad P.T.T. met hoogte 
+ N.A.PV en in de voorschriften op te nemen: "voor een strook ter breedte 
van 200 m, voorstellende het beschermingsgebied van de P.T.T.-straalver-
binding, geldt een verbod tot hoger bouwen dan op de plankaart aangegeven 
hoogten in m + N.A.P. Van dit verbod kan, onverminderd hetgeen in dit plan 
is bepaald, vrijstelling worden verleend als na overleg met het Staatsbedrijf 
der P.T.T. van geen bezwaar is gebleken". 

Plankaart en voorschrifen zi jn in deze zin aangepast. 

7.2. Overige aanpassingen 

In de voorschrif ten zi jn enkele wi jz igingen aangebracht om het plan, voor 
zover noodzakelijk niet te laten afwi jken van andere plannen. Het be t re f t 
echter geen essentiele veranderingen. 
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BIJLAGE 1 VOORBEELDVERKAVELING EN GROENGEBIED 



BIJLAGE 2 FASERING CENTRALE AS IN CENTRUM A-ZUID 

1. zonder "oost" 

2. met "oost"Al 

>Vo~o'o!iV<>~oVo o V o o o ' o £ > 

4 j - l - i - l - f r - i ^ 
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vrije busbaan; balk met tweenchtingverkeer vrije busbaan; balk 2 x eenrichtingverkeer 

fci 
o'o'o V<J3 o Vo"o o o Vo"o o o > 

combinatie bus * autoverkeer; tweenchtingverkeer combinatie bus + auto; 2 x AeTrrichttngverkeer 

I 

- . _ . . . • • . . _ . autoverkeer. circuleren en parkeren 

O O O O O O O fietsroute 

«»e — • «» vrije busbaan 

^^•^^MMM autoverkeer: tweenchtinoen 

• • — • — 

• • — • — 

autoverkeer: 2 x egnrichting 

autostrook * bustroken 

auto- * busstrook (2 x einrichting) 



BIJLAGE 3 ALMERE-BUITEN, GEBIEDSINDELING 



BIJLAGE 4 GRONDGEBRUIK 

centrum A-zuid 

Oppervlakte plangebied 
- detai lhandel/dienstverlening 

kantoren 
kleinschalige bedrijven 
educatie 
overige welzi jnsfuncties 
wonen (in combinatie) 
wonen (zuiver) 
busbaan/f i etsroutes 
parkeren 
reserve 
Totaal 

6,60 ha 
3,44 ha 
0,80 ha 
4,94 ha 
3,50 ha 
3,64 ha 
9,98 ha 
2,60 ha 
3,75 ha 
2,82 ha 

42,07 ha 

42,07 ha 

buurt G 

Oppervlakte plangebied 
- zone K.H.W. 

Lage Vaart 
kleinschalig bedri jventerrein 
openbaar vervoersbaan 
buurtcentrum ( incl . parkeren) 
buurthuis 
medisch centrum 
scholen + gymlokalen of sportzaal 
verhuurbare eenheden 
gracht 
ontwikkelingsreserve 
Totaal 

netto oppervlakte woon
gebied 

1,92 ha 
2,58 ha 
3,94 ha 
1,40 ha 
0,50 ha 
0,40 ha 
0,50 ha 
4,00 ha 
0,35 ha 
1,26 ha 
2,00 ha 
18,22 ha 

39,70 ha 

woningdichtheid bij 1600 won. 40,3 won./ha 
woningdichtheid bij 1750 won. 44 ,1 won. /ha 

57,92 ha 

groengebied Q 

Oppervlakte plangebied 
Lage Vaart 
tenniscomplex 
sportvelden 
ruig speelterrein 
nutstuinen 
pavil joen/botenhuis 
horeca 
mani festat ie terre in 
busbaan/f i etsroutes 
bovenbuurts groen 
+ water 
Totaal 

0,70 ha 
1,10 ha 
1,50 ha 
1,00 ha 
2,50 ha 
1,50 ha 
0,10 ha 
1,00 ha 
0,73 ha 

16,38 ha 
26,51 ha 

26,51 ha 



BIJLAGE 5 VOGELVLUCHT CENTRUMGEBIED 
(Gezien vanuit het zuidwesten) 



voorschriften 





VOORSCHRIFTEN, behorende bij het plan to t regeling der bebouwing en 
der bestemming van gronden ex ar t ike l 11 van de Wet openbaar l ichaam 
"Zuidel i jke IJsselmeerpolders". 

centrum A - z u i d , buurt G en groengebied Q, gelegen in A lmere-Bui ten. 



INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPAUNGEN 

Begripsomschrijvingen 
Wijze van meten 
Algemene bouwbepalingen 
Vri jstel l ingen 
Wijzigingsbevoegdheid 
Opdracht tot u i twerk ing 

HOOFDSTUK H BESTEMMINGEN EN GEBRUIK 

Ui t te werken gebied voor woondoeleinden (UW) 
Ui t te werken gebied voor centrumdoeleinden (UC) 
U i t te werken gebied voor bedrijfsdoeleinden en 
kantoorbedri j fsdoeleinden (UBK) 
Ui t te werken gebied voor groendoeleinden (UG) 
Water ( f t j ) 
Gebruiksbepalingen 

HOOFDSTUK ffl OVERGANGS- EN SLOTBEPAUNGEN 

Overgangsbepalingen ten aanzien van het bouwen 
Strafbaarheid van overtredingen 
Slotbepaling 

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 

art. 
art. 

art. 
art. 
art. 
art. 

art. 
art. 
art. 

7 
3 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 



HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze voorschri f ten wordt verstaan onder: 

1 . het plan 
het plan to t regeling der bebouwing en der bestemming van gronden ex 
ar t ike l 11 van de Wet openbaar l ichaam "Zuidel i jke IJsselmeerpolders" en 
vervat in de gewaarmerkte kaart en voorschr i f ten; 

2. bouwperceel 
de aaneengesloten bebouwde en/of onbebouwde grond, behorende bij een 
bestaand of op te r ichten bouwwerk of complex van bij elkaar behorende 
bouwwerken; 

3. bouwgrens 
een ui t de plankaart en ui t de voorschri f ten voortvloeiende l i j n , die de 
grens vormt van gronden waarop bebouwing is toegestaan; 

4. peil: 
de hoogte van: 
a. de kruin van de weg ter plaatse van het bouwwerk, indien de 

hoofdtoegang direct grenst aan de weg; 
b. het ter re in na het bouwri jpmaken daarvan; 

5. bouwwerk 
elke construct ie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 
mater iaa l , die hetz i j direct hetz i j indirect met de grond verbonden is, 
hetz i j d i rect , hetzi j indirect steun vindt in of op de grond; 

6. gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankel i jke, overdekte, geheel of 
gedeeltel i jk met wanden omsloten ru imte vormt ; 

7. hoofdgebouw 
een gebouw, dat belangri jk en bepalend is voor het functioneren van een 
bouwperceel en waarin niet z i jn begrepen aangebouwde gebouwen met een 
zelfstandig dak, die rechtstreeks van buiten toegankeli jk zi jn en naar de 
verschijningsvorm ondergeschikte ru imten vormen. 

8. bijgebouw 
een gebouw, met een zelfstandig dak, dat naar de verschijningsvorm een 
ondergeschikte ru imte vormt bij een op hetzel fde bouwperceel gelegen 
hoofdgebouw en dat, indien het is aangebouwd rechtstreeks van buiten 
toegankeli jk is. 

9. autobox 
een niet voor bewoning bestemd gebouw, dat door z i jn indeling en 
indent ing uitslui tend geschikt is voor stal l ing van voertuigen. 

10. woning 
een (gedeelte van een) gebouw dat geschikt is en dient voor de huisvesting 
van een zelfstandige huishouding; 



11. gestapelde woning 
een woning die aan de onderzijde of aan de bovenzijde aan een andere 
woning is gebouwd. 

12. bovenwoning 
een woning niet gelegen in de begane grondbouwlaag; 

13. centrumdoeleinden 
inst i tuten ten behoeve van maatschappeli jke doeleinden, detai lhandels- en 
dienstverlenende bedri jven, bedri jven, kantoorbedri jven en openbare nuts-
bedri jven; 

14. maatschappelijke doeleinden 
het openbaar bestuur, medische, sociale, cul turele en educatieve diensten 
en daarmee geli jk te stellen diensten; 

15. dienstwoning 
een woning in of bij een gebouw of op of bij een te r re in , die daar met het 
oog op de bedri j fsvoering van het betreffende bedri j f of het funct ioneren 
van de desbetreffende vestiging aanwezig is; 

16. groothandel 
het ondernemingsgewijze te koop aanbieden, ten verkoop u i ts ta l len, 
verkopen of leveren van goederen aan wederverkopers of voor het 
aanwenden in een andere onderneming; 

17. detailhandel 
het ondernemingsgewijze te koop aanbieden, ten verkoop u i ts ta l len, 
verkopen of leveren van goederen aan de ui teindel i jke verbruiker of 
gebruiker, een en ander met uitzondering van s t raa t - of r iv ierhandel ; 

18. dienstverlening 
het ondernemingsgewijze leveren van diensten ter ontspanning of verzor-
ging van personen dan wel to t onderhoud of herstel van goederen met 
inbegrip van horeca-act iv i te i ten; 

19. horecabedrijfsdoeleinden 
het ondernemingsgewijs verstrekken van nachtverbl i j f en/of van ter 
plaatse te nutt igen voedsel en drank en/of het exploiteren van zaalaccom-
modat ie; 

20. ambachtelijke bedrijfsvoering 
a. de uitoefening van een t i m m e r - , loodgieters- en schildersbedri j f , 

s tof feerder i j , koperslageri j , l i j s tenmaker i j , elektrotechnisch instal la-
t iebedr i j f , bedri j f voor r i jw ie lherste l l ing, smederi j , kweker i j , bloemis-
te r i j en soortgel i jke bedri jven, welke worden gekenmerkt door het
geen is vermeld sub b; 

b. een bedr i j f , waarvan de uitoefening plaats heeft onder (een van) de 
volgende omstandigheden: 

het produktieproces wordt grotendeels met de hand of althans 
niet in hoofdzaak gemechaniseerd, geautomatiseerd of met be
hulp van werktu igen, die door energiebronnen buiten de mense-
l i jke arbeidskracht worden aangedreven, ui tgevoerd; 



voor zover van laatstbedoelde werktuigen gebruik wordt ge-
maakt, z i jn deze als ondergeschikt te beschouwen aan de mense-
l i jke handvaardigheid; 
als nevenakt iv i te i t van ondergeschikt belang is het ten verkoop 
ui ts ta l len, verkopen of leveren van ter plaatse be- of verwerkte 
goederen toegestaan. 

21 . industriele bedrijfsvoering 
het ondernemingsgewijze vervaardigen of bewerken van goederen; 

22. bedrijf sea tegorie 1 
een vestiging, opgenomen in categorie 1 van de bij deze voorschri f ten 
behorende Li js t van bedri j fsvest igingen, in welke categorie de vestigingen 
z i jn genoemd, die door hun aard verspreid door een woonwijk of woonbuurt 
nodig en/of toelaatbaar z i j n . 

23. bedrijf sea tegorie 2 
een vestiging, opgenomen in categorie 2 van de bij deze voorschri f ten 
behorende Li js t van bedri j fsvest igingen, in welke categorie de vestigingen 
zi jn genoemd, die door hun aard geconcentreerd in een gedeelte van een 
woonwijk of woonbuurt nodig en/of toelaatbaar z i jn . 

24. bedrijfscategorie 3 
een vestiging, opgenomen in categorie 3 van de bij deze voorschri f ten 
behorende Li js t van bedri j fsvest igingen, in welke categorie de vestigingen 
zi jn genoemd, die door hun aard aan de rand van een woonwijk of 
woonbuurt nodig en/of toelaatbaar z i jn . 

25. ontsluitende rijweg 
een weg die dient ter onsluit ing van wi jken en buurten, dan wel de 
verbinding vormt tussen deze w i j k - en buurtontsluit ingswegen en het 
regionale of landeli jke wegennet. 

26. openbaar vervoersbaan 
een weg die uitslui tend dient voor voertuigen ten dienste van het openbaar 
vervoer. 

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

28. beplanting 
alle vormen van gewas. 

Voor zover en zolang de gemeentel i jke indeling voor de in het plan 
vervat te gronden nog niet heeft plaatsgevonden, wordt verstaan onder: 

29. a. de gemeente 
het openbaar l ichaam "Zuidel i jke IJsselmeerpolders"; 

29. b. burgemeester en wethouders 
de landdrost van het openbaar l ichaam "Zuidel i jke IJsselmeerpolders", 
gehoord het Dagelijks Adviescollege; 
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29. c. de gemeenteraad 
de landdrost van het openbaar l ichaam "Zuidel i jke IJsselmeerpolders", in 
overeenstemming met de Adviesraad; 

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

30. Gedeputeerde Staten 
de Minister van Binnenlandse Zaken. 



Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze voorschri f ten gelden de volgende bepalingen: 
a. het qrondoppervlak van een bouwwerk wordt gemeten tussen de 

buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van de gemeenschappe-
l i j ke scheidingsmuren op de begane-grond-bouwlaag; 

b. de inhoud van een een bouwwerk wordt gemeten tussen de bu i ten
werkse gevelvlakken en/of harten van gemeenschappelijke scheidings
muren en dakvlakken, zulks met inbegrip van erkers en dakkapellen 
en boven pe i l , met dien verstande, dat : 

bi j woonruimten in gebouwen, die niet ui ts lui tend voor bewoning 
z i jn bestemd, de inhoud van de woning wordt gemeten boven de 
afgewerkte vloer van de woonlaag c.q. woonlagen en 
autoboxen, schuren en bergingen, voor zover deze groter z i jn dan 
6 m2 aaneengesloten, bi j een berekening van de inhoud van een 
woning buiten beschouwing bl i jven; 

c. de bouwhooqte van een bouwwerk wordt gemeten vanaf het pei l to t 
aan het hoogste punt; 

d. de qoot- of boeiboordhooqte van een bouwwerk word t gemeten vanaf 
het pei l t o t aan de sni j l i jn van gevelvlak en dakvlak, met dien 
verstande, dat : 

bi j bouwwerken, waarop ee*n of meer dakkapellen over meer dan 
50% van de dakbreedte en binnen 1.00 m ui t de betreffende gevel 
aanwezig z i j n , de genoemde hoogte wordt gemeten vanaf het pei l 
to t aan de sni j l i jn van het gevelvlak en het dakvlak van de 
dakkapel(len); 
bi j bouwwerken, die geen gebouwen z i jn en die niet z i jn voorzien 
van een aanwijsbaar dakvlak, de genoemde hoogte wordt geme
ten overeenkomstig de bouwhoogte; 

e. de breedte van een bouwwerk wordt gemeten van en to t de bui ten-
kant van de buitenste z i jgevel , dan wel het hart van een gemeen
schappelijke scheidingsmuur, met dien verstande, dat b i j niet even-
wi jd ig lopende zi jgevels het gemiddelde tussen de grootste en de 
kleinste breedte wordt gemeten; 

f. de afstand tussen een bouwwerk en een zijdelingse perceelsgrens 
wordt gemeten vanaf het dichtst bi j de perceelsgrens gelegen punt 
van dat bouwwerk en haaks op de perceelsgrens; 

g. de bruto-vloeroppervlakte word t gemeten: buitenwerks dan wel to t 
het hart van een gemeenschappelijke scheidingsmuur. 



Artikel 3 Algemene bouwbepalingen 

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

de in deze voorschri f ten ui tdrukkel i jk aangegeven goothoogten 
c.q. boeiboordhoogten of bouwhoogten; 
de op de kaart achter de bestemmingsaanduiding in meters 
aangegeven goothoogten c.q. boeiboordhoogten of bouwhoogten, 
voor zover deze hoogten niet u i tdrukkel i jk in de voorschri f ten 
zi jn aangegeven; 
de overige uit deze voorschri f ten en ui t de kaart voortvloeiende 
bouwgrenzen; 

b. indien op de plankaart een maximum bebouwingspercentage is aange
geven, mag van het oppervlak van elk bestemmingsvlak (blok) binnen 
de betreffende bouwgrenzen ten hoogste dat percentage worden 
bebouwd; 

c. indien op de plankaart een minimum bebouwingspercentage is aange
geven, dient van het oppervlak van elk bestemmingsvlak (blok) binnen 
de betreffende bouwgrenzen ten minste dat percentage beschikbaar 
te zi jn voor bebouwing; 

d. indien in de tabel op de kaart een maximum gezamenli jk grondopper-
vlak van de bouwwerken per bestemmingsvlak (blok) is aangegeven, 
mag de grondoppervlakte van de bouwwerken per bestemmingsvlak 
(blok) in to taal niet meer bedragen dan is aangegeven; 

e. indien in de tabel op de kaart een maximum gezamenli jk bruto-
vloeroppervlakte naar functie(s) per bestemmingsvlak (blok) is aange
geven, mag de bruto-vloeroppervlakte naar functie(s) per bestem
mingsvlak (blok) in to taal niet meer bedragen dan is aangegeven; 

f. indien in de tabel op de kaart een maximum gezamenli jke bruto-
vloeroppervlakte per funct ie is aangegeven mag de bruto-vloeropper
vlakte per funct ie binnen de gezamenli jke bestemmingsvlakken (blok-
ken) van een bestemming niet meer bedragen dan is aangegeven; 

g. tenzi j in di t plan ui tdrukkel i jk anders wordt bepaald, mag een 
bouwhoogte een voorgeschreven goothoogte c.q. boeiboordhoogte van 
3.00 m of minder met niet meer dan 2.50 m en een voorgeschreven 
goothoogte c.q. boeiboordhoogte van meer dan 3.00 m met niet meer 
dan 4.50 m overschri jden. 

2. De in l id 1 bedoelde bouwgrenzen mogen uitslui tend worden over-
schreden door: 
a. topgevels en dakkapellen; 
b. delen van een bouwwerk die gezamenli jk de bouwhoogte met niet 

meer dan 10% overschrijden over ten hoogste 20% van het grondop-
pervlak van dat bouwwerk; 

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

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

grens met niet meer dan 0.12 m overschri jden; 
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f. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, die voor 
zover z i j niet worden aangebracht in gronden die mede voor openbaar 
toegankeli jke verhardingen z i jn bestemd, de bouwgrens met niet meer 
dan 1.00 m overschri jden; 

g. overstekende daken, overstekende goten, overbouwingen, erkers, ba l -
kons, galer i jen, lu i fe ls , h i js inr icht ingen, laadbuizen, s tor tgoten, s to r t -
en zuigbuizen, die een bouwgrens met niet meer dan 1.50 m over
schrijden en die niet lager aangebracht worden dan 4.20 m boven een 
r i jweg en niet lager dan 2.20 m boven andere gronden die mede voor 
openbaar toegankeli jke verhardingen z i jn bestemd; 

h. stoepen en stoeptreden, die niet worden aangebracht in gronden die 
mede voor openbaar toegankeli jke verhardingen z i jn bestemd. 



Artikel 4 Vrijstellingen 

Burgemeester en wethouders zi jn bevoegd vr i js te l l ing te verlenen van: 
a. het bepaalde in de art ikelen 7 ("Uit te werken gebied voor woondoel

einden") en 8 ("Uit te werken gebied voor centrumdoeleinden") voor 
het vestigen van niet toegelaten bedri jven, doch ui ts lui tend indien de 
betreffende bedrijven niet meer gevaar c.q. hinder opleveren voor het 
woon- en leefmi l ieu dan de in het plan ter plaatse toegelaten 
bedrijven en nadat aan de Regionale Inspecteur van de Volksgezond
heid en Mil ieuhygiene daaromtrent advies is gevraagd; 

b. het bepaalde in dit plan voor het bouwen van niet voor bewoning 
bestemde gebouwen van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasdrukregel- en -meetstat ions, meetstations voor stadsverwarming, 
schakelhuisjes, wachthuisjes, te lefooncel len, openbare toi letgebouwen 
en gemaalgebouwtjes, mi ts : 

het grondoppervlak van een gebouw niet meer dan 50 m2 
bedraagt; 
de goothoogte c.q. boeiboordhoogte van de gebouwen niet meer 
dan 3.00 m bedraagt; 

c. het bepaalde in ar t ike l 11 ("Water") l id 2 voor het bouwen van 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zi jnde, ten behoeve van de 
aangrenzende bestemming, mi ts : 

het bouwen plaatsvindt binnen een afstand van ten hoogste 
5.00 m uit de grens van de bestemming "Water" ter plaatse van 
de Lage Vaart ; 
het bepaalde in het ar t ike l betreffende de aangrenzende bestem
ming in acht wordt genomen; 
de betreffende beheerder vooraf advies heeft u i tgebracht. 
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Artikel 5 Wijzigingsbevoegdheid 

1. Burgemeester en wethouders z i jn bevoegd overeenkomstig het be
paalde in ar t ike l 11 van de Wet op de Ruimte l i jke Ordening het plan te 
voor zover het be t re f t : 
a. het wi jz igen van de bestemmingen "U i t te werken gebied voor groen-

doeleinden" en "U i t te werken gebied voor woondoeleinden", voor 
zover di t gronden bet re f t welke zi jn gelegen binnen de aanwijzing 
"wijzigingsbevoegdheid" in een bestemming "Water" ten behoeve van 
voorzieningen voor de pleziervaart en de oeverrecreat ie, alsmede 
voor een jachtwer f en horecabedri j fsvoering, mits daarbij wordt 
bepaald dat: 
1. het gezamenli jke grondoppervlak van bouwwerken (met inbegrip 

van botenhuizen, gebouwen ten behoeve van de horecabedri j fs
voering en een jachtwerf ) ten hoogste 2500 m2 mag bedragen; 

2. de toegelaten goot- c.q. boeiboordhoogte van de gebouwen ten 
hoogste 4 m mag bedragen; 

3. overigens de bepalingen van ar t ike l 11 ("Water") l id 2 onder b en 
c en ar t ike l 4 l id d van overeenkomstige toepassing z i jn ; 

b. het ingevolge technologische ontwikkel ingen aanpassen van de L i js t 
van bedri j fsvestigingen voor het verschuiven van soorten van in r ich-
tingen naar lagere c.q. hogere categorieen, indien zulks uit een 
oogpunt van milieuhygiene aanvaardbaar c.q. noodzakeli jk is. Burge
meester en wethouders mogen eerst toepassing geven aan deze 
bepaling nadat schr i f te l i jk advies is ingewonnen van de Regionale 
Inspecteur van de Volksgezondheid en Mil ieuhygiene. 

2. Het plan wordt ui ts lui tend gewijzigd met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
a. het ontwerp-beslui t , waaarbij toepassing is gegeven aan het bepaalde 

in ar t ike l 11 van de Wet op de Ruimte l i jke Ordening l ig t met 
bijbehorende stukken gedurende twee weken ter gemeentesecretarie 
voor een ieder ter inzage; 

b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging te voren in 
een of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden 
verspreid en voorts op de gebruikel i jke wi jze bekend; 

c. de bekendmaking vermeldt de bevoegdheid voor belanghebbenden to t 
het schr i f te l i j k indienen van bezwaren bi j burgemeester en wethou
ders gedurende de onder a genoemde te rm i j n . 

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

e. burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren hebben 
ingediend de beslissing daaromtrent met redenen omkleed mede, na 
de Raadscommissie belast met ru imte l i j ke ordening ter zake te 
hebben gehoord; 

f. bij het ter goedkeuring aanbieden van het besluit aan Gedeputeerde 
Staten worden de ingediende bezwaarschri f ten overgelegd; 

g. burgemeester en wethouders doen mededeling van het besluit van 
Gedeputeerde Staten aan hen die bezwaren hebben ingediend. 
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Artikel 6 Opdracht tot uitwerking 

1. Burgemeester en wethouders werken het plan voor wat betreft de 
gronden genoemd in de artikelen 7 t/m 10 uit met inachtneming van de in 
die artikelen en hierna gestelde regels: 
a. het ontwerp-besluit, waarbij toepassing is gegeven aan het bepaalde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d. bij een aanvraag om een verklaring van geen bezwaar aan Gedepu
teerde Staten de ingekomen bezwaarschriften in afschrift mede 
worden overgelegd. 
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HOOFDSTUK H BESTEMMINGEN EN GEBRUIK 

Artikel 7 Ui t te werken gebied voor woondoeleinden (UW) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de plankaart aangegeven met "U i t te werken gebied 
voor woondoeleinden" zi jn bestemd voor woondoeleinden en de daarmee in 
verband staande doeleinden, met dien verstande, dat van de gronden het 
totale oppervlak mag bedragen voor: 

detailhandel en dienstverlening als gezamenli jke 
terreinbehoefte ten hoogste: 4000 m2; 
horecabedrijfsdoeleinden als gezamenli jke 
terreinbehoefte ten hoogste: 2000 m2; 
maatschappeli jke doeleinden als gezamenli jke 
terreinbehoefte ten hoogste: 30.000 m2; 
kantoorbedri j fsdoeleinden en bedrijfsdoeleinden 
als gezamenli jke terreinbehoefte ten hoogste: 4000 m2. 

Uitwerking 
2. Burgemeester en wethouders werken de bestemming van de in l id 1 
genoemde gronden uit met inachtneming van de hierna te noemen regels. 

Stedebouwkundige richtlijnen 
3. Bij de u i twerk ing gelden de volgende stedebouwkundige r ich t l i jnen: 
A. Algemeen 
a. windturbines mogen slechts worden toegelaten indien de hoogte 

gemeten to t aan de wiekenas niet meer bedraagt dan 35.00 m en 
ui ts lui tend indien de aanvaardbaarheid van de situering en de hoogte 
door middel van een procedure van vr i js te l l ing wordt beoordeeld; 

b. geluidwerende voorzieningen zi jn toelaatbaar. 

8 . Woningen 
a. per woning dient ten minste 40 m2 verkavelingsgroen te worden 

geprojecteerd; 
b. de toegelaten voorgevelbreedte zal bedragen: 

van woningen ten minste 3.50 m. 

C. Ontsluiting 
a. binnen een afstand van 100.00 m ui t een op de kaart gegeven 

geli jknamige aanwijzing dient een ontsluitende r i jweg te worden 
geprojecteerd; 

b. binnen een afstand van 100.00 m ui t een op de kaart gegeven 
geli jknamige aanwijzing dient een openbaar vervoersbaan te worden 
geprojecteerd; 

c. binnen een afstand van 100.00 m uit een op de kaart gegeven 
geli jknamige aanwijzing dient een hcofdf ie ts- en voetgangersroute te 
worden geprojecteerd; 

d. de op de plankaart aangegeven dwarsprofielen dienen te worden 
aangehouden. 

D. Parkeren 
a. parkeerruimte dient te worden geprojecteerd voor gemiddeld 1,25 

auto's per woning. 
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E. Water 
a. binnen een afstand van 100.00 m uit een op de kaart gegeven 

geli jknamige aanwijzing dient een waterloop te worden geprojec
teerd. 

Onderscheiding naar aard, oppervlakte, dichtheid en hoogte 
4. De voorzieningen dienen als volgt te worden onderscheiden naar aard, 
oppervlakte, dichtheid en hoogte: 
a. op de gronden die voor bedrijfsdoeleinden worden bestemd mogen 

uitsluitend worden toegelaten: 
bedri jven, genoemd in de categorieen 1 en 2 van de Li js t van 
Bedri j fsvestigingen met uitzondering van bedrijven die tevens la-
waaimakende bedrijven zi jn als genoemd in categorie A, voor-
komende in het besluit van 15 oktober 1981 houdende aanwijzing 
van categorieen inr icht ingen als bedoeld in ar t ike l 16, tweede l id 
van de Wet Geluidhinder, zoals deze luidt op de datum van het in 
ontwerp ter inzage leggen van het plan; 
bedri jven, die niet h inderwetpl icht ig zi jn ingevolge ar t ike l 1 van 
het Hinderbesluit , zoals dit lu idt op de datum van het in ontwerp 
ter visie leggen van het plan; 
ambachtel i jke bedri jven; 
groothandelsbedrijven; 

b. - de woningdichtheid zal bedragen: 
* voor gronden op de kaart aangegeven met de aanwijzing UWI 

ten minste 25 woningen per ha en ten hoogste 55 woningen 
per ha; 

x voor gronden op de kaart aangegeven met de aanwijzing 
UWII ten minste 35 woningen per ha en ten hoogste 70 
woningen per ha; 

het aantal woningen zal bedragen: 
* ten minste 1600; 

c. het percentage gestapelde en bovenwoningen zal bedragen: 
ten minste 20% en ten hoogste 50% van alle binnen de bestem-
mingsvlakken "UW" en " U C " te realiseren woningen; 

d. het toegelaten (gezamenli jk) grondoppervlak van gebouwen en bouw
werken, geen gebouwen zi jnde, zal ten hoogste bedragen: 

60% van het voor maatschappli jke doeleinden te bestemmen 
gebied; 
90% van het voor detai lhandel, dienstverlening en horecabe-
drijfsdoeleinden te bestemmen gebied; 
60% voor het voor kantoorbedri j fsdoeleinden en bedri j fsdoelein
den te bestemmen gebied; 

e. 1. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte van gebouwen zal 
ten hoogste 15.00 m bedragen; 

2. in afwi jk ing van het bepaalde onder e l zal de toegelaten 
goothoogte c.q. boeiboordhoogte van gebouwen voor maatschap
peli jke doeleinden, te weten torens, zoals kerktorens en k lokke-
torens, ten hoogste 50.00 m bedragen. 
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Artikel 8 Ui t te werken gebied voor centrumdoeleinden (UC) 

Doeleindenomschrij ving 
1. De gronden op de plankaart aangegeven met "U i t te werken gebied 
voor centrumvoorzieningen" zi jn bestemd voor centrumdoeleinden en daar 
mee in verband staande doeleinden. 

Uitwerking 
2. Burgemeester en wethouders werken de bestemming van de in l id 1 
genoemde gronden uit met inachtneming van de hierna te noemen regels. 

Stedebouwkundige richtlijnen 
3. Bij de u i twerk ing gelden de volgende stedebouwkundige r ich t l i jnen: 
A. Algemeen 
a. windturbines mogen slechts worden toegelaten indien de hoogte 

gemeten to t aan de wiekenas niet meer bedraagt dan 35.00 m en 
ui ts lui tend indien de aanvaardbaarheid van de si tuering en de hoogte 
door middel van een procedure van vr i js te l l ing worden beoordeeld; 

b. geluidwerende voorzieningen zi jn toelaatbaar. 

B. Woningen 
a. per woning dient ten minste 20 m2 verkavelingsgroen te worden 

geprojecteerd; 
b. de toegelaten voorgevelbreedte zal bedragen: 

van woningen ten minste 3.50 m 

C. Voorzieningen 
a. binnen een afstand van 100 m ui t de op de kaart gegeven aanwijzing 

"hoofdwinkelstraat" dienen gronden te worden geprojecteerd voor 
hoofdzakeli jke voetgangersgebieden; bij de u i twerk ing dienen de langs 
deze voetgangersgebieden gelegen gronden to t een hoogte van ten 
minste 3 m te worden aangewezen voor hoofdzakel i jk detailhandel en 
dienstverlening en horecabedri j fsvoering; 

b. bij de u i twerk ing zal worden bepaald dat burgemeester en wethouders 
vr i js te l l ing kunnen verlenen voor het wi jz igen van de in de tabel op de 
plankaart aangegeven maximale gezamenli jke vloeroppervlakte naar 
funct ies per blok en maximale gezamenli jke vloeroppervlakte per 
func t ie , mi ts : 

de wi jz ig ing niet meer bedraagt dan 25%; 

D. Ontsluiting 
a. binnen een afstand van 100.00 m ui t een op de kaart gegeven 

geli jknamige aanwijzing dient een ontsluitende r i jweg te worden 
geprojecteerd; 

b. binnen een afstand van 100.00 m ui t een op de kaart gegeven 
geli jknamige aanwijzing dient een openbaar vervoersbaan te worden 
geprojecteerd; 

c. binnen een afstand van 100.00 m ui t een op de kaart gegeven 
geli jknamige aanwijzing dient een hoofdf ie ts- en voetgangersroute te 
worden geprojecteerd; 

d. de op de plankaart aangegeven dwarsprofielen dienen te worden 
aangehouden. 
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E. Parkeren 
a. parkeerruimte dient te worden geprojecteerd voor: 

gemiddeld 1 auto per woning; 
ten minste 1500 auto's ten behoeve van andere voorzieningen dan 
wonen. 

F. Water 
a. binnen een afstand van 100.00 m ui t een op de kaart gegeven 

geli jknamige aanwijzing dient een waterloop te worden geprojec
teerd. 

Onderscheiding naar aard, oppervlakte, dichtheid en hoogte 
4. De voorzieningen dienen als volgt te worden onderscheiden naar aard, 
oppervlakte, dichtheid en hoogte: 
a. op de gronden die voor bedrijfsdoeleinden worden bestemd mogen 

uitsluitend worden toegelaten: 
bedri jven, genoemd in de categorieen 1 en 2 van de L i js t van 
Bedri j fsvestigingen met uitzondering van bedrijven die tevens la -
waaimakende bedrijven zi jn als genoemd in categorie A, voor-
komende in het besluit van 15 oktober 1981 houdende aanwijzing 
van categorieen inr icht ingen als bedoeld in ar t ike l 16, tweede l id 
van de Wet Geluidhinder, zoals deze lu idt op de datum van het in 
ontwerp ter inzage leggen van het plan; 
bedri jven, die niet h inderwetpl icht ig zi jn ingevolge ar t ike l 1 van 
het Hinderbesluit , zoals dit lu idt op de datum van het in ontwerp 
ter visie leggen van het plan; 
ambachtel i jke bedri jven; 
groothandelsbedrijven; 

b. het aantal woningen zal bedragen: 
voor de gezamenli jke bestemmingsvlakken (blokken) "UC" ten 
minste 700; 

c. het percentage gestapelde en bovenwoningen zal bedragen: 
ten minste 20% en ten hoogste 50% van alle binnen de bestem
mingsvlakken " U C " en "UW" te realiseren woningen; 

d. 1. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte van gebouwen zal 
ten hoogste 15.00 m bedragen; 

2. in afwi jk ing van het bepaalde onder d l zal de toegelaten 
goothoogte c.q. boeiboordhoogte van gebouwen voor woondoel
einden, maatschappeli jke doeleinden, detailhandel en dienstver
lening, kantoorbedri j fsvoering, horecabedri j fsvoering en recrea
t ie , ten hoogste 25.00 m bedragen, mits de gezamenli jke grond-
oppervlakte van deze gebouwen niet meer zal bedragen dan 5% 
van het in de u i twerk ing voor genoemde funct ies toegelaten 
gezamenli jke grondoppervlak van gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zi jnde; 

3. in afwi jk ing van het bepaalde onder d l zal de toegelaten 
goothoogte c.q. boeiboordhoogte van gebouwen voor maatschap
peli jke doeleinden, te weten torens, zoals kerktorens en klokke-
torens, ten hoogste 50.00 m bedragen. 
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Artikel 9 Uit te werken gebied voor bedrijfsdoeleinden en kantoorbedrijfs
doeleinden (UBK) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de plankaart aangegeven met "Uit te werken gebied 
voor bedrijfsdoeleinden en kantoorbedrijfsdoeleinden" zijn bestemd voor 
bedrijfsdoeleinden en kantoorbedrijfsdoeleinden, met bijbehorende voorzie 
ningen. 

Uitwerking 
2. Burgemeester en wethouders werken de bestemming van de in lid 1 
genoemde gronden uit met inachtneming van de hierna te nemen volgende 
re gels. 

Stedebouwkundige richtlijnen 
3. Bij het uitwerken gelden de volgende stedebouwkundige richtlijnen: 
A. Algemeen 

a. windturbines mogen slechts worden toegelaten indien de hoogte 
gemeten tot aan de wiekenas niet meer bedraagt dan 35.00 m en 
uitsluitend indien de aanvaardbaarheid van de situering en de 
hoogte door middel van een procedure van vrijstelling worden 
beoordeeld; 

b. toelaatbaar zijn: 
dienstwoningen en 
geluidwerende voorzieningen. 

B. Ontsluiting 
a. binnen een afstand van 100.00 m uit een op de kaart gegeven 

gelijknamige aanwijzing dient een ontsluitende rijweg te worden 
geprojecteerd; 

b. binnen een afstand van 100.00 m uit een op de kaart gegeven 
gelijknamige aanwijzing dient een hoofdfiets- en voetgangersroute 
te worden geprojecteerd. 

Onderscheiding naar aard, oppervlakte en hoogte. 
4. De voorzieningen dienen als volgt te worden onderscheiden naar aard, 
oppervlakte en hoogte: 
a. op de gronden die voor bedrijfsdoeleinden worden bestemd mogen 

uitsluitend worden toegelaten: 
- bedrijven, genoemd in de categorieen 1 t /m 3 van de Lijst van 

Bedrijfsvestigingen met uitzondering van bedrijven die tevens la-
waaimakende bedrijven zijn als genoemd in categorie A, voor-
komende in het besluit van 15 oktober 1981 houdende aanwijzing 
van categorieen inrichtingen als bedoeld in artikel 16, tweede lid 
van de Wet Geluidhinder, zoals deze luidt op de datum van het in 
ontwerp ter inzage leggen van het plan; 

- bedrijven, die niet hinderwetplichtig zijn ingevolge artikel 1 van 
het Hinderbesluit, zoals dit luidt op de datum van het in ontwerp 
ter visie leggen van het plan: 

- ambachtelijk bedrijven; 
- groothandelsbedrijven; 
- detailhandelsbedrijven in automobielen, caravans, boten, niet voor 

huishoudelijk gebruik bedoelde motoren en machines; 
b. het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak van gebouwen en bouw

werken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste zal bedragen: 
- 60% van het voor kantoorbedrijfsvoering te bestemmen gebied; 
- 60% van het voor bedrijfsvoering te bestemmen gebied; 

c. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte zal bedragen: 
- van gebouwen ten hoogste 15.00 m. 
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Artikel 10 Uit te werken gebied voor groendoeleinden (UG) 

Doeleindenomschrij ving 
1. De gronden op de plankaart aangegeven met "U i t te werken gebied 
voor groendoeleinden" zi jn bestemd voor recreat ie, bos, groendoeleinden 
en horecabedrijfsdoeleinden, met bijbehorende voorzieningen, met dien 
verstande, dat van de gronden het totale grondoppervlak voor horecabe
dr i j fsvoering ten hoogste 1500 m2 mag bedragen. 

Uitwerking 
2. Burgemeester en wethouders werken de bestemming van de in l id 1 
genoemde gronden uit met inachtneming van de volgende regels. 

Stedebouwkundige richtlijnen 
3. Bij de ui twerking gelden de volgende stedebouwkundige r ich t l i jnen: 
A. Algemeen 

a. windturbines mogen slechts worden toegelaten indien de hoogte, 
gemeten to t aan de wiekenas niet meer bedraagt dan 35.00 m en 
uitsluitend indien de aanvaardbaarheid van de si tuering en de 
hoogte door middel van een procedure van vr i js te l l ing wordt 
beoordeeld; 

b. geluidwerende voorzieningen z i jn toelaatbaar. 
B. Ontsluiting 

a. binnen een afstand van 100.00 m ui t een op de kaart gegeven 
geli jknamige aanwijzing dient een ontsluitende r i jweg te worden 
geprojecteerd; 

b. binnen een afstand van 100.00 m ui t een op de kaart gegeven 
geli jknamige aanwijzing dient een openbaar-vervoersbaan te 
worden geprojecteerd; 

c. binnen een afstand van 100.00 m uit een op de kaart gegeven 
geli jknamige aanwijzing dient een hoofdf iets- en voetgangersrou-
te te worden geprojecteerd. 

C. Water 
a. binnen een afstand van 100.00 m ui t een geli jknamige aanwijzing 

dient een waterloop te worden geprojecteerd. 

Onderscheiding naar aard, oppervlakte en hoogte 
4. De voorzieningen dienen als volgt te worden onderscheiden naar aard, 
oppervlakte en hoogte: 
a. het toegelaten (gezamenli jk) grondoppervlak van gebouwen en bouw

werken, geen gebouwen zi jnde, zal ten hoogste bedragen: 
90% van het voor horecabedrijfsdoeleinden te bestemmen gebied; 

b. het toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte zal bedragen: 
van gebouwen ten hoogste: 6.00 m. 
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Artikel 11 Water ( C ^ ) 

Doeleindeno mschri j ving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven zi jn bestemd voor 
water . 

Voorzieningen 
2. Op de gronden die z i jn bestemd voor water , zi jn in verband met deze 
bestemming toelaatbaar: 
a. water ten behoeve van waterberging, waterhuishouding, recreat ie en 

scheepvaartverkeer; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zi jnde, met uitzondering van windmo-

lens; 
c. beplantingen en verhardingen. 

Ruimtelijke indeling 
3. Bij de ru imte l i j ke indeling van de in l id 1 genoemde gronden gelden de 
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specif ieke gebruiksbepalin-
gen: 
a. de in l id 2 genoemde voorzieningen zi jn ui tslui tend toelaatbaar indien 

en voorzover gronden beschikbaar bl i jven voor een hoofd f ie ts - en 
voetgangersroute binnen een afstand van 100.00 m ui t de op de kaart 
gegeven geli jknamige aanwijz ing. 

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

van bouwwerken, geen gebouwen zi jnde, met een 
grondoppervlakte van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste: 20.00 m; 
van overige bouwwerken, geen gebouwen zi jnde, 
ten hoogste: 4.00 m. 
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Artikel 12 Gebruiksbepalingen 

1. Het is verboden de onbebouwde gronden en bouwwerken binnen het 
plan te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken op een wi jze 
of voor doeleinden die st r i jd ig z i jn met een ui t het plan voortvloeiende 
bestemming, tenzi j het be t re f t : 
a. het voortzet ten van het gebruik dat reeds bij het van kracht worden 

van het plan daarmee in s t r i jd is; 
b. het veranderen van het onder a genoemde (str i jdig) gebruik in een 

gebruik dat in mindere mate in st r i jd is met het ingevolge dit plan 
toegelaten gebruik; 

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

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

gemotoriseerde voertuigen, ui tstal l ingsplaats, opslagplaats of stand-
plaats voor toer- of stacaravans, woonwagens en tenthuisjes, tenzi j 
het een gebruik dat als zodanig ui tdrukkel i jk in de voorschri f ten 
(bestemming) is toegestaan of indien het een toercaravan op de grand 
bi j een woning be t re f t ; 

b. het gebruik van een tot een bedri j f behorend bouwwerk voor n iet -
bedrijfsgebonden recreat ie (sportbeoefening). 

3. Burgemeester en wethouders verlenen vr i js te l l ing van het bepaalde in 
l id 1 , indien st r ik te toepassing van het verbod leidt to t een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen gerecht-
vaardigd wordt . 
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HOOFDSTUK ffl OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 13 Overgangsbepalingen ten aanzien van het bouwen 

Bouwwerken die hetzi j met ingang van de dag van tervisielegging van het 
ontwerp van het plan reeds bestaan, hetz i j in ui tvoer ing zi jn of gebouwd 
mogen worden krachtens een verleende of nog te verlenen bouwvergunning 
en die afwi jken van het p lan, mogen: 
a. gedeeltel i jk worden vernieuwd of veranderd en met ten hoogste 10% 

van de inhoud worden ui tgebreid; 
b. geheel worden vernieuwd, zo nodig met overschri jding van de bebou 

wingsgrenzen, indien zi j z i jn verwoest door een ca lami te i t , mi ts de 
afwi jkingen ten opzichte van het plan - behoudens een eventuele 
ui tbreiding van ten hoogste 10% van de inhoud - niet worden vergroot 
en de bouwvergunning binnen drie jaar na het tenietgaan zal zi jn 
aangevraagd; een en ander behoudens onteigening overeenkomstig de 
wet . 

Artikel 14 Strafbaarheid van overtredingen 

Het overtreden van het bepaalde in ar t ike l 12 l id 1 is een strafbaar fe i t in 
de zin van ar t ike l 59 van de Wet op de Ruimte l i jke Ordening. 

Artikel 15 Slotbepaling 

Di t plan kan worden aangehaald onder de naam "centrum A-zu id , buurt G 
en groengebied Q", gelegen in A lmere-Bui ten. 

Aldus vastgesteld door de Hoofd-di recteur van de Rijks
dienst voor de IJsselmeerpolders, d.d. 

de Hoo 

Goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Water
staat, d.d. 3 \ oVVob©L icv5>3 

de Minister 



"LIJST VAN BEDRUFSVESTIGINGEN'' 



Soort der inrichting Categorie 

aannemingsbedrijf 4 
aardappelmeel- en stroopfabrieken 5 
aardewerkfabrieken 5 
aardappelprodukten; inr icht ingen to t het bakken van -
(prod. cap>500 t/j) 4 
aardewerkfabrieken met niet anders dan elektr ische 
ovens en to t een tota le capac i te i t van niet meer dan 
100 kW 4 
aardewerkfabr ieken met niet anders dan elektr ische 
ovens en to t een tota le capac i te i t van niet meer dan 
40 kW 2 
abattoirs 4 
accumulatoren; in r ich t ing to t het vervaardigen, hers te i -
len en laden van - 4 
accumulatoren; in r icht ing to t het herstel len en laden -
waarbi j het machinale vermogen niet meer dan 5 pk mag 
bedragen 3 
af f ineerder i jen 3 
afval (ol ie-acht ig) (terreinopp.)> 250 m2) 4 
afval t ransportbedr i jven (terreinopp.>250 m2) 4 
(afvalwaterzuiver ingsinstai lat ies r ioo l - en afvalwater) 4 
afval u i t kolenmi jnen, inr icht ingen voor de verwerk ing 
van - (prod. cap.)> 500 t / j ) 5 
afvalverbrandingsinstal lat ies (verwerkingscap. chemisch 
afval>500 t / j ) 5 
alcoholen, inr icht ingen to t het bereiden van - (prod. cap. 
>500 t/j) 5 
aluminium fabneken 5 
aminen, inr icht ingen to t het bereiden van - 5 
ammonia- en ammoniakzouten fabr ieken van - 5 
ammoniakfabr ieken 5 
ani l inekleurstof fenfabr ieken 5 
aromatische koo lwaters to f fen , inr icht ingen to t het be
reiden van - 5 
arsenigzuurfabrieken 5 
as; inr icht ingen to t bewaring en verwerking van - 5 
asbestverwerkende bedri jven (verwerkingscap.^>10 t / j ) ... 5 
asfa l tkoker i jen 5 
asfal tmenginstal lat ies (verwerkingscap. )> 500 t / j ) 5 
asfal tverwerkende industrie 5 
auto(assemblage) industrie 4 
autobandenhandel 3 
autogarages (klein) 2 
autogasol iepomp-instal lat ie met ondergrondse tanks ... 2 
autokerkhoven ( ter re in opp.^> 250 m2) 5 
automobielen; herstelinrichtingen voor - 4 
automobielen; herste l inr icht ingen voor - , mi ts zonder 
p laatwerker i j 2 
automobielen; herste l inr icht ingen voor - , mi ts verbonden 
aan een garagebedri j f 2 
azoverbindingen, inr icht ingen to t het bereiden van - 5 
azoxyverbindingen, inr icht ingen to t het bereiden van - ... 5 
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Soort der inrichting Categorie 

- azijnzuur, inrichtingen tot het bereiden van - 5 
- azijnzuuranhydride, inrichtingen tot het bereiden van -. . . . 5 
- azijnfabrieken 4 

B. - badinrichtingen en sauna's 2 
- bagger; inrichtingen tot bewaring en verwerking van - 5 
- bakkerijen met een verwerkingscapaciteit van niet meer 

dan 1500 kg meel per week 2 
- bakkerijen; inrichtingen tot het vervaardigen van half-

produkten voor - 3 
- beenderen; inrichting tot het verwerken van - 5 
- beenderen; inrichting tot bewaring van huiden en - 5 
- beenzwartbranderijen 5 
- beetwortelsuikerfabrieken 5 
- behangersbedrijf 2 
- benzinepomp-installatie met ondergrondse tanks 2 
- benzine- en olie-opslag/handel bovengrondse opslag 4 
- bezine; bewaarplaats voor - en andere kooiwaterstoffen 

tot hoeveelheden van niet meer dan 100 m3 4 
- benzine of petroleum; inrichtingen tot het bewaren van -

a. hoeveelheden van niet meer dan 35 m3 benzine, in
dien de bewaring geschiedt in ondergrondse ke-
tel(s) 2 

b. hoeveelheden van niet meer dan 35 m3 petroleum 
indien de bewaring geschiedt in ondergrondse ke-
tel(s) 2 

- benzine, petroleum en andere vluchtige stoffen, inrich
tingen bestemd tot bewaring van -, voor zover betref t : 
a. hoeveelheden van niet meer dan 35 m3 benzine indien 

de bewaring geschiedt in ondergrondse ketel(s) en 
voor zover deze bewaarplaatsen zijn verbonden aan 
een garagebedrijf ter plaatse 2 

b. hoeveelheden van niet meer dan 2 m3 gezamenlijk, 
wanneer het petroleum, spiritus of andere vluchtige 
stoffen betreft 1 

- beproevingsinrichtingen voor verbrandingsmotoren, 
straalmotoren of turbines 5 

- bestrijdingsmiddelenbedrijven 5 
- bestrijdingsmiddelenopslag (opslagcap.^10 ton) 5 
- betonemaille; inrichtingen tot het vervaardigen van - 3 
- betonmortelcentrale (prod. capA5000 t/j) 4 
- betonmortelcentrale (prod. cap.Sl50.00Q ton/jaar) 5 
- betonwarenfabriek 5 
- betonwarenfabrieken met uitzondering van het gebruik 

van een slagtegelpers 4 
- bitumenverwerkende industrie 5 
- bladcomposteringsbedrijven (terreinopp./>250 m2) 4 
- bleekpoederfabrieken 5 
- bleekwaterfabrieken 5 
- blikfabrieken 5 
- biik; inrichtingen tot het verwerken van - 4 
- blik; inrichtingen tot het verwerken van -, waarvan de 

vloeroppervlakte niet meer dan 75 m2 bedraagt 3 

http://cap.Sl50.00Q
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Soort der inrichting Categorie 

- bloeddrogeri jen 5 
- bontatel iers 1 
- bloedloogzoutfabrieken 5 
- boekbinderi jen 3 
- borduur inr icht ingen 2 
- borstel fabr ieken 4 
- boterverpakker i jen 3 
- bouwmater ia len; inr icht ingen to t het bewerken van - , 

met ui tzondering van elders in deze staat genoemde 
inr icht ingen, mi ts op een afstand van ten minste 
10.000 m ui t de woningen, niet zi jnde bedri j fswoningen 
categorie 3 en overigens categorie 4 3/4 

- bouwni jverheid- en insta l lat iebedr i jven ( loodgieters- , 
e lek t ro techn. - , schi lders-, stucadoorsbedri jven e.d.) .... 3 

- brandblusapparatenfabrieken 4 
- brandbare v loe is to f fen, opslag in ondergrondse tanks .. 2 
- branderi jen van pinda's, ko f f i e , c ichorei e.d. (meer dan 1 

ton/dag) 5 
- bre i - inr icht ingen 3 
- brocheerinr icht ingen 3 
- b r i ke t ten , inr icht ingen to t het bereiden van - 5 
- broodbakkeri j (warme bakker) 2 
- brood-, koek- en banketfabr ieken 4 
- brouwerijen en mouterijen (prod. cap.)>5000 t/j) 5 
- butaan; inr icht ingen t o t bewaring van - (zie onder ben

zine) 

C. - cacaofabrieken 5 
- cadaverhuis 5 
- carborundum, inr icht ingen to t het bereiden van - (prod. 

cap.>500 t / j ) 5 
- carrosseriefabrieken 4 
- cartonnage en papierwarenfabrieken 4 * 
- cementfabr ieken (prod, cap.^500 t / j ) 5 
- centrale verwarmingsinstal lat ies 1 
- chemische fabr ieken, voor zover n iet elders in deze l i j s t 

genoemd 5 
- chemische laborator ia '. 2 
- chemische wasserijen en verver i jen 4 
- chemische wasserijen met een vermogen van de mach i 

nale instal lat ie van niet meer dan 20 pk en een heetwa-
ter ins ta l la t ie met een verwarmend opp. van niet meer 
dan 10 m2 3 

- chemische wasseri jen, met een vermogen van de mach i 
nale instal lat ie van niet meer dan 10 pk en een heetwa-
ter ins ta l la t ie met een verwarmend opp. van niet meer 
dan 5 m2 2 

- chocoladefabrieken 4 
- c l ichefabr ieken 3 
- c ichorei fabr ieken 5 
- cokesfabrieken 5 
- cocosmatten; inr icht ingen to t het vervaardigen van - 4 

x Mits niet met kolen wordt gestookt. 
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Soort der inrichting Categorie 

- compressorstations voor gasvoorziening 5 
- confect ie-ate l iers 2 
- conservenfabrieken - groenten en f r u i t (meer dan 25 

produktiepersoneelsleden) 4 
- construct iewerkplaatsen (open-) 5 
- consumptie- i js; inr icht ingen to t het vervaardigen van -•••. 4 
- consumptie- i js; inr icht ingen to t het vervaardigen van - , 

ui ts lui tend bestemd voor een winkelbedr i j f ter plaatse .. 2 
- copieer inr icht ingen 2 
- cosmeticafabr ieken 5 
- corsettenfabr ieken 2 
- creosoteerbedri jven 5 
- creosootfabrieken 4 
- cyaanverbindingen; inr icht ingen to t verkr i jg ing van - 5 

D. - darmsl i jmer i j -sor teerder i j 5 
- dekkleden; inr icht ingen to t het vervaardigen en impreg-

neren van - 4 
- demonstrat ie- inr icht ingen (showrooms) 2 
- destruct iebedri jven in de zin van de Dest ruc t iewet ... 5 
- d iamantsl i jper i jen 2 
- d ier l i jk a fva l ; inr icht ingen to t bewaring en verwerking 

van - 5 
- d ier l i jke s to f fen ; inr icht ingen to t het roken, smelten of 

zouten van - 4 
- d ier l i jke s to f fen ; inr icht ingen to t het roken, smelten of 

zouten van - , voor zover behorende bi j en ui ts lu i tend 
bedoeid voor een winkelbedr i j f ter plaatse 2 

- draad- en kabelf abrieken 4 
- dranken ( fr is-) industr ie 4 
- droger i jen; inr icht ingen waar door kunstmat ige verwar-

ming voorwerpen en stof fen worden gedroogd m.u.v. 
grasdrogerijen 4s 

- drukkerijen 4 
- drukker i jen, waarvan de machinale instal lat ie een ver

mogen heeft van niet meer dan 20 pk to taa l en in het 
algemeen van niet meer dan 6 pk per machine 3 

- drukker i jen, waarvan de machinale instal lat ie een ver
mogen heeft van niet meer dan 10 pk to taa l en in het 
algemeen van niet meer dan 4 pk per machine 2 

- drukrol lenfabr ieken 3a 

E. - elektr ische centrales: - gas-of ol iegestookte 5 
- kolen-gestookte 5 

- elektr ische energie; inr icht ingen met noodaggregaten be
stemd to t het opwekken van - 2 

- elektro-technische insta l lat iebedr i jven 2 
- emai l leerbedri jven 5 
- energiecentrales 5 
- er ts-maler i jen 5 
- erts-overslagbedri jven 5 
- essence- en extractenfabr ieken 5* 
- etern iet fabr ieken 5 

x Mi ts niet met kolen wordt gestookt. 
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Soort der inrichting Categorie 

- explosieven, inr icht ingen voor opslag van - (boven de in 
de h inderwet-min ima aangegeven hoeveelheid) 5 

F. - farmaceut ische fabr ieken 5 
- fenol fabr ieken 5 
- fer ro l leger ingen, inr icht ingen to t het bereiden van -

(prod. cap.>10 t / j ) 5 
- f lessenspoeiinrichtingen 3x 
- f lessenspoeiinr icht ingen, voor zover behorende bij en 

ui ts lu i tend bedoeld voor een winkelbedr i j f ter plaatse ... 2x 
- fosfar (prod, cap.^10 t / j ) 5 
- fosforzuurfabr ieken (prod. cap.^10 t / j ) 5 
- fosgeenfabrieken (prod, cap.^10 t / j ) 5 
- fotochemische industr ie 3 

G. - galvaniseerinr icht ingen 4 
- galvaniseerinr icht ingen (nat chemisch) en metaalharde-

rijen 5 
- gassen, inr icht ingen tot opslag in drukhouders van sa-

mengeperste of onder druk tot v loeistof verd ich ts , 
brandbare - (opslag cap.>50 ton) 5 

- gasbehandelingstations (verwi jder ing van kw ik , toev. van 
mercaptanen e.d 5 

- gasfabriek 5 
- gasdrukregel- en meet ru imten 2 
- gasdrukregel en meetgebouwen (toevoerdruk to t 3 bar) .. 3 
- gasontvang- en verdeelstations ( toevoerdruk^3 bar) 4 
- gas- en watermeter fabr ieken 4 
- gehalogeneerde organische verbindingen, inr icht ingen to t 

het bereiden van - 5 
- geiat inefabr ieken, i nc l . d ier l i jke l i jmen 5 
- geneesmiddelen; inr icht ingen to t het bewerken en ver-

pakken van - 3 
- g i f t ige staffenopslag (opsiagcap.^10 ton) 5 
- gipsbranderijen 5 
- g ist- en spir i tusfabr ieken 5 
- glasfabrieken (prod. cap/>500 t / j ) 5 
- glasblazeri jen 5 
- glasblazeri jen, behorende to t ins t rumentmaker i jen 2 
- glas in lood; inr icht ingen to t het vervaardigen van - ... 3 
- glassli jperi jen en pol i js ter i jen 3 
- glassl i jperen, voor zover behorende bi j en ui ts lu i tend 

bedoeld voor een winkelbedr i j f ter plaatse 2 
- glasvezel producerende en verwerkende bedri jven (prod. 

cap.>500 t / j ) 5 
- graanopslag en -bewerking (verwerkingscap.^5000 t / j ) 4 
- granen en zadenhandel 3 
- grafische industr ie 4 
- grani to; inr icht ingen to t het vervaardigen van 

- ar t ike len 4 
- grani to; inr icht ingen to t het vervaardigen van 

- a r t i ke len, waarvan de vloeroppervlakte van de werk-
ru imte niet meer dan 50 m2 bedraagt 3 

- groenvoerdrogeri jen (verwerk ingscap.^ 500 t / j ) 5 
x Mits niet met kolen wordt gestookt. 



6 -

Soort der inrichting Categorie 

- groentedrogeri jen (verwerkingscap ^>500 t / j ) 4 
- grofsmederi jen 5 

H . - halogeenfabrieken 5 
- handelsonderneming in chemical ien 4 
- harsol iefabrieken 5 
- honden-, ka t ten - en nertsenvoerfabrieken (prod, cap.^10 

t/j) 5 
- hoogovens en staalbedri jven 5 
- hotels 2 
- houtbewerkingsbedri jven (totale vermogen machinale i n 

s t a l l a t i e ^ 50 pk) 4 
- hout impregneerbedri jven 5 
- houtwinkels (doe-het-zelfzaken) 2 
- hi js- en t ranspor twerktu igen; inr icht ingen voor - 4 
- hydrofoor instal iat ies 2 

I . - instrumentmaker i jen 
- inst rumentmaker i jen, voor zover behorend bij en u i t s lu i 

tend bedoeld voor een winkelbedr i j f ter plaatse 2 
- ivoorzwartbrander i jen 5 

K. - kaarsenfabrieken en wasblekeri jen 5 
- kaarsenfabrieken, waarin ui ts lu i tend elders geraff ineerde 

paraf f ine en was worden gebruikt 4 
- kabelbranderi jen 5 
- ka ik- en gipsbranderijen (verwerkingscap. \500 t /d) 5 
- kalkfabr ieken 5 
- kalkmaier i jen (verwerkingscap.^* 500 t / j ) 5 
- kar tonfabr iek, - industr ie 5 
- kaikblusseri jen en bewaarplaatsen van ongebluste kalk ... 4 
- kaikblusseri jen en bewaarplaatsen van ongebluste kalk, 

met een gezamenli jke inhoud van de kalkput ten van niet 
meer dan 10 m3 3 

- keramische bedri jven ( f i jn keramiek, prod. cap.^>500 t / j ) 5 
- kete lmaker i jen (stoom- en andere) 5 
- keukeninr icht ingen voor hotels, restaurants, e.d. .... 1 
- k leefstof fabr ieken (niet d ier l i jk) "(prod. cap . ^500 t / j ) .... 5 
- k leermakeri jen 1 
- k ieding; inr icht ingen to t het vervaardigen van - 3 
- k ieding; in r icht ing to t het vervaardigen van - 3* 
- koel instal lat ies 3 
- koel instal lat ies voor zover behorende bij en ui ts lu i tend 

bedoeld voor een winkelbedr i j f ter plaatse 1 
- koolelectroden, inr icht ingen to t de fabricage van - 5 
- koo iwaters to f fen; inr icht ingen to t bewaring van - (zie 

onder benzine en propaan) 
- k ru i t - en vuurwerkfabr ieken 5 
- kunstharsfabrieken 5 
- kunstmestfabrieken 5 
- kunstmestopslag (opslagcap.^>500 ton) 5 
- kunststoff abrieken ( inc l . kunsthars) (prod, cap . ^500 t / j ) 5 

x Mits niet met kolen wordt gestookt. 



Soort der inrichting Categorie 

- kunststoffen (macromoleculaire stoffen) inrichtingen 
waar - worden bewerkt of verwerkt: 

opslag pvc, teflon, ABS, polyrethaan 5 
opslag polytheen, -propeen, -amide en EPT 4 

- kurkplaat, inrichtingen voor de fabricage van - 5 
- kwik en kwikverbindingen, inrichtingen tot het verkrijgen 

van - (prod. cap.NlQ t/j) 5 

L. - laboratoria 3 
- lakkokerijen 5 
- landbouwprodukten, malerijen en peilerijen van - (prod. 

cap. > 500 t/j) 4 
- landbouwprodukten, malerijen en peilerijen van - ver

werkingscapaciteit 150.000 ton/jaar) 
- lasinrichtingen 3 
- lasinrichtingen voor metalen buizen 5 
- lederwaren en zeildoek artikelen; inrichtingen tot het 

vervaardigen van - 3 
- leerlooierijen (prod. cap. ^>10 t/j) 5 
- lichtreclame artikelen; inrichtingen tot het vervaardigen 

van - 3 
- liftinstallaties 1 
- linoleumfabriek 4 
- lingerie ateliers 2 
- lompen; inrichtingen bestemd tot verwerken, bewaren en 

sorteren van - 4 
- lompen; inrichtingen bestemd tot bewaren en sorteren 

van - met een voorraad van ten hoogste 5000 kg 3 
- loodgietersbedrijven voor het bouwbedrijf en onderhouds-

werken 3 
- loodgietersbedrijven voor onderhoudswerken 2 
- loodverbindingen; inrichtingen tot verkrijgen van - 5 
- lood-zink en andere non-ferro metalen; inrichtingen tot 

het bewerken van - 5 
- L.P.G.-gas; inrichtingen tot bewaring van - (zie 

propaan) 
- lucifersfabrieken 5 
- luchtbehandelingsinstallaties : 2 
- luchtscheidingsbedrijven 5 
- lijmfabrieken 5 

M. - machinale houtbewerkingsinrichtingen 5 
- machinale houtbewerkingsinrichtingen met een vermogen 

van niet meer dan 40 pk totaal en in ht algemeen niet 
meer dan 7 pk per machine 3 

- machinale houtbewerkingsinrichtingen met een vermogen 
van niet meer dan 10 pk totaal en in het algemeen niet 
meer dan 5 pk per machine 2 

- machinefabrieken (afh. van grootte cat. 4 of 5) 4/5 
- margarinefabriek 4 
- meelfabriek 4 
- melkfabrieken (incl. uitgiftestations) (meer dan 5 pro-

duktie-personeelsleden) 4 
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Soort der inrichting Categorie 

- melkpoeder- en melkweipoederfabrieken (prod. cap. 
> 5000 t/j) 

- mercaptanen, inrichtingen voor de bereiding van -
- mestdrogerijen (terreinopp. y 30 m2; bewerkingscap. 

>500 t/j) 5 
- mest en mestfabrieken; inrichtingen tot bewaring en 

verwerking van - (waaronder begrepen poudretten en 
kunstguano's) 

- metaalbewerkende bedrijven met een vermogen van niet 
meer dan 50 pk totaal en niet meer dan 7 pk per machine 4 

- metaalbewerkende (grof) bedrijven: 
gesloten inrichtingen 
open inrichtingen 

- (constructiewerkplaatsen, straalinrichtingen e.d. met een 
totaal vermogen >̂ 50 pk) 5 

- metaaldraaierijen 4 
- metaaldraaierijen met een vermogen van niet meer dan 

50 pk totaal en in het algemeen niet meer dan 7 pk per 
machine 

- rnetaalsmelterijen en/of gieterijen 
- rnetaalsmelterijen en/of gieterijen met een gezamenlijke 

inhoud van de smeltpot ten van maximaal 100 1 4 
- rnetaalsmelterijen en/of gieterijen met een gezamenlijks 

inhoud van de smeltpotten van maximal 25 1. 3 
- meubelfabrieken 4 
- meubelmakerijen waarvan de machinale installatie een 

vermogen heeft van niet meer dan 40 pk totaal en in het 
algemeen niet meer dan 7 pk per machine 3 

- meubelmakerijen waarvan de machinale installatie een 
vermogen heeft van niet meer dan 10 pk totaal en in het 
algemeen niet meer dan 5 pk per machine 2 

- mineraalwaterfabrieken 4 
- mineraalwaterfabrieken waarvan de machinale installa

tie niet meer bedraagt dan 10 pk 3 
- moffelovens; inrichtingen waar - of emailleerovens wor

den gebezigd; 4 
- mortel ; inrichtingen tot het vervaardigen van - 4 
- motorrijwielherstelinrichtingen • 3 
- motorrijwieiherstelinrichtingen met een vloeroppervlak

te van de werkplaats van niet meer dan 30 m2 2 
- muziekinstrumentenfabrieken 4 

N. - nitraten en ni tr ieten, inrichtingen tot het bereiden van - 5 
- nitro- en nitrozo-verbindingen, inrichtingen tot het be

reiden van - 5 

O. - olien en vetten bereidende of verwerkende bedrijven 
(prod. cap.^> 5000 t/j) 5 

- oliekokerijen 5 
- olieslagerijen 5 
- onderwijsdoeleinden; inrichtingen voor - 1 
- ontvetten van wol; inrichtingen tot het - 5 
- onverzadigde organische verbindingen met mol. 

gww. 110, inrichtingen voor de bereiding van - ar t ike
len 5 
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Soort der inrichting Categorie 

- optische; inr icht ingen to t het vervaardigen van 
- ar t ike len 3 

- orthopedische; inr icht ingen t o t het vervaardigen van 
- ar t ike len 

- orthopedische; inr icht ingen to t het vervaardigen van 
- a r t i ke len, voor zover behorende bij en ui ts lu i tend be
doeld voor een winkelbedr i j f ter plaatse 2 

- oude meta len, papier en rubber; inr icht ingen to t het 
bewaren van - 4 

- oude meta len, papier en rubber; inr icht ingen tot het 
bewaren van - in een gesloten gebouw 3 

- overslagbedri jven (losgestort mater iaa l ) , voor zover niet 
elders in deze l i j s t genoemd (afh . opp. ca t . 4 of 5) 4/5 

P. - pannenbakkerijen 5 
- papierfabrieken (houtsl i jperi jen) 5 
- papierverwerkende bedri jven ( inc i . drukkeri jen) 4 
- parfumindustr ie 5 
- patates bakkeri j 2 
- patentol iefabr ieken 5 
- pet ro leum; inr icht ingen to t het bewaren van - (zie onder 

benzine) 
- pet ro leum-raf f inader i jen 5 
- petro-chemische fabr ieken (voor zover niet elders in 

deze l i js t genoemd) 5 
- pharmaceutische; inr icht ingen to t het vervaardigen , 

bewerken en verpakken van - ar t ike len 4 
- phosphorusfabrieken 5 
- photogeenfabrieken 5 
- p laa twerker i jen , me taa l - 5 
- plastic en p last icar t ike len; inr icht ingen to t het vervaar

digen van - 4 
- plavuisbakkeri jen 5 
- poeliers 2 
- poets-, was- en reinigingsmiddelenfabriek 4 
- pol i js ter i jen 4 
- po l i js ter i jen, waarvan de machinale instal lat ie een ver

mogen heef t van niet meer dan 6 pk 3 
- polyesterbedri jven (afh. van produkt iecap. ca t . 4 of 5) ... 4/5 
- pompinstal lat ies 2 
- propaangas; inr icht ingen to t bewaring van - (zie ook 

onder gassen) 
(1) tot 150 liter 2 
(2) tot 2000 liter 3 
(3) to t 20 m3 4 

R. - radiatorenherstelwerkplaatsen 3 
- rad io-act ie f afval opwekkingsfabrieken 5 
- radio-act ieve s to f fen , opslagplaatsen van - (voor B. lab. 

toegestane hoev.) 5 
- radio-act ieve bronnen (ingekapselde), opslagplaatsen 

van - (voor B. lab. toegestane hoev.) 5 
- reuk- en smaakstof fen- en aromafabr ieken (prod. cap.YLO 

t/j) 5 
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Soort der inrichting Categorie 

- r ioolgemalen, na toevoerleidingen langer dan 3 km 4 
- roet fabr ieken (prod. cap.^>500 t / j ) 5 
- rubberfabrieken (kunstrubber) 5 

S. - saipeterzuurfabrieken 5 
- scheepsbouwwerven 5 
- schietbanen (niet m i l i t a i r e ; in open lucht) 5 
- schietpatronen; inr icht ing to t bewaring van - 4 
- schietpatronen; inr icht ing tot bewaring van - voor zover 

behorende bij en ui ts lui tend bedoeld voor een winkelbe
dr i j f ter plaatse 2 

- schoenenfabrieken 4 
- schoenen; inr icht ing tot het herstel len van - 2 
- sigaren- en s igaret tenfabr ieken, tabakskerver i jen en 

-droger i jen (afh. van de groot te cat . 4 of 5) 4/5 
- sigarenmakeri jen en -droger i jen annex tabakskerveri jen 

-droger i jen waarvan de vloeroppervlakte van de werk-
ru imte niet meer dan 50 m2 bedraagt 3 

- shredderbedrijven 5 
- skelterbanen 5 
- s lachtafva l , inr icht ingen voor de be- of verwerking van 

niet voor menseli jke consumptie bestemd - (verwerkings
cap. 100 t / j ) 5 

- s iachter i jen, slachthuizen 4 
- sloperi jen voor automobielen 5 
- sloperi jen voor automobielen, mi ts het slopen geschiedt 

in een gesloten gebouw en het opslagterrein niet grater 
is dan 400 m2 4 

- smederi jen 4 
- smederi jen (huis-, kachel - , voorts goud- en z i lver -

smederijen) voor zover behorende bij en ui ts iu i tend be
doeld voor een winkelbedr i j f ter plaatse 2 

- smederi jen voor ankers en ket t ingen 5 
- smeltzeker ingenfabr ieken 3 
- soda; fabr ieken van koolzure, dubbel koolzure- en zwa-

velzure-sodahydraatfabrieken 5 
- speceri jmaler i jen 3 
- speelgoederenfabrieken '. 4 
- speelgoederenfabrieken met een vermogen van niet meer 

dan 40 pk 3 
- speelgoederen; inr icht ing to t het vervaardigen van - voor 

zover behorende bij een winkelbedr i j f . ter plaatse met 
een vermogen van niet meer dan 5 pk 2 

- spir i tus; inr icht ingen to t bewaring van - (zie onder 
benzine) 

- spi jker- en draadnagelfabrieken 5 
- steenbakkeri jen 5 
- steenfabrieken ( inc l . zandsteen, pannen en plavuizen) 5 
- steenhouwerijen 3 
- steenbrekeri jen 5 
- steen- of gr indwininr icht ingen 5 
- steenkolenoverslaginrichtingen 5 
- steenkolenvergassingsinrichtingen 5 
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Soort der inrichting Categorie 

- steenzagerijen 4 
- steenzagerijen waarvan de machinale installatie een ver

mogen heeft van niet meer dan 10 pk, mits op een 
afstand van ten minste 10.000 m uit woningen, niet zijnde 
bedrijfswoningen categorie 3 en overigens categorie 4 .... 3/4 

- stereotype-inrichtingen 3 
- stikstoffabrieken 5 
- stookinstallaties 5 
- strocellulosefabrieken 5 
- suikerfabrieken en raffinaderijen 5 
- suikerwerkfabrieken 4 
- suikerwerkfabrieken, waarvan het vloeroppervlak niet 

meer mag bedragen dan 100 m2 3^ 

T. - tabakverwerkende industrieen (meer dan 5 produktie 
personeelsleden) 4 

- tank op-en overslagbedrijven (opslagcap. >̂5Q0 ton) 5 
- tankcleaningbedrijven 5 
- tapijtfabriek 5 
- tectyleerinrichting 4 
- teerkokerijen 5 
- tegelbakkerijen 5 
- tegelbakkerijen met elektrische oven 4 
- tentmakerij 2 
- textielindustrie ( m e t \ 50 mechanisch aangedreven weef-

getouwen 5 
- textiel(veredelings)industrie 4 
- transformatorstations voor 110 kVA en hoger 5 
- transportbedrijven 4 
- trekkerijen, staaf-, buis- 5 
- tricotagefabrieken 4* 
- turfcokesbranderijen 5 
- turfoliefabrieken 5 

U. - uienfabriek, -drogerij 5 
- uitgiftestations voor melk en melkprodukten 4X 
- uitgiftestations voor melk en melkprodukten waarbij alle 

werkzaamheden, met inbegrip •• van laden en lossen, 
plaatsvinden in een gesloten gebouw 3s 

V. - vatenfabriek, (afh. van produktiecap. cat. 4 of 5). 4/5 
- vatenrenoveerinrichting 5 
- vatenspoelerij 4 
- veevoederfabrieken 5* 
- verbrandingsmotoren; herstelinrichtingen voor - 4 
- verbrandingsmotoren; inrichtingen tot het reviseren 

van - 3 
- verenfabrieken 4 
- verf- en lakfabrieken (prod, cap .^ 500 t/j) 5 
- verfindustrie; inrichtingen welke harsen, olien of vetten 

verwerken t.b.v. - 4 
- verfmengerijen, malerijen en kokerijen 4 
- verfmengerijen en malerijen en waarvan de machinale 

installatie een vermogen heeft van niet meer dan 20 pk... 3 
x Mits niet met kolen wordt gestookt. 
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Soort der inrichting Categorie 

- ver fspui t inr icht ingen -»" 4 
- ver fspui t inr icht ingen met een maximum oppervlakte van 

de vloer van de spui t inr icht ing van 35 m2 3 
- ver t inner i jen 
- verzinker i jen (niet e lek t r . chem.) 4 
- vetsmel ter i jen (prod, c a p . ^ 1 0 t / j . ) 5 
- visconserven, inr icht ingen to t het bereiden van - (prod. 

cap .>500 t / j ) * 
- visverwerkende bedri jven 
- vis; inr icht ingen to t het bewaren en bewerken van - 4 
- vis; inr icht ingen to t het bewaren en bewerken van - , 

mi ts het gehele bedr i j f in een gesloten gebouw is onder-
gebracht 

- v lasroter i jen 
- v lechter i jen; metaaldraad 4 
- vleesbewerkingsinrichtingen voor zover behorende bij en 

ui ts lu i tend bedoeld voor een winkelbedr i j f ter plaatse 2 
- vleeswarenfabrieken 4x 
- voedings- en genotmiddelen; inr icht ingen ui ts lu i tend of in 

hoofdzaak t o t het bakken van - 4 
- voertuigen, werkplaatsen voor revisie van - (vloeropp. 

250 m2) 4 
- vruchtenstroopfabrieken 4x 
- vui lverbranding (huis- en industr ievui l ) ; (niet chemisch) 

verwerkingscap. ' ) 500 t / j ) 5 
- vuicaniseerinr icht ingen 5 
- vuicaniseer inr icht ingen, waarvan de vloeroppervlakte 

van de werk ru imte , niet meer dan 250 m2 bedraagt 4x 
- vuicaniseer inr icht ingen, waarvan de vloeroppervlakte 

van de werk ru imte , niet meer dan 100 m2 bedraagt 3x 
- vulpenhouders; inr icht ingen to t het vervaardigen van - ... 
- vuurwerkfabr ieken 5 

W. - wagenmakeri jen 4 
- wagenmakeri jen, waarvan de machinale instal lat ie een 

vermogen heeft van niet meer dan 10 pk 3 
- walseri jen .' 5 
- wasserijen voor linnen e.d 4 
- wasserijen voor l i j fgoederen 4 
- wasserijen voor l i j fgoederen waarvan de machinale i n 

stal lat ie een vermogen heeft van niet meer dan 20 pk, de 
heetwater insta l la t ie een verwarmend opp. heef t van niet 
meer dan 10 m2 3x 

- wasserijen voor l i j fgoederen waarvan de machinale in 
stal lat ie een vermogen heeft van niet meer dan 10 pk, de 
heetwater insta l la t ie een verwarmend opp. heef t van niet 
meer dan 5 m2 2x 

- wasserijen voor lompen 4x 
- watermeters ; inr icht ingen to t het herstel len van - 3 
- wegenbouwbedri j f 4 
- wever i jen; metaaldraad 4 
- woningstoffeerder i jen 2 

x Mits niet met kclen wordt gestookt. 
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Soort der inrichting Categorie 

10. - ijsfabrieken 4 
- ijzergieterijen 5 

Z. - zandstralen; inrichtingen tot het - of op daarmede over-
eenkomstige wijze bewerken van voorwerpen 4 

- zeepfabrieken (prod. cap.]>500 t/j) 5 
- zeeppoederfabrieken (prod. cap.^500 t/j) 5 
- zeepziederijen 5 
- zeilmakerijen 2 
- zelfbedieningswasserij (wasserettes) 2 
- ziekenhuizen; inrichtingen verbonden aan - 1 
- zinkverbindingen, inrichtingen tot verkrijgen van - 5 
- zoutzuurfabrieken 5 
- zuivelfabrieken 4x 
- zuurstof- en acetyleengasfabrieken 5 
- zuurstof- en acetyleengasfabrieken 5 
- zwavelkoolstoffabrieken 5 
- zwavelzuurfabrieken 5 

x Mits niet met kolen wordt gestookt. 



VERWIJZINGSBLAD 

De officiele tekening behorende bij dit goedgekeurde bestemmingsplan 

is apart opgeborgen in de semi-statiBch archiefruimte bij het bureau 

post-, archief- en documentatiezaken van de centrale afdeling interne 

zaken. 

Archief openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders 



RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

SMEDINGHUIS 
L E L Y S T A D 

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

Hiermede verklaart de secretaris van het openbaar lichaam 

"Zuidelijke IJsselmeerpolders" van de Rijksdienst voor de 

IJsselmeerpolders te hebben ontvangen de originele, door 

de Minister van Verkeer en Waterstaat ondertekende plan-

kaarten met bijbehorende toelichting en voorschriften voor 

de 7 volgende gebieden, alsmede het originele besluit waar

bij de Minister voornoemd, genoemde plannen heeft goedge-

keurd. 

Het betreft: 

1. Plan "Buurt D" te Almere-Buiten bij haar besluit van 
31 oktober 1983 nr. A 38089 

0 Plan "Centrum A-zuid, Buurt G, Groengebied Q" te Almere-Buiten bij haar besluit van 31 oktober 1983, nr. 38085 

3. Plan '"t Meerveld" te Almere-Haven bij haar besluit van 
28 oktober 1983, nr. A 38083 

4. Plan "2P" te Almere-Stad bij haar besluit van 
28 oktober 1983, nr. A 3808J 

5. Plan "Kromslootpark" te Almere bij haar besluit van 
28 oktober 1983 nr. A 38079 

6. Plan "Sportvelden Oost 1981" te Almere-Haven bij haar 
besluit van 31 oktober 1983, nr. A 38093 

7. Plan "De Wierden 1982" te Almere-Haven bij haar besluit 
van 31 oktober 1983, nr. A 3809J 

Lelystad, november 1983 

voor afgifte: 
Plv.Directeur Stedebouw en 
Openbare Werken 

Ir. J.E.Smid 

voor ontvangst: 
Secretaris van het 
openbaar lichaam "Zuide
lijke IJsselmeerpolders" 

J.H. /Hahn, wnd 
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ministerie van verkeer en wate'S'.aat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

1 2« Nf" ^s3 

041 C4_6̂  

uw brief van: 

uw kenmerk: 

onderwerp: 
goedkeuring plannen ex art. 
11 Wet op het O.L. "Z.IJ.P." 

De Landdrost van het openbaar lichaam 
"Zuidelijke IJsselmeerpolders" 

Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

lelystad, 14 november 1983 

ons kenmerk: C d s 3 9 8 7 3 

bijlage(n). 

toestelnummer: 2 0 9 0 

verzonden: y fl ^ y ,333 

Hierdoor deel ik u mee dat de minister van Verkeer en Waterstaat de na-
volgende plannen ex artikel 11 van de Wet op het Openbaar Lichaam 
"Zuidelijke IJsselmeerpolders" heeft goedgekeurd: 

1. Plan "Kromslootpark" te Almere bij haar besluit van 28 oktober 1983, 
nr. A 38079. 

2. Plan "2.P." te Almere-Stad bij haar besluit van 28 oktober 1983, 
nr. A 38081. 

3. Plan '"t Meerveld" te Almere-Haven bij haar besluit van 28 oktober 1983, 
^.nr. A 38083. 
#ZJf Plan "Centrum A-zuid, buurt G, groengebied Q" te Almere-Buiten bij 
*^ haar besluit van 31 oktober 1983, nr. A 38085. 
5. Plan "Buurt D" te Almere-Buiten bij haar besluit van 31 oktober 1983, 

nr. A 38089. 
6. Plan "De Wierden 1982" te Almere-Haven bij haar besluit van 31 oktober 

1983, nr. A 38091. 
7. Plan "Sportvelden Oost 1981" te Almere-Haven bij haar besluit van 

31 oktober 1983, nr. A 38093. 

Zoals gebruikelijk zal zo spoedig mogelijk een door de minister van 
Verkeer en Waterstaat ondertekende plankaart van elk der gebieden met bij
behorende voorschriften en toelichtingen alsmede de originele besluiten 
waarbij de minister voornoemd de plannen heeft goedgekeurd, aan u worden 
overgedragen. Dezerzijds is de onderhavige goedkeuring reeds bekend ge-
maakt in enige nieuwsbladen, alsmede in de Nederlandse Staatscourant. 

DE HOOFDDIRECTEUR 
Voor dezel 

lr. D. H. Frieling 
jj. HoofddirecteUB 

ft 
bankrelatie amrobank nv lelystad rekening 45.90 72 005 
postrekening 869847 

16-11-1983-a i jd 

postbus 6 0 0 
8 2 0 0 AP lelystad 

smedinghuis 
zuiderwagenplein 2 
te l . ( 0 3 2 0 0 ) 9 9 1 1 1 
telex 40115 

bereikbaar met de buslijnen 
107. 143. 146. 154 en 157 
{halle noorderwagenplein) 
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