
ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

ingekomen: 
ZIJP I 1 ? >("" 1382, 

De Landdrost van het openbaar lichaam 
"Zuidelijke Ijsselmeerpolders" 

Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

UW brief van; leiysti d, 15 november 1982 

uw kenmerk: 

onderwerp: ontwerp-plan "Gooisekant" 

ons kenmerk: Cds 46213 toeslelnummer: 2690 

bijlage(n): diverse verzonden: J 7 1^39 
"De Vaart III", Flevolijn II", 
"De Hoven 1981", "Bedrijven- 
terrein E", "De Steiger en 
De Paal 1981" te Almere 

Onder verwijzing naar de brief van de staatssecretaris van Binnen- 
landse Zaken van 12 september 1979 inzake procedure met betrekking 
tot stedebouwkundige plannen en gronduitgifte in Almere, zend ik u 
de Nota's van Commentaar deel II van de ontwerpplannen "Gooisekant", 
"De Vaart III","Flevolijn II". "De Hoven 1981". "Bedrijventerrein E" 
en "De Steiger en de De Paal 1981" te Almere. 
Een exemplaar van de plannen tot regeling der bebouwing en der be- 
stemming van gronden ex artikel 11 van de Wet op het openbaar lichaam 
"Zuidelijke Ijsselmeerpolders'" van 1955 betreffende de gebieden 
"Gooisekant" te Almere-Stad, "Bedrijventerrein E" te Almere-Buiten, 
"De Hoven 1981" te Almere-Haven, "De Steiger en De Paal 1981" te 
Almere-Haven, "De Vaart III" te Almere en "Flevolijn II" te Almere, 
alsmede de Nota's van Commentaar deel I zijn reeds in uw bezit. 

Bovengenoemde plannen en bijlagen 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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onderwerp : ontwerp-plan "Gooisekant", "De Vaart III", "Flüvolijri IIJ", "De Hoven 198 
"De Steiger en de Paal 1981", "Bedrijventerreiii LE'*^"te Almere 

bijlagen : diverse D !   

afschrift aan : pg Landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeernolders", 

Postbus 200, 1300 AE ALMERE 

medewerking Hierbij zend ik u ter goedkeuring 6 plannen tot regeling der bebouwing en 
der bestemming van gronden ex artikel 11 van de Wet op het Openbaar Lichaai 
"Zuidelijke IJsselmeerpolders" betreffende de gebieden: 
"Gooisekant" te Almere-Stad; 
"Bedrijventerrein E" te Almere-Buiten; 
"De Hoven 1981" te Almere-Haven; 
'De Steiger en de Paal 1981" te Almere-Haven; 

"De Vaart III" te Almere; 
" Flevolijn II" te Almere. 

Ingevolge de op 21 juni 1979 interdepartementaal vastgestelde procedure 
dient de Raad van de Waterstaat advies uit te brengen alvorens de plannen 
worden goedgekeurd. Derhalve zend ik u hierbij minutes ter zake, gericht 
aan de voorzitter van deze Raad. 

Ir. D.H. Frieling 

O 
O 

15-11-1982/1.E. 



DEEL II. BESTUURLIJK COMMIilNTAAR 

In het kader van het bestuurlijk commentaar is het ontwerp-plan ex 
art. II voor^^JIov^ gelegen in Almere d.d, 27 april 1982 verzonden 
aan de voorzitter van de Adviesraad van het openbaar lichaam "Zuideliik 
]Jsselmeerpolders" te Almere. 
Dit ontwerp-plan is in de vergadering van 14 oktober 1982 door de 
Adviesraad behandeld. Op basis van het door het openbaar lichaam "Zuide 
lijke IJsselmeerpolders" opgestelde prê-advie,s heeft de adviesraad met 
hel ontwerp-plan ingestemd. 

In het navolgende is het pré-advies, deels samengevat, weergegeven en 
van antwoord voorzien door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 

1. len aanzien van de onderwijskundige voorzieningen in het plangebied 
wordt gesteld dat er twee k.b.o.-scholen zijn die elk met twee nood- 
lokalen uitgebreid zullen worden. Het wordt wenselijk geacht dat 
deze uitbreidingen planologisch mogelijk zijn. Dezelfde wens wordt 
geuit ten aanzien van een fietsenstalling. 

Reactie van de R.IJ.P.; 
De concrete bouwplannen voor de eventuele uitbreiding - waaronder die 
van de genoemde fietsenstalling - zijn nog niet bekend. In redelijkheid 
kan echter geconstateerd worden dat inpassing van deze objecten hoog- 
uit aanleiding kan geven tot het uitbreiden van het bestemmingsvlak. 
Overleg met de Z.IJ.P." zal uitsluitsel moeten geven of er aanpas- 
singen nodig zijn. Voorts kan gesteld worden dat het hier hooguit om 
aanpassingen zal gaan die de stedebouwkundige situatie niet beïn- 
V ] oi-'doii. 

Onder verwij zing naar het Concept-rapport van de R.IJ.P. "Geluidhinde 
door wegverkeer in Almere-Haven" wordt gesteld dat de geluidhinder- 
problematiek in de toelichting aan de orde dient te komen; in dit 
verband wordt de geluidhinderproblematiek van de Oosterdreef en de 
Westerdreef genoemd. 

Reactie van de R.IJ.P.; 
Het gehele plangebied moet aangemerkt worden als "bestaande situatie" in 
du zin van de Wgh; voorts kan nog geconstateerd worden dat er geen be- 
zwaarschrift over dit onderwerp aan de R.IJ.P. verzonden is. 
Genoemd concept-rapport v;ordt op dit moment in zijn definitieve vorm op- 
gesteld door de R.IJ.P. Spoedig zal dit rapport aan de "Z.IJ.P." worden 
toegezonden. Met name langs de Oosterdreef wordt de Wgh-norm overschredei 
de problematiek spitst zich toe op de bovenste etages van enkele flatge- 
bouwen. Op dit moment wordt nagegaan welke maatregelen buiten de reeds 
aangelegde wallen het verkeerslawaai nog kunnen reduceren. 

:i. Er zijn 107 bezwaarschriften ingediend tegen het bestemmen van een 
ca. 5500 m2 groot terrein gelegen aan de Groenhof, ten noorden van 
de stadsgracht tussen de Polderbrug en de Voorstraatbrug. Op grond 
van enkele motieven, zoals die op blz, 2 van deze nota deel I zijn 
samengevat wordt gepleit voor het bestemmen van dit terrein 
tot "Groen-doeleinden". 
Naar aanleiding van de ter-inzage-legging heeft de R.IJ.P. voorge- 
steld het plan aan te passen in die zin dat de directe besteraming in 
een nader uit te werken bestemming omgezet zou worden zodanig dat 
het maximaal te bebouwen oppervlak van ca. 1.700 ra2 tot ca. 1.500 m2 
en de maximaal toegestane goothoogte van 7 m' tot 4 m' zou worden 
teruggebracht. 

4218/10/1l/'82 jr 



Voorts stelde de R.IJ.P. voor een regel te stellen zodanig dat de toe- 
komstige bebouwing ten minste 25 m van de woonbebouwing verwijderd zal 
b1 ij ven. 
allereerst heeft het dagelijks adviescollege zich beraden over reserve- 
terreinen in het algemeen, waarbij men komt tot drie wijzen van bestem- 
men van reservegebieden afhankelijk van de stand van de planvorming voor 
een gebied. Vervolgens wordt geconstateerd dat in 1986 of 1987 een depen- 
dance van de openbare k.b.o.-school nodig zal zijn. 
In principe kan men zich verenigen met de door de directeur van de R.IJ.P. 
voorgestelde regeling en het blijven aanmerken van het gebied als reser- 
veterrein. Gezien de geconstateerde aantoonbare behoefte aan een k.b.o.- 
school stelt men voor - mede gezien de ingediende bezwaren - om het be- 
treffende gebied aan te wijzen als nader uit te werken gebied voor 
onderwijskundige doeleinden. Aan de bezwaren van omwonenden met 
betrekking tot de ontsluiting van het terrein via het woongebied en de 
daarmee samenhangende toename van het autoverkeer zal in deze constructie 
tegemoet gekomen worden. 

Reactie van de R.IJ.P: 
Met het voorstel van de Z.IJ.P." kan worden ingestemd met die aanteke- 
ning dat de beperking van het gebruik van het reserveterrein tot onder- 
wijskundige doeleinden slechts gerechtvaardigd is door het voor de R.IJ.P. 
nieuwe feit dat er reeds in 1986 of 1987 behoefte zal zijn aan dit ter- 
rein voor onderwijskundige doeleinden. 

4. Lij de directeur van de R.IJ.P. zal erop worden aangedrongen om de 
maatregelen, die op basis van het concept-rapport "Geluidhinder door 
wegverkeer in Almere-Ilaven" noodzakelijk moeten worden geacht, ook 
daadwerkelijk Le laten uitvoeren. 

Keactie van de R.IJ.P.: 
Verwezen kan worden naar de reactie onder 2 van deze nota. 

Lelystad, november 1982 
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toelichting op yoorstel aan het dagelijks adviescollege 

Overeenkomstig de gebruikelijke procedure heeft de Rijks- 
dienst een zestal artikel 11- plannen, via de Raad van de 
Waterstaat, ter goedkeuring aan de I'^Iinister gezonden. De 
plannen zijn daartoe ondermeer voorzien van een "Nota vaji 
Coimentaar, deel II, bestuurlijk commentaar"; daarin zet de 
Rijksdienst uiteen in hoeverre de bestuurlijke reactie van 
het Openbaar Lichaam (het desbetreffende pré-advies, met de 
eventuele aanvullende opmerkingen vanuit de Adviesraad) 
aanleiding fs geweest tot aanpassingen in het definitieve 
ontwerp-plan. Afzonderlijk zijn deze 'Nota's deel II» ook 
toegezonden aan de Landdrost. 
Het gaat om de plannen "Gooisekant", "De Vaart III", "Plevo- 
lijn II". "De Hoven 1981". "Bedrijventerrein 3E" en "De Stei 
ger en De 1^1 I98I". ^ 

J 
Een deel van de reacties van het Openbaar Lichaam had steeds 
betrekking op de Plan-toelichting; op diverse punten werd 
gevraagd in de toelichting nog aanvullende gegevens te ver- 
strekken. Aan deze verzoeken werd door de Rijksdienst vol- 
daan, zij het soms wel wat summier. 

• 
Ook ten aanzien van de inhoud van de plannen zelf (Kaart en 
Voorschriften) kan geconstateerd worden dat aan de wensen 
van de Adviesraad tegemoet werd gekomen. Zo worden in "De 
Vaart III" en "Bedrijventerrein E" alsnog 'windmolen- 
vrijstellingen' opgenomen, worden in "De Hoven" de gevraagde 
onderwijsvoorzieningen mogelijk gemaakt, en wordt in "Gooise 
Kant" alsnog een regeling ingevoegd voor bebouwing nabij de 
hoogs pannings1ei ding. 
Naast deze veranderingen in de juridische plannen zegt de 
Rijksdienst ook toe, met name in de 'Nota II' bij het plan 
"De Steiger en de I^^l", om in het kader van de uitvoering 
te^moet te komen aan een aajital door bewoners gerichte 
bezwaren tegen de feitelijke inrichting van hun gebied. On- 
dermeer worden een uitbrading van parkeergelegenheid en 
een extra ontsluitingsweg in het vooruitzicht gesteld. 

Samengevat bestaat er ons inziens geen aanleiding tot het 
geven van een reactie op de 'Nota's II', zeker niet in de 
richting van de Minister, doch evenmin aan het adres van de 
■■^ijks dienst. 
Wij stellen u daarom slechts voor aan de Adviesraad medede- I 
ling te doen van de brief waarbij de Nota's van Commentaiar 
worden aangeboden. 

Overeeiikomstig- de ^-ebruikelijke procedure zal de landdrost 

via een openoare bekendmaking mededeling doen van het feit, 
dat de plaiuien ter goedKeuring aan de minister van verdeer en 
waterstaat zijn voorgelegd. 

voof vPfvolg toipQvpi qet>'uik^*o 
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onderwerp bijlagen verzonden PA 

Advertentie. 1 

2 4 DEC. 1982 

Hierbij verzoek ik u bijgevoegde advertentie op te nemen in het eerst- . 
volgende nummer van uw blad. : 

marktiii 
Het bijgevoegde vignet dient in de opmaak te worden verwerkt, zoals in 
de bijlage is aangegeven. MZW 

In verband met de financiële verwerking verzoek ik u op de nota te VKR 
vermelden "Bestemmingsplannen".   

Brandw. 
Het bewijsnummer gelieve u te zenden ter attentie van de centrale af-   
deling interne zaken. Politie / 

^ Politie I 
Hoogachtend, ' yy   

. /I .. de landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders,   

----- 

wnd.   
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almere 

OPENBARE BEKENDMAKING. 

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

De hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders heeft de 
volgende plannen ex artikel 11 van de Wet op het openbaar lichaam ter 
goedkeuring gezonden aan de minister van verkeer en waterstaat. 

Gooisekant 
De Vaart III 
Flevolijn II 

— De Hoven 1981 
- Bedrijventerrein 3E 
- De Steiger en de Paal 1981. 

Deze plannen liggen vanaf maandag 3 januari 1983 gedurende een maand ter 
inzage op kamer 207 van het Stadhuis in Almere-Stad, Wagenmakerbaan 7 
(tel: 03240-99572). 
Hierop wordt geattendeerd voor het geval men bij de minister van verkeer 
van waterstaat (postbus 20901, 2500 EX Den Haag) bezwaar wil maken tegen 
de goedkeuring van deze plannen. 

Almere, 29 december 1982. 

De landdrost van de Zuideli 
H. Lammer8. 

Ijsselmeerpolders 

wnd. 

PLANNEN EX ARTIKEL 11 WET OPENBAAR LICHAAM 
ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS : ^ 

(,,BESTEMMINGSPLANNEN")^Vo • ^ - 

De hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de tJsselmeerpofcJers tieeft de volgefxte plannen 
ex artikel 11 van de Wet op het openbaar Hchaam ter'goe<*eurir)g gezor>den aan ^ minis- 
ter van verkeer en wa_t^aat,;^^> r f "l. 
_ Gooisekant - De Hoven 1981 - De Vaart III - Bedrqventerrein 3E , 
- Flevolijn II - De Steiger en de Paai 1981' , | 

Deze plannen liggen vanaf maandag 3 januari 1983 gedwBr>de een 
mer 207 van het Stadhuis in Almwe-Stad. Wagenoiakefbaan 7 (tel. 03240-99572). 

Hierop wordt geattendeerd voor het'ge^al f"®" ''•i ^ n**ster van verlteer en waterstaat 
(postbus 20901, 2500 EX Den Haag) bezwaar wril maken tegen de goedkeunng van deze 

CL/5474X 



MINISTERIE VAN VERKEER 
EN WATERSTAAT 

RIJKSDIENST VOOR DE 
IJSSELMEERPOLDERS 

No. A 17149 

26 april 1983 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
Gezien het bij nota van 18 april 1983, Cds 16097, door de adjunct-hoofd- 
directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Lelystad overge- 
legde ontwerp-plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden 
voor het gebied "De Hoven 1981" te Almere-Haven, zoals dat is vastgesteld 
door de hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders op 
15 november 1982 en sedertdien gewijzigd; 

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 januari 1983, nr. 
R 9/83 Z 1/83; 

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

Goed te keuren het plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van 
gronden "De Hoven 1981", vervat in de bij dit besluit behorende en als zo- 
danig gewaarmerkte kaart, nr. 8148 gedateerd 7 maart 1983, voorschriften 
en toelichting gedateerd 7 maart 1983. 

BESLUIT: 

's-Gravenhage, 26 april 1983. 

DE MINISTER VOORNOEMD 

19-4-1983/1.E. 
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Plan 

datum 

extern adviseur 

De Hoven 1981 

83.03.07 

Stad en Landschap Rotterdam 

INHOUD: 

VOORWOORD 

TOELICHTING 

1. Plangebied 

2. Resultaten van het ambtelijk 

VOORSCHRIFTEN 

PLANKAART 

blz. 3 

blz. 6 

overleg blz. 12 



RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 
Smedinghuis 
LELYSTAD 

VOORWOORD 

Dit plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden heeft 
betrekking op het gebied "de Hoven" in Almere-Haven en vormt als zodanig 
een onderdeel van het totale pakket stedebouwkundige plannen dat door de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders ten behoeve van de (toekcMnstige) 
gemeente Almere wordt gemaakt. 
Nu de bouw en inrichting binnen het gebied nagenoeg afgerond zijn, is het 
wenselijk de bestaande situatie min of meer te consolideren in een stede- 
bouwkundig plan. Concreet houdt dit in dat de gerealiseerde bebouwing en 
inrichting van de openbare ruimte op de kaart aangegeven wordt. Toekomstige 
ontwikkelingen, in het bijzonder m.b.t. uitbreiding van bestaande gebouwen 
dienen te passen in het in dit plan opgestelde planologische kader van 
kaart en voorschriften. Na de ter inzage legging wordt het plan met zowel 
de eventuele ingekomen opmerkingen uit de bevolking als het commentaar van 
de Directeur van de Rijksdienst toegezonden aan de Adviesraad van het 
Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders". Op deze wijze is de direct 
gekozen plaatselijke volksvertegenwoordiging in de procedure betrokken. 

Het plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden vindt 
zijn basis in artikel 11 van de Wet van 10 november 1955, Stb. 521 (Wet 
openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders"), luidende: 
"Voor de toepassing van de bepalingen van de Woningwet worden de voor 
"het gebied van het openbaar lichaam door Onze Minister van Verkeer 
"en Waterstaat goedgekeurde plannen tot regeling der bebouwing en der 
"bestemming van gronden aangemerkt als ingevolge die wet (thans de Wet op 
"de Ruimtelijke Ordening) vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplannen 
"(thans bestemmingsplannen). 
Krachtens dit artikel hebben de door de Minister van Verkeer en Waterstaat 
goedgekeurde plannen tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden 
dezelfde wettelijke status als de ingevolge de Wet Ruimtelijke 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. mogelijk is, gelijk aan die van 
op basis van de Wet en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening ontworpen 
plannen. , 

DE HOOFDDIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERSPOLDERS 

Prof. dr. R.H.A. van Duin 
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PLANGEBIED 

1 . Algemeen 

De nieuwe stad Almere, gelegen in het zuidelijk deel van Flevoland, zal 
grote aantallen mensen en bedrijven moeten opnemen uit de Randstad, met 
name uit Amsterdam en het Gooi. Om de problemen van deze overloop op een 
flexibele manier te kunnen oplossen, is gekozen voor een meerkernige op- 
zet. Almere zal verschillende kernen van uiteenlopende omvang omvatten 
die, tezamen met de groene tussengebieden, een nauw op elkaar betrokken 
geheel zullen vormen. 

Almere-Haven is als eerste kern tot ontwikkeling gebracht en zal uitein- 
delijk circa 20.000 inwoners en circa 8.000 woningen tellen. De eerste 
bewoners hebben zich hier eind 1976 gevestigd. Elk jaar worden ca. 1.000 
woningen nieuw opgeleverd en neemt het aantal inwoners met ruim 2.500 
toe. Naar verwacht zal Almere-Haven in 1984 haar uiteindelijke omvang 
hebben bereikt. 
Ten noorden van Almere-Haven is gestart met de bouw van de hoofdkern 
Almere-Stad, die ca. 90.000 inwoners zal gaan tellen. Voor de derde kern, 
Alraere-Buiten (ca. 50.000 inwoners) heeft de planvorming een vergevorderd 
stadium bereikt. Almere wordt gekompleteerd door een serie kleinere ker- 
nen aan de oostzijde en de kern Almere-Pampus aan de westzijde. 

Het totale gebied van Almere zal met de in het Voorwoord genoemde plan- 
nen worden bedekt. Hierbij kunnen een aantal planinhoudelijke varianten 
worden onderscheiden, samenhangend met het ontwikkelingsstadium van het 
plangebied. Het onderhavige plan behoort tot de kategorie 'gedetail- 
leerde plannen'. 
Deze plannen zullen worden gebruikt bij het toetsen van aanvragen om 
bouwvergunningen en bij het bestuurlijk beheer van het overige gebruik 
van de gronden. Omdat er per definitie sprake is van jonge gebieden 
dienen deze plannen geschikt te zijn voor een aktief vergunningenbeleid 
en dient gewaakt te worden voor een afglijden naar een konserverend 
plan in de meest letterlijke betekenis. 

2. Gebiedskarakterisering 

In het plangebied kunnen een aantal funkties worden onderscheiden. De 
belangrijkste is de woonfunktie, met daarvan afgeleide funkties als 
onderwijs, groen- en overige voorzieningen. Andere voorkomende funkties 
zijn verkeer en werken. Op de plankaart worden de diverse funkties weer- 
gegeven door middel van bij de funkties passende bestemmingen; in de 
toelichting wordt elke in het plangebied voorkomende funktie beschreven. 

Hieraan voorafgaand wordt in deze paragraaf een korte algemene karakte- 
ristiek van de Hoven gegeven. De oppervlakte bedraagt ca. 29 ha., waar- 
van het grootste gedeelte bestemd is voor de funktie wonen. Daarnaast 
wordt ruimte in beslag genomen door water (stadsgracht), parkachtige 
gebieden, groen- en verkeersvoorzieningen en bedrijvigheid. 
Het gebied behoort tot de oudste delen van Almere-Haven. Het telt circa 
2.000 inwoners en bestaat uit de buurten Groenhof, Buitenhof, Middenhof 
en Binnenhof. Ten westen van beide laatste buurten bevindt zich nog een 
deel van de Hoven. Dit deel, momenteel nog niet bebouwd, zal in het plan 
'De Wierden' worden bestemd. De Hoven ligt pal ten noorden van het cen- 
trum en grenst aan de woongebieden de Marken, de Gouwen en de Werven en 
aan een uitloper van de westelijke groene wig. 
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Het aanbieden van een gedifferentieerd (woon)inilieu is van meet af aan 
doel geweest in Almere-Haven. De hieraan ten grondslag liggende voor- 
onderstelling is dat een dergelijke omgeving een bijdrage levert tot 
een zich wei-bevinden. Woonbelevingsonderzoek in na-oorlogse uitbrei- 
dingen heeft meermalen tot het resultaat geleid dat deze uitbreidings- 
gebieden als negatief (eenvorming en eentonig) werden beleerd; een 
resultaat dat in Almere-Haven vermeden diende te worden. 
Uit een door de RIJP uitgevoerd woonbelevingsonderzoek onder bijna 800 
huishoudens in diverse buurten van Almere-Haven (Hoven, Werven en Marken) 
kan worden gekonkludeerd dat de bewoners over het algemeen tevreden zijn 
met hun nieuwe woonsituatie. Vergeleken met de vorige woning wordt de 
huidige behuizing ruim bevonden; ongeveer 2/3 deel van de bewoners geeft 
als oorzaak voor verhuizing naar Almere een motief in de woonsfeer. Het 
oordeel over de aspekten woning, gebouwde en sociale omgeving is vol- 
doende tot zeer goed, minder dan 10% vindt êên van deze aspekten in 
Almere-Haven onvoldoende. De mening over het totale woon- en leefmilieu 
in Almere-Haven is nog beter: slechts 4% oordeelt onvoldoende, terwijl 
resp. 36% en 34% van de respondenten de kwalificatie goed en zeer goed 
toekent. 

Het woongebied de Hoven is dan ook gedifferentieerd van opzet. De ver- 
deling in verschillende kleine opdrachtgebieden en het per opdrachtge- 
bied formuleren van programma's van eisen hebben in belangrijke mate 
bijgedragen tot het huidige beeld: een grote verscheidenheid aan (woon) 
milieus. 

Met behulp van het situeringskenmerk 'afstand tot het centrum' is even- 
wel ordening in deze verscheidenheid mogelijk. Hierdoor kan een zonering 
in woonmilieus worden vastgesteld; wonen nabij het centrum - wonen op 
enige afstand van het centrum - wonen op de overgang van stedelijk ge- 
bied en groengebied. Deze zones zijn ruimtelijk niet scherp af te grenzen, 
maar gaan geleidelijk - van zuid naar noord - in elkaar over. Hoe korter 
de afstand tot het centrum van Almere-Haven, hoe groter de invloedsfeer 
van het centrumgebeuren in het plangebied. 

Bij het leggen van bestemmingen is met de bovengenoemde zonering rekening 
gehouden. In het aan het centrum grenzende deel komt naast de bestemming 
'woondoeleinden' ook de bestemming 'centrum' voor, waarin een veelheid 
aan aktiviteiten (inklusief wonen) mogelijk is. In het noordelijk deel 
daarentegen wordt naast het wonen een belangrijk oppervlakte in beslag 
genomen door de bestemming 'groendoeleinden', waardoor het karakter van 
het woonmilieu in de toekomst gewaarborgd wordt. 

Als plangrens is aangehouden de Oosterdreef (zijkant westelijke rijstrook) 
en de Voorstraat (zijkant oostelijke rijstrook) in het oosten, de Wester- 
dreef (13 meter uit de as van de bestaande rijstrook) in het noorden, het 
tracé van de vrijliggende busbaan in het westen (5 meter uit de as) en de 
ontsluiting langs het parkeerdek aan de Brink in het zuiden. 

3. Wonen 

Het totaal aantal woningen in het plangebied is 811, hetgeen een netto 
woningdichtheid van 39.5 woningen per hectare betekent. De dichtheid 
varieert nogal sterk binnen de Hoven; ze is het hoogst in de delen die 
tegen het centrum aan liggen en het laagst in het westelijk gedeelte van 
de Groenhof. 
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In eerstgenoemd gedeelte (Binnenhof en Middenhof) zijn de woningen gebouwd rond 
beschutte en groene binnenterreinen, die in de Middenhof klein van schaal en gro- 
tendeels autovrij zijn. De meergezinswoningen van de Binnenhof, 3 en 4 woonlagen 
tellend, omsluiten een binnenterrein van groter formaat waarin enige eengezins- 
woningen zijn opgenomen. Alle woningen in dit deel van het plangebied zijn huur- 
woningen, uitgezonderd een tweetal complexen premie-A-woningen in de Middenhof. 
Parkeren geschiedt doorgaans gegroepeerd, op kleine terreinen (5 tot 15 parkeer- 
plaatsen) dicht bij de woningen. 
In de Buitenhof en de Groenhof komen slechts koopwoningen voor, zowel in de pre- 
miesfeer als in de vrije sektor. Naast een aantal particuliere kavels met vrij- 
staande woningen zijn ook half-vrijstaande woningen ('twee-onder-ëén-kap' wonin- 
gen) in dit plandeel opgenomen. Voorts zijn er appartementen in een viertal 
woonblokken (5 bouwlagen elk) nabij de Oosterdreef. In rijen gegroepeerde een- 
gezinswoningen, die gedeeltelijk de noor-zuid langzaam verkeerroute begeleiden 
en een beschut karakter geven, vormen de laatste kategorie woningen in het plan- 
gebied. Parkeren geschiedt op eigen erf (garage, carport) of op kleine parkeer- 
terreinen. 

Op het overgrote deel van de woningen is uitsluitend de bestemming 'Woondoelein- 
den (W) gelegd. Gronden grenzend aan woningen vallen meestal onder de bestem- 
ming Tuin' (T), dan wel onder W3. In de eerstgenoemde bestemming mogen geen 
bijgebouwen worden gerealiseerd en mag ook de woning niet worden uitgebreid, 
bouwwerken zijn hier niet toegestaan; deze worden wel toegelaten op de gronden 
met de bestemming W3. De bestemming W3 kent dezelfde gebruiksmogelijkheden als 
de bestemming van het hoofdgebouw, de woning, met dien verstande dat volledige 
bebouwing daar nooit wordt toegestaan in de Voorschriften. Het grondoppervlak 
van aan- en uitbouwen of bijgebouwen mag over het algemeen niet meer dan 12 m2 
en, als het oppervlak van de gronden met W3 m.eer dan 48 m2 is, maximaal 25% van 
dat oppervlak bedragen. 
Over het algemeen is de bestemming W3 aan de achterzijde, en de bestemming T aan 
de straat- c.q. voorzijde van de woningen gelegd. De bebouwing aan de voorzijde 
wordt aldus min of meer gekonsolideerd, waardoor het karakter van de buurt - ge- 
zien vanaf de openbare weg - gehandhaafd blijft. Evenzo is in de Voorschriften 
en bij de op de plankaart weergegeven bestemmingen rekening gehouden met het wo- 
ningtype (bijv. vrijstaand en half—vrij staand) door een op elk woningtype afge- 
stemd voorschriftenpakket, opdat het specifieke karakter van elk type wordt be- 
houden. 

Waar achtertuinen aan elkaar grenzen of aan een groen binnenterrein is veelal 
de gehele achtertuin tot W3 bestemd. Grenst de achtertuin aan een openbaar toe- 
gankelijk groengebied, dan wordt over het algemeen de W3-bestemming om stedebouw- 
kundige redenen beperkt tot een strook pal langs de achtergevel, zodat een visuele 
eenheid tot stand gebracht wordt tussen openbaar groen en privê-groen. Dit heeft 
plaatsgevonden bij de half—vrij staande woningen in de Buitenhof, evenwel met een 
hoger bebouwingspercentage dan de gebruikelijke 25%. Bij de vrijstaande woningen 
in de Groenhof ontbreekt deze bestemming en wordt een ruimere mogelijkheid geboden 
in situering en omvang van de bebouwing. De gekozen regeling vloeit logischerwijs 
voort uit de grootte van de percelen, maar houdt tegelijkertijd waarborgen tot 
handhaving van het vrijstaande karakter inwi 

In de bij dit plan behorende Voorschriften zijn de regels opgenomen betreffende 
de bebouwing en bestemming van gronden in de Hoven. In êén der artikelen wordt 
de bestemming 'Woondoeleinden' behandeld, nader uitgewerkt in lid 3 :'Bouwvoor- 
schriften , waarin onder meer de bebouwingsmogelijkheden in de bestemming W3 
zijn geregeld. 
Tevens verdienen hier de aandacht de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders 

in dit geval de Landdrost, gehoord Dagelijks Adviescollege — tot het verlenen 
van vrijstelling van de onderlinge afstand tussen woningen, alsmede de bevoegd- 
heid tot het stellen van nadere éisen indien gebouwen veranderd worden binnen 
een afstand van 3.00 meter uit de bestemmingsgrens (zie artikelen 4 en 5). 



4. Voorzieningen 

Een buurt is meer dan alleen een verzameling huizen. Weliswaar spelen veel 
aktiviteiten zich binnenshuis af, veel tijd wordt echter besteed buiten 
het eigen woonhuis maar binnen de buurt. Het wonen in een buurt heeft dan 
ook altijd een vraag naar met het wonen samenhangende funkties tot gevolg; 
funkties op het gebied van onderwijs en rekreatie en in het sociaal-kultu- 
rele vlak. Bij het ontwerpen van buurten wordt hiermee rekening gehouden 
en worden naast woningen ook scholen, buurthuizen, grasvelden e.d. in het 
plan opgenomen. 
Deze buurtvoorzieningen dienen als zodanig te worden herkend en beschermd: 
het voorkomen in (of eventueel vlakbij) een buurt is onontbeerlijk voor 
het wei-bevinden van de bewoners. In de Hoven worden deze met het wonen 
samenhangende funkties vastgelegd middels de aparte bestemmingen 'Maat- 
schappelijke doeleinden' en 'Groendoeleinden'. 

Centraal in het plan liggen twee scholen voor kleuter- en basisonderwijs, 
een openbare en een protestant-christelijke school. Tussen de scholen in 
is een gymlokaal gesitueerd, dat door beide gebruikt wordt. Bij de scholen 
is enige uitbreidingsmogelijkheid aanwezig. Ook is een bedrijfsruimte aan 
de Middenhof tijdelijk in gebruik als peuterspeelzaal. 
Voor andere schoolvormen is men aangewezen op scholen buiten het plangebied 
Voortgezet onderwijs kan gevolgd worden op de scholengemeenschap in het 
centrum van Almere-Haven. 

Het tijdelijk buurthuis Werf en Hof ligt ten westen van het gjrmlokaal 
centraal in het plangebied. Bewoners kunnen tevens gebruik maken van het 
gebouw 'Corrosia' aan de Markt, dat als bovenwijkse buurtvoorziening 
dienst doet. 

Voor de direkte levensbehoeften is men aangewezen op het op korte afstand 
van de Hoven gelegen winkelcentrum van Almere-Haven. In het centrum komen 
veel en veelsoortige voorzieningen voor, zoals winkels, bibliotheek, 
medisch centrum, theater, café en restaurant. Al deze voorzieningen zijn, 
hoewel ze buiten het plangebied zijn gesitueerd, op eenvoudige en snelle 
wijze vanuit de Hoven te bereiken. 

Tot de groenvoorzieningen kunnen allereerst de reeds genoemde groene 
binnenterreinen gerekend worden met speelmogelijkheden voor peuters en 
kleuters. Speelvoorzieningen voor schoolgaande kinderen zijn er ook rondom 
de kbo-scholen op de vrij toegankelijke schoolpleinen. In het zuidwesten 
ligt tegen de busbaan aan een klein complex volkstuinen en een rosarium. 
Tenslotte zijn op diverse plaatsen groene velden aangelegd, die als trap- 
veld gebruikt kunnen worden. Groen van groter formaat komt voor in het 
noordwestelijk deel van het plangebied waar de westelijke groene wig tot 
aan het woongebied reikt. 
Dicht bij het plangebied zijn goede mogelijkheden voor rekreatie aanwezig, 
zoals de jachthaven aan het Gooimeer, het Kromslootpark en het sportvelden- 
complex in de westelijke groene wig. 

5. Werken 

De funktie werken neemt geen belangrijke plaats in in de Hoven; zo ont- 
breekt bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Wel komen in totaal 13 be- 
drijfsruimten voor in de Binnenhof en in het zuidelijk deel van de Midden- 
hof tegenover het parkeerdek. Deze ruimten variëren in grootte van 40 ml 
tot 120 m2, worden verhuurd en worden op uiteenlopende wijze gebruikt. 
Tenslotte is een klein kantoor gevestigd in de Middenhof op de hoek Voor- 
straat - Schoolstraat. 
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De bovengenoemde gedeeltes kunnen worden gezien als het plangedeelte waar 
de invloedsfeer van het centrumgebeuren het grootst is (zie par. 2: 
Gebiedskarakterisering). In dit gedeelte is dan ook gekozen voor de bestem- 
ming 'centrum' omdat deze het karakter van het aan het centrum van Almere- 
Haven grenzende gebied het best laat uitkomen door kleinschalige aktivi- 
teiten te midden van woningen toe te laten. Opgemerkt dient te worden dat 
die bestemming niet beperkt is tot de percelen waar nu een bedrijfsruimte 
voorkomt, maar dat de bestemming zich uitstrekt over de gehele bouwstrook. 
In deze strook wordt dan op de begane grond een zekere uitwisseling van de 
funkties werken en wonen mogelijk, aldus een flexibel beleid mogelijk makend 
en een geleidelijke overgang van centrumgebied naar woongebied markerend. 
De strook ligt vanaf het parkeerdek aan de Brink via Binnenhof en Middenhof 
tot aan de bushalte (zie plankaart). 

6. Verkeer 

De ontsluiting voor het openbaar vervoer vindt in Almere-Haven plaats door 
middel van een vrije busbaan die, ter voorkoming van geluidoverlast, 50 cm. 
verdiept is aangelegd en waar mogelijk van aarden wallen is voorzien. De 
O.V.-baan begrenst het plangebied nu nog in het westen, maar zal - met het 
opleveren van woningen in de Wierden - gedeeltelijk in de richting van de 
Wierden verschoven worden. Het deel van de busbaan ter hoogte van de weste- 
lijke groene wig, de Buitenhof en de Middenhof komt daarmee te vervallen; 
dit deel dient in de toekomst bereikbaar te blijven in verband met de 
ligging van het hoofdriool onder de busbaan. 
De bushalte de Hoven, gesitueerd op de grens van Middenhof en Binnenhof, 
zal bij deze tracé-wijziging niet verplaatst worden. Ze zal na de bouw van 
woningen in het resterende deel van de Hoven centraal in het woongebied 
gesitueerd zijn. Het grootste deel van de woningen in het plangebied is op 
minder dan 400 meter van de bushalte gelegen. 

De ontsluiting van het plangebied voor auto's geschiedt via aftakkingen 
van de Voorstraat en van de hoofdontsluitingsweg Westerdreef. De Voor- 
straat leidt naar het parkeerdek aan de Brink in het centrum van Almere- 
Haven en is ter hoogte van de Hoven voorzien van verhoogde oversteekplaat- 
sen voor voetgangers en fietsers, die tevens bedoeld zijn om te snel rijden 
van automobilisten tegen te gaan. Langs de Westerdreef zijn voorzieningen 
getroffen om verkeerslawaai tegen te gaan. Met uitzondering van het gedeel- 
te ten noorden van de gracht, de Groenhof, takken alle plandelen aan op de 
Voorstraat; de Groenhof is direkt verbonden met de Westerdreef. 
Als ontsluitingsweg voor Almere-Haven is de Westerdreef belangrijker dan 
de Voorstraat; voor de ontsluiting van de Hoven is evenwel de Voorstraat 
van meer belang. Afgezien van deze ontsluiting ontbreken in het plangebied 
doorgaande autoroutes, hetgeen wordt geaccentueerd door een groot deel van 
de Hoven als 'verblijfsgebied' aan te duiden (zie artikel 1; Begripsom- 
schrijvingen). De diverse aftakkingen van de Voorstraat de Hoven in leiden 
elk naar kleine aantallen woningen en eindigen veelal daar, zodat hier 
slechts verkeer voorkomt dat het betreffende bouwblok als eindbestemming 
heeft. De verkeersintensiteit is dan ook in grote delen van de Hoven zo- 
danig laag dat scheiding der verkeerssoorten niet nodig is. 

De ontsluiting voor auto's heeft aldus een niet-doorgaand karakter in het 
plangebied. De routes voor langzaam verkeer die in de Hoven voorkomen 
zijn daarentegen wel afgestemd op doorgaand verkeer. Ze verzorgen zowel 
verbindingen van het plangebied met het centrum en met aangrenzende ge- 
bieden als de verbindingen binnen het plangebied. Op delen van deze routes 
is ander verkeer niet toegestaan. 
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Een belangrijke route voor langzaam verkeer voert In noord-zuid richting 
door de Hoven (via een niet voor auto's toegankelijke brug over de gracht) 
en leidt naar het centrum. Een tweede verbinding over water voor langzaam 
verkeer is langs de Voorstraat gesitueerd. Een tweede hoofdroute kruist 
de busbaan bij de halte en voert van de Wierden via de Hoven naar het 
centrum. De kruising van de eerste hoofdroute met de Westerdreef is on- 
gelijkvloers uitgevoerd; de kruising met de busbaan is door stoplichten 
beveiligd. 
De in het plangebied begrenzende hoofdontsluitingswegen Oosterdreef en 
Westerdreef behoren tot de drukste wegen in Almere-Haven met een verkeers- 
intensiteit van 18.000 resp. 11.000 voertuigen per etmaal (bij een vol- 
groeid Almere). Beide wegen zijn voorzien van een aarden wal met een 
hoogte van resp. 1.50 m en 0.80 m. 
Bovengenoemde verkeersintensiteiten zijn van dien aard, dat onderzoek 
naar de geluidbelasting ter plaatse nodig is. Het onderdeel van de Wet 
Geluidhinder voor bestaande situaties zal waarschijnlijk in 1984 in 
werking treden. Ingevolge deze Wet betreft het een bestaande situatie, 
omdat zowel de wegen als de woningen reeds zijn gerealiseerd. In deze 
bestaande situatie wordt voor de geluidbelasting aan de gevel een grens- 
waarde van 55 (+5) dB(A) aangehouden, waarbij in de marge van 5 dB(A) 
rekening gehouden wordt met een stiller wordende lawaaibron, i.e. de auto. 
Uit een recent gehouden onderzoek naar geluidhinder door wegverkeer (uit- 
gangspunt de geschatte verkeersintensiteit in het jaar 2000) is gebleken, 
dat langs de Westerdreef het geluidniveau aan de gevel voor de eerste 
2 bouwlagen beneden de 60 dB(A) ligt. Langs de Oosterdreef heeft geen der 
begane-grond-woningen een geluidbelasting boven de 60 dB(A); voor de 
bovenliggende bouwlagen wordt deze waarde overschreden en bedraagt maxi- 
maal 64 dB(A). Voornoemd onderzoek concludeert dat langs de Oosterdreef 
aanvullende maatregelen nodig zijn ter vermindering van geluidoverlast. 

7. Overig 

Langs de gracht in de Groenhof komt tenslotte nog een terrein voor met de 
bestemming 'Maatschappelijke doeleinden'. Omdat het momenteel in gebruik 
is als grasveld wordt met nadruk op deze bestemming gewezen. Het impli- 
ceert dat - wanneer zich geschikte gebruiksmogelijkheden aandienen - deze 
grond alsnog bebouwd zal worden. De bebouwing zal uiteraard moeten vol- 
doen aan de Voorschriften zoals deze in dit boekje zijn opgenomen en op 
de plankaart in een ruimtelijke kontext zijn geplaatst. 
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RESULTATEN VAN HET AMBTELIJK OVERLEG 

Op 23 februari 1981 is het ontwerpplan ex artikel 11 van de Wet open- 
baar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders voor het gebied 'De Hoven' 
te Almere-Haven voor ambtelijk commentaar verzonden aan: 

1. het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' te Almere; 
2. het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Dir. Financiën Binnenlands 

Bestuur te Den Haag; 
3. de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie 

Zuiderzeewerken te Lelystad; 
4a. de Directeur-Generaal van het Verkeer van het Ministerie van Ver- 

keer en Waterstaat te Den Haag; 
voor afdoening doorgezonden aan 

4b. de Rijksverkeersinspectie, district Overijssel te Zwolle; 
5. de Directeur-Generaal vanjde Energievoorziening te Den Haag; 
6. de Rijksconsulent voor Handel, Ambacht en Diensten in de provincie 

Noord-Holland te Haarlem; 
7. de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu 

voor de provincie Overijssel, de Z.IJ.P., Lelystad en Dronten te 
Zwolle; 

8. P.T.T. Telefoondistrict Utrecht te Utrecht; 
9. N.V. Flevodienst te Apeldoorn; 
10. Staatsbosbeheer te Lelystad; 
11. N.V. Gamog te Almere; 
12. N.V. PGEM te Harderwijk; 
13. de Eerst Aanwezend Ingenieur der Genie te Apeldoorn; 
14. de Vereniging Bedrijfskring Almere te Almere; 
15. de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Overijssel te 

Zwolle; 
16. de Hoofdingenieur van de Landinrichting, Grond- en Bosbeheer te 

Zwolle. 

Binnen de daarvoor gestelde termijn is van de onder 2,9,11,12 en 14 ge- 
noemde instanties geen reaktie ontvangen. 
De onder 3,4a,5,6,7,8,I O,13 en 15 genoemde instanties berichtten dat het 
plan van die zijde geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen. 

Van de onder 1,4b en 16 genoemde instanties zijn opmerkingen binnengekomen 
De opmerkingen van de eerste instantie, het o.l. Z.IJ.P., waren van dien 
aard dat nader mondeling overleg nodig werd geacht. Dit heeft plaatsge- 
vonden op 11 en 13 augustus 1981. 
Mede als gevolg van dit overleg is het plan 'De Hoven' op diverse punten 
aangepast. Deze aanpassingen betreffen in hoofdzaak juridisch-technische 
aspekten; ze zijn in het voorliggende plan verwerkt en worden hieronder 
kort samengevat; 
a. De voorschriften zijn in het planboekje opgenomen en tegelijkertijd 

redaktioneel herzien. Vrijstellingsbevoegdheid wordt niet meer ver- 
leend door de Minister van Verkeer en Waterstaat, maar door Burgemees- 
ter en Wethouders, gehoord het Dagelijks Advies College. 

b. Op de plankaart is de bestemming 'Woondoeleinden' voor een klein ge- 
deelte gekombineerd met de bestemming 'Centrum'. Het oppervlakte van 
de bestemming 'Groendoeleinden' is uitgebreid voor zover groen was op- 
genomen in de bestemming verkeer. Voorts is nu gebruik gemaakt van ka- 
dastrale ondergronden. 

c. In de toelichting wordt de Hoven gesitueerd binnen de kern Almere-Haven 
De randligging aan het centrum wordt onderkend en gebruikt voor een dif 
ferentiatie in woonmilieus. In de toelichting zijn resultaten van een 
woonbelevingsonderzoek opgenomen. 
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Hierna volgen, deels samengevat, de door de diverse instanties schrif- 
telijk ingediende opmerkingen met de beantwoording door de R.IJ.P. 

Het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' te Almere 

Bij brief van 1 meiJ981, kenmerk 13929-SVG, zijn de volgende reakties 
ontvangen. 

A. Algemeen 

1.Ingestemd kan worden met de intentie om voor dit gebied een gedetailleerd 
plan tot stand te brengen, waarin het bestemmingsplanregiem uitgewerkt 
wordt neergelegd, waardoor een verantwoorde basis wordt verkregen voor 
bet verlenen van bouwvergunningen en tevens een waarborg voor de justitie- 
zaken ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de in het plan begrepen 
gronden wordt gegeven. 

2.Mede uitgaande van het vermelde onder 1 dient de inrichting van het plan 
te voldoen aan de eisen, zoals die zijn opgenomen in de Wet en het Besluit 
op de Ruimtelijke Ordening. Op deze eisen zal in het vervolg op verschil- 
lende plaatsen nader worden ingegaan. De redenen om zoveel mogelijk toe- 
passing te geven aan de Wet en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 
zijn u voldoende bekend, zodat een nadere toelichting daarop overbodig is. 

Hiervan is kennis genomen. 

3.Onder verwijzing naar artikel 7 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 
wordt aangedrongen een onderzoek in te stellen naar de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het plan en de resultaten daarvan te zijner tijd in 
de toelichting te vermelden. 

Aangezien het plangebied reeds is voltooid, is slechts achteraf onder- 
zoek mogelijk. Gestreefd zal worden dit in de toekomst te laten plaats- 
vinden; in het huidige plan zullen gegevens worden verwerkt uit een door 
de R.IJ.P. uitgevoerd satisfaktie-onderzoek. 

4.Op tal van plaatsen wijkt de ondergrond van de plankaart af van de feite- 
lijke situatie. Het gebruiken van goed kaartmateriaal, waarvoor dezer- 
zijds zonodig medewerking kan worden verleend is een absoluut vereiste. 
Daarom wordt er sterk op aangedrongen een aangepaste ondergrond te ge- 
bruiken, waarop ook de kadastrale gegevens dienen te worden vermeld. 

De plankaart zal met behulp van kadastrale ondergronden worden hertekend, 
zodat de gesignaleerde afwijkingen ten opzichte van de feitelijke situatie 
worden gekorrigeerd. 

5.Het is noodzakelijk dat de daarvoor in aanmerking komende disciplines 
van het openbaar lichaam nauw bij de ambtelijke voorbereiding (in de 
eerste fase) van het plan worden betrokken, zeker als het gedetailleerde 
plannen als de onderhavige betreft. Hierdoor kan voorkomen worden, dat 
door een aanzienlijk aantal opmerkingen, zoals die er thans zijn, het 
ontwerpplan ingrijpend moet worden aangepast, In het vervolg zijn slechts 
de naar onze mening belangrijkste tekortkomingen in het ontwerp genoemd, 
in verband waarmede verzocht wordt om ook ten aanzien van dit plan nog 
op ambtelijk niveau intensief overleg te voeren over de vormgeving van 
het ontwerp. 
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Het betrekken van medewerkers van het openbaar lichaam bij de plan- 
productie wordt ook door de RIJP als noodzakelijk ervaren. Mede naar 
aanleiding van het commentaar bij dit plan zijn afspraken gemaakt met 
betrekking tot het intensiveren van het overleg op ambtelijk niveau. 

6.De toelichting op het plan is te beperkt. In feite wordt volstaan met 
een beschrijving van de bestaande situatie en wordt op geen enkele 
wijze een beeld geschetst van het gevoerde en te voeren beleid ten 
aanzien van de inrichting en het beheer van het gebied. Bijvoorbeeld 
in hoeverre staat de woonfunctie centraal, zijn andere activiteiten 
in het woongebied toegestaan, welk beleid moet worden gevoerd met 
betrekking tot het beheer van de verkeersvoorzieningen (woon- en erf- 
zaken, fietspaden, parkeerplaatsen e.d.), hoe zit het met groen- en 
speelvoorzieningen etc., etc. 

In de toelichting worden diverse bovengenoemde aspecten alsnog verwoord. 
Zo wordt onder meer de woonfunktie toegelicht en de verhouding van 
deze funktie ten opzichte van andere in de Hoven voorkomende funkties. 
Groen- en speelvoorzieningen zijn niet apart onderscheiden om plan- 
fixatie tegen te gaan (overal dient spelen mogelijk te zijn ongeacht 
de bestemming ter plaatse). De gekozen bestemmingen worden gemotiveerd; 
deze motivering kan behulpzaam zijn bij het te voeren beleid ten aan- 
zien van inrichting en beheer. 

1.Gezien de opmerkingen onder A is een volledige beoordeling van de plan- 
inhoud niet mogelijk. De beoordeling zal pas kunnen plaatsvinden aan de 
hand van een nieuw ontwerp. Vooruitlopende daarop worden in dit hoofd- 
stuk reeds de meest in het oog springende punten besproken. 

Hiervan is kennisgenomen. 

2.In de toelichting wordt gesproken van twee reserveringen voor openbare 
en bijzondere doeleinden. Op de plankaart is er echter maar een aange- 
geven. Indien de tweede reservering binnen de planperiode gerealiseerd 
dient te worden zal een concrete bestemmingsregeling hiervoor moeten 
worden opgenomen. 

De toelichting zal worden aangepast: in de Hoven komt êén reservering 
voor. 

3.De "tijdelijke" uitbreiding van De Polderhof kan gezien de termijn dat 
deze nog in gebruik zal zijn beter in het plan worden opgenomen. Over 
de vraag of het gewenst is het bij deze school gelegen "tijdelijk" 
buurtcentrum buiten het plan te laten is nader overleg gewenst. 

De uitbreiding van de Polderhof zal worden aangegeven. 
Waar het het 'tijdelijk' buurtcentrum betreft gaat het aan onderscheid te 
maken in de 'tijdelijkheid' van de voorziening, d.w.z. het gebouw, en de 
'tijdelijkheid' van de behoefte, d.w.z. buurtcentrum. De behoefte aan een 
buurtcentrum komt ons voor geen tijdelijke behoefte te zijn; gezien even- 
wel de nabije ligging van Corrosia, dat als buurtcentrum voor het plange- 
bied gebruikt kan worden, lijkt ons de huidige plaats niet in aanmerking 
te komen voor een definitieve voorziening. Dienovereenkomstig is het hui- 
dige terrein dan ook niet als zodanig bestemd, maar als groendoeleinden. 
Krachtens het overgangsrecht in het plan mag het huidige gebruik gekonti- 
nueerd worden en is gedeeltelijke vernieuwing van het gebouw toegestaan. 
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4.De wijze waarop de vrijstaande woningen in De Groenhof zijn bestemd 
is onvoldoende en niet afgestemd op de eisen volgens het Besluit op 
de Ruimtelijke Ordening. De breedte en diepte van de woningen, als- 
mede de afstand van de woningen tot elkaar en tot de erfafscheiding 
zijn de belangrijkste aspecten die niet zijn geregeld. 

In zowel de voorschriften als op de plankaart zijn regels opgenomen 
betreffende de bestemming van vrijstaande woningen. Zo worden o.a. 
hoogte, inhoud en afstand tot de erfscheiding geregeld. 

5.Meer duidelijkheid is gewenst in de hierarchie van de verkeersstruc- 
tuur (hoofdontsluitingsweg - wijkartsontsluitingsweg - buurtontslui- 
tingsweg - fiets- en voetpaden), die met name gegeven kan worden 
door toevoeging van een kaartje. In dit verband lijkt het ons niet 
terecht de Voorstraat tezamen met de Westerdreef als hoofdontsluitings- 
weg te kenschetsen. Ook wordt gewezen op het ontbreken van profielen. 

De ontsluitingsstruktuur is in de toelichting verduidelijkt, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt in de funktie die Voorstraat en Westerdreef 
vervullen. Een profiel (van de Voorstraat) zal aan de plankaart worden 
toegevoegd: gezien het karakter van de ontsluiting in de Hoven worden 
profielen elders weinig zinvol geacht. 

6.Er wordt voor gepleit in plaats van de bestemmingen W3 en tuinen te 
werken met de bestemmingen erven (achterzijde woningen) en tuinen 
(voorzijde woningen). 
Daarnaast dient de nodige zorgvuldigheid te worden betracht bij het 
afstemmen van de bebouwingsmogelijkheden bij de afzonderlijke wo- 
ningen. Afwijkingen van het te kiezen uitgangspunt dienen te worden 
gemotiveerd. Met name voor de bestemming erven verdient het aanbe- 
veling bij het aangeven van de bebouwingsmogelijkheden naast de 
stedebouwkundige criteria ook rekening te houden met de maatschappe- 
lijke wensen tot het bouwen van aan- en bijgebouwen. Hierdoor kan 
voorkomen worden dat te zijnder tijd veelvuldig van het geldende 
bestemmingsplan zal worden afgeweken. 
In dit verband wordt tevens gewezen op de noodzaak de reeds gereali- 
seerde en eventueel nog te bouwen carports in het plan (via de voor- 
schriften) op te nemen. 

In het plan zijn onderscheiden de bestemming Tuin (T, voorzijde 
woningen) en W3 (achterzijde). In de toelichting wordt de bestemming 
W3, de gronden waarop veranderingen/uitbreidingen van woningen zijn 
toegestaan, per woningtype toegelicht. Voorts wordt gewezen op de 
mogelijkheden die deze bestemming aan de bewoners biedt, terwijl in 
de voorschriften en op de plankaart de voorwaarden zijn opgenomen 
waaronder verandering mag plaatsvinden. Aan de maatschappelijke wens 
tot het bouwen van aan- en bijgebouwen wordt aldus tegemoet gekomen. 
Voor de vrees dat veelvuldig van het geldende bestemmingsplan afgeweken 
zal worden bestaat derhalve geen grond. 
De mogelijkheid om carports te realiseren in bepaalde delen van de Ho- 
ven is in het plan opgenomen. 
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7.Binnenterreinen en groenvoorzieningen zijn vaak op verschillende 
manieren bestemd. De ene keer als verkeers-, de andere keer als 
groendoeleinden, zonder dat een logische verklaring daarvoor te 
geven is. De nutstuinen dienen voorts bij voorkeur een afzonder- 
lijke bestemming te verkrijgen. 

Over het algemeen behoren binnenterreinen tot de bestemming groen- 
voorziening; waar auto's toegang hebben is een gedeelte voor ver- 
keer sdoeleinden bestemd. Nutstuinen vallen onder groenvoorziening. 

8.Bij de bestemmingsregeling voor de woningen aan de Voorstraat dient 
rekening te worden gehouden met de daar aanwezige galerijen. 

De galerijen langs de Voorstraat vallen onder het begrip 'overschrijding 
bouwgrenzen' als bedoeld in het artikel 'Algemene bouwbepalingen' (arti- 
kel 3, lid 2, onder g). 

9.De aangegeven plangrens langs de openbaar vervoerbaan en de Wester- 
dreef is niet duidelijk. 

De toelichting zal op dit punt worden verduidelijkt. Op de plankaart 
zal de maatvoering worden aangegeven. 

10.Bij de twee-onder-een-kap-woningen zijn de aangebouwde garages op 
dezelfde wijze bestemd als de woningen. Deze garages kunnen derhalve 
tot 6 m worden verhoogd, terwijl het tevens mogelijk is de woningen 
tot aan de erfscheiding uit te breiden. Een en ander zal niet de 
bedoeling zijn. Een aangepaste bestemmingsregeling zal meer rekening 
moeten houden met het specifieke karakter van deze woningen. 

De onder Ic genoemde voorschriften in het artikel 'Algemene bouwbepalingen' 
in het oorspronkelijke ontwerpplan beoogden hoogte-veranderingen als bedoeld 
door het Openbaar Lichaam, te beperken. De zin en strekking van deze voor- 
schriften konden niet duidelijk genoeg gemaakt worden. Derhalve zal de kaart 
zodanig aangepast worden dat de ter plaatse gerealiseerde hoogte vastgelegd 
wordt op de plankaart. De aanvankelijk vastgelegde onderlinge afstand (arti- 
kel 4, lid 1, onder a) zal nu gerelateerd worden aan de afstand tot de erf- 
scheiding. 

1.Onder verwijzing naar de hiervoor genoemde opmerkingen, die voor een 
deel ook op juridische aspecten van het ontwerpplan betrekking hebben, 
wordt in eerste instantie opgemerkt, dat een gedetailleerd plan, zoals 
het onderhavige, zal moeten voldoen aan de juridische eisen, die met 
name het Besluit op de Ruimtelijke Ordening in de artikelen 10, 11, 
13 en 14 noemt. In de volgende punten zullen de meest wezenlijke eisen 
ter zake in relatie worden gebracht met dit onderwerp. 

Zowel het oorspronkelijke als het aan te passen ontwerp zijn ontwikkeld bin- 
nen het kader van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening met het oogmerk aan 
alle op een gedetailleerd plan betrekking hebbende eisen te voldoen. 

2.In de toelichting zullen te zijner tijd de resultaten van het overleg, 
ondermeer meer van dat met het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeer- 
polders moeten worden opgenomen. 

Zoals bekend uit andere plannen, vormt het overleg reeds geruim.e tijd 
een standaardonderdeel van de toelichting. 
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3.Er wordt met klem voor gepleit om alle voorschriften op te nemen in 
het "voorschriftenboekje"en niet te verwerken met een verwijzing daar- 
in naar gegevens die op de plankaart zijn vermeld. 
De relatie die getracht is aan te brengen tussen de beide soort voor- 
schriften is erg onduidelijk. Mede hierdoor is het voorts twijfelach- 
tig wat het juridische karakter is van de verschillende aanwijzingen 
die op de plankaart zijn aangegeven. N 

De voorschriften bij de Hoven zullen in het boekje worden opgenomen. 

4.Het is nodig, dat gewerkt wordt met een bestemmings- en een bebouwings- 
grens. Door te werken met een afzonderlijke aanduiding voor gebieden 
zonder bebouwing, zoals in dit ontwerp, is onduidelijk of er nu van 
een of twee bestemmingen (gescheiden door een bestemmingsgrens) sprake 
is. 

Het tot nog toe gebruike systeem - gebiedsaanduiding d.m.v. bestemmings- 
grenzen zonder bebouwingsgrenzen - wordt in dit plan gehandhaafd en zal 
in de volgende plannen worden aangehouden. Dit wordt gemotiveerd vanuit 
een duidelijker kaartbeeld. Een dergelijke aanduiding voor gebieden zon- 
der bebouwing houdt tenslotte materieel in dat daar de facto niet meer 
mogelijk is dan in een typische niet-bouw bestemming als tuin. 

5.Het verdient de voorkeur de afzonderlijke typen huizen (meergezins- 
huizen, eengezinshuizen verder nader te verdelen in vrijstaande, half 
vrijstaande en aaneengebouwde) apart te bestemmen, waardoor tevens een 
betere afstemming van de voorschriften op de verschillende aspecten van 
de woningtypes mogelijk wordt (zie ook opmerkingen B4 en 10). 

Binnen het gehanteerde bestemmingssysteem is de toepassing van nadere 
gedetailleerde en op woningtype toegespitste bestemmingsregels zeer 
wel mogelijk. Het plan zal in voornoemde zin worden aangepast. 

6.In artikel 2 wordt niets vermeld over de wijze van meten van gebouwen. 

'Gebouw' is gedefinieerd als een bijzonder soort 'Bouwwerk'. 
Het artikel 'wijze van meten', waarin het meeromvattende begrip bouw- 
werk wordt gebezigd, geldt dus ook voor gebouwen. 

7.De artikelen 3, 4 en 5 beogen een relatie te leggen tussen de voor- 
schriften in het boekwerkje en die op de plankaart. Mede onder ver- 
wijzing naar de opmerking sub 3 dient te worden opgemerkt dat de 
redactie van deze artikelen veel te wensen overlaat. Om enkele voor- 
beelden te noemen 
a. artikel 3 noemt bouwgrenzen, doch die worden in het plan niet ge- 

gebruikt, bet tweede lid van dit artikel is grotendeels overbodig', 
b. artikel 4, onder b gaat uit van een niet bestaand verbod om op de 

bestemmingslijn te bouwen', onder c wordt gesproken over een boven- 
beeindiging zonder dat duidelijk wordt gemaakt wat dat moge zijn, 

c. artikel 5 is volstrekt onleesbaar. 

De redaktie van de artikelen wordt kritisch bezien. In de nieuwe, in het 
boekje opgenomen voorschriften, zal tegemoet worden gekomen aan de voor- 
noemde opmerkingen. 



20 

8.De in artikel 6, lid 3, opgenomen vrijstelling zal alleen verleend 
kunnen worden door B en VJ, i.e. landdrost, gehoord dagelijks advies- 
college. 

Vrijstellingsbevoegdheid zal worden verleend aan B en W, i.e. de 
landdrost, gehoord D.A.C. 

9.Bedrijfswoningen komen niet voor volgens de voorschriften, zodat de 
begripsomschrijving daarvan in artikel 1 overbodig is. 

Gestreefd wordt om overbodige begrippen niet in het plan op te nemen. 

10.De inhoud van de bestemming woondoeleinden is te algemeen. Gezien het 
gedetailleerde karakter van het plan horen hier verkeersvoorzieningen, 
openbare nutsbedrijven en tuinen (afzonderlijke bestemming) niet bij. 
Zie overigens opmerkingen B6 en C5. 

In de nieuwe voorschriften bij dit plan zijn de binnen deze bestemming 
toegelaten voorzieningen beperkt. De bovengenoemde voorzieningen zijn 
in het algemeen apart bestemd, voorzover zij niet een direct van de be- 
stemming afgeleid gebruik vormen en dus formeel toelaatbaar dienen te zijn. 

11.Binnen de bestemming woondoeleinden komen ook winkelbestemmingen voor, 
die thans niet worden toegestaan, tenzij deze, ten onrechte overigens, 
als ambachtelijke bedrijven worden aangemerkt. 
Het lijkt voorts beter een andere wijze van bestemmingsregeling te 
treffen voor het toestaan van bestaande en toekomstige afwijkingen 
van de bestemming woondoeleinden. 

Teneinde in de komende tijd enigszins soepel te kunnen voldoen aan de 
vraag naar ruimten van betrekkelijk geringe omvang ten behoeve van de- 
tailhandels-, kantoor- en maatschappelijke doeleinden, is voor bouwblok- 
ken in Middenhof en Binnenhof, globaal gelegen tussen bushalte en parkeer- 
dek en grenzend aan de centrumbebouwing, de bestemming 'Centrum' inge- 
voerd, zij het dat deze beperkt is tot de begane grond. 

De Rijksverkeersinspectie district Overijssel te Zwolle 

Bij brief van 23 april 1981, kenmerk Pl/3.21 zijn de volgende reakties 
ontvangen: 

1.Het plan ex artikel 11 "De Hoven"is mij ter afdoening door de Directeur- 
Generaal van het Verkeer toegezonden. 

Hiervan is kennis genomen. 

2.Een niet onaanzienlijk deel van de woningen in het plangebied, met 
name het noordelijk deel van Buitenhof en Groenhof, ligt op grote 
afstand (tot ca. 800 m.) van de bushalte in de Hoven. Aangezien dit 
voor een stedelijk woongebied niet acceptabel is, ware na te gaan in 
hoeverre hierin verbetering zou kunnen worden gebracht. 



Van de ruim 800 woningen in de Hoven zijn er 185 ten noorden van de 
gracht gesitueerd op meer dan 400 meter van de bushalte in het plan- 
gebied. Een aantal hiervan zijn evenwel op minder dan 400 meter van 
de halte in de Gouwen gelegen. Aldus is bijna 80% van het woningbe- 
stand alhier binnen een straal van 400 meter, en bijna 100% binnen 
600 meter van een halte gesitueerd. De loopafstand bedraagt ten hoog 
ste 10 minuten, hetgeen voor stedelijke woongebieden acceptabel is. 

3.Een verschuiving van de busbaan in westelijke richting ter ontslui- 
ting van het woongebied de Wierden zal bij handhaving van de huidige 
haltes niet van invloed zijn op de ontsluiting van de Hoven. 
Weliswaar zou door verlening van de route de reistijd kunnen toe- 
nemen, doch deze is naar ik veronderstel minimaal. 

De toename in reistijd wordt geschat op 2 minuten. 

4.Overigens word ik gaarne voor wat betreft de openbaar vervoersaspec- 
ten bij de planvorming omtrent het woongebied de Wierden betrokken. 

De gebruikelijke procedure voor wat betreft toezending aan belang- 
hebbenden etc. zal bij alle stedebouwkundige plannen in acht worden 
genomen. 

De Hoofdingenieur voor Landinrichting- Grond- en Bosbeheer in de 
provincie Overijssel te Zwolle 

Bij brief van 23 april 1981, kenmerk 1690 zijn de volgende reakties 
ontvangen: 

l.Dit ontwerpplan dient te worden beoordeeld tegen de achtergrond van 
het door uw Dienst opgestelde Ontwerp-Structuurplan Almere (OSA), 
dat momenteel in procedure is, en het Structuurschema Almere-Haven, 
welke laatste niet in mijn bezit is. 

Het structuurschema Almere-Haven en de Aanvulling 1979 op dit struc- 
tuurschema zijn U inmiddels toegezonden. 

2.Ik wil er op wijzen dat het overleg, dat momenteel in het kader van 
het OSA gaande is, zich mede toespitst op de oppervlakteverdeling, 
de woningdichtheden en de hiermee samenhangende mogelijkheden tot 
ïnbreiding". Naarmate het aantal inwoners van de polynucleaire stad 
in het OSA genoemde 250.000 nadert, zullen genoemde aspecten aan 
actualiteit winnen. Mijns inziens dient ook in Almere-Haven de bouw 
van meer woningen in de stedelijke invloedssfeer niet op voorhand te 
worden uitgesloten. 

Op voorhand wordt de bouw van meer woningen in Almere-Haven niet uit 
gesloten, waarbij de in de stedelijke bebouwing opgenomen reservege- 
bieden een rol zullen spelen. Evenwel zijn 'inbreidingsmogelijkheden 
alhier beperkt gezien het gevorderde ontwikkelingsstadium van deze 
kern. 



3.Ik vraag mij af welke criteria ten grondslag kunnen liggen aan de 
beoordeling of een onder art. 6, lid 1, sub a genoemd gebruik "in 
mindere mate in strijd is met het ingevolge dit plan toegelaten 
gebruik". Mijns inziens is een dergelijke bepaling in strijd met 
het vereiste dat een plan, zoals het onderhavige, een zekere mate 
van rechtszekerheid dient in te houden. 

Vanzelfsprekend is^het problematisch dergelijke criteria aan te 
geven. De formulering is echter afgestemd op de Kroonjurisprudentie 
zoals die op dit punt reeds geruime tijd bestaat. 

4.Ik constateer overigens dat de bebouwing van het plangebied reeds 
voor een groot gedeelte is voltooid, reden waarom ik mijn reactie 
tot het bovenstaande beperk. 

Hiervan is kennis genomen. 



voorschriften 



VOORSCHRIFTEN, behorende bij het plan tot regeling der 
bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 
van de Wet openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolde 
De Hoven 1981 



INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN 1 

HOOFDSTUK I ALGEMÏINE BEPALINGEN 

Begripsbepalingen avt. 
Wigze Van meten avt. 
Algemene bouwbepalingen avt. 
Nadeve eisen avt. 
Vvijstellingen avt. 
Opdvaaht tot uitwerking avt. 

HOOFDSTUK II BESTEMMINGEN EN GEBRUIK 

Uit te werken gebied voov maatsohappeli^jke doeleinden (UM) art. 
Woondoeleinden (W) avt. 
Centrum en Woondoeleinden (CW) art. 
Maatschappelijke doeleinden (M) art. 
Verkeer (V) avt. 
Vevbligfsgehied (Vgeb) art. 
Groendoeleinden art. 
Tuin art. 
Water art. 
Gehruiksbepdlingen art. 

HOOFDSTUK III OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Overgangsbepalingen art. 
Strafbepalingen art. 
Slotbepaling art. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 



HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 2 

Avt-iket 1 Begvipsomsahr^jvingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder; 

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

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

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

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

toegang van het bouwwerk direct grenst aan de weg; 
- de hoogte van het terrein na het bouwrijp maken daarvan. 

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

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

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

8. b-ijgebouw 
een gebouw, met een zelfstandig dak, dat naar de verschijningsvorm een 
ondergeschikte ruimte vormt bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen 
hoofdgebouw en dat, indien het is aangebouwd rechtstreeks van buiten 
toegankelijk is. 

9. vrijstaande woning 
een woning die niet aan een andere woning is gebouwd, anders dan door 
middel van een bijgebouw. 
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10. half-vvijetcuxnde woning 
een woning die met ten hoogste één gevel aan een andere woning is 
gebouwd, anders dan door middel van een bijgebouw. 

11. beneden-woning 
een woning gelegen in de begane grond bouwlaag en waarboven een andere 
woning is gebouwd. 

12. hoven-woning 
een woning niet gelegen in de begane grond bouwlaag. 

ld. bedrijfswoning/dienstwoning 
een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, die daar met het 
oog op de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf of het functioneren 
van de desbetreffende vestiging aanwezig is. 

14. ambaahtelijke bedrijfsvoering 
a. de uitoefening van een timmer-, loodgieters- en schildersbedrijf, 

stoffeerderij, koperslagerij, lijstmakerij, elektrotechnisch 
installatiebedrijf, bedrijf voor rijwielherstelling, smederij, 
kwekerij, bloemisterij en soortgelijke bedrijven, welke worden 
gekenmerkt door hetgeen is vermeld sub b; 

b. een bedrijf, waarvan de uitoefening plaats heeft onder (één van) de 
volgende omstandigheden; 

het produktieproces wordt grotendeels met de hand of althans 
niet in hoofdzaak gemechaniseerd, geautomatiseerd of met behulp 
van werktuigen, die door energiebronnen buiten de menselijke 
arbeidskracht worden aangedreven, uitgevoerd; 
voor zover van laatstbedoelde werktuigen gebruik wordt gemaakt, 
zijn deze als ondergeschikt te beschouwen aan de menselijke 
handvaardigheid; 
als nevenactiviteit van ondergeschikt belang is het ten verkoop 
uitstallen, verkopen of leveren van ter plaatse be- of ver- 
werkte goederen toegestaan, 

15. wijkweg 
een weg met één rijbaan en één rijstrook per richting of met gescheiden 
rijbanen en twee rijstroken per richting, waarop geen rechtstreekse 
ontsluiting van woningen en andere gebouwen plaatsvindt, die uitsluitend 
dient voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van bromfietsen) en 
die de verbinding vormt tussen een kernhoofdweg en een buurtweg. 

16. buurtweg 
een weg met één rijbaan en één rijstrook per richting waarop rechtstreeks 
ontsluiting van woningen plaatsvindt, die dient voor alle verkeerssoorten 
en die de verbinding vormt tussen kernhoofdwegen en wijkwegen enerzijds 
en een woonbuurt anderzijds. 
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1 7. vevhlisfsgehied 
een gebied dat geschikt is en dient voor verblijf en verplaatsing bepaald 
door en gericht op de aangrenzende of naburige bestemmingen. 

18, beplanting 
alle vormen van gewas. 

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

19a. de gemeente 
het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders". 

19b. burgemeester en wethouders 
de landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 
gehoord het Dagelijks Adviescollege. 

19a. de gemeenteraad 
de landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" in 
overeenstemming met de Adviesraad. 

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

20a. Gedeputeerde Staten 
de Minister van Binnenlandse Zaken. 
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Avtikel 2 Wijze van meten 

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

werkse gevelvlakken en/of de harten van de gemeenschappelijke 
scheidingsmuren op de begane grond bouwlaag; 

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

bij woonruimten in gebouwen, die niet uitsluitend voor bewoning 
zijn bestemd, de inhoud van de woning wordt gemeten boven de 
afgewerkte vloer van de woonlaag c.q. woonlagen en 

- autoboxen, schuren en bergingen, voor zover deze groter zijn 
dan 6 m2 aaneengesloten, bij een berekening van de inhoud van 
een woning buiten beschouwing blijven; 

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

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

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

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

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

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

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

- de in deze voorschriften uitdrukkelijk aangegeven goothoogten 
c.q. boeiboordhoogten of bouwhoogten; 

- de op de kaart achter de bestemmingsaanduiding in meters aan- 
gegeven goothoogten c.q. boeiboordhoogten, voor zover deze 
hoogten niet uitdrukkelijk in de voorschriften zijn aangegeven; 

- de overige uit deze voorschriften ea uLt de kaart voortvloeien- 
de bouwgrenzen; 

b. indien op de plankaart een bebouwingspercentage is aangegeven, mag 
van het oppervlakte van elk bouwperceel binnen de betreffende 
bouwgrenzen ten hoogste dat percentage worden bebouwd; 

c. tenzij in dit plan uitdrukkelijk 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 overschrijden. 

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

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

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

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

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

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

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

h. stoepen en stoeptreden, die niet worden aangebracht in gronden die 
mede voor openbaar toegankelijke verhardingen zijn bestemd. 
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Artikel 4 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten einde 
nadelige veranderingen in de stedebouwkundige verschijningsvorm of in de 
bereikbaarheid van bouwwerken te voorkomen. 
Deze eisen kunnen uitsluitend van toepassing zijn op situering, afmetingen 
en inhoud van (gedeelten van) bouwwerken die binnen een afstand van 3.00 m 
uit een naar een weg gekeerde bouwgrens worden of zijn gebouwd, en met 
dien verstande dat de afmetingen en de inhoud van de genoemde (gedeelten 
van) bouwwerken tot niet minder dan 60% van de toegestane afmetingen en 
inhoud mag worden teruggebracht. 

Artikel 5 Vrijstellingen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van; 
- het bepaalde in artikel 8 (woondoeleinden) lid 3 voor het bouwen van 

gebouwen in een zijerfscheiding of op een afstand uit een zijerf- 
scheiding die kleiner is dan de voorgeschreven afstand, alsmede van 
een voorgeschreven onderlinge afstand, doch uitsluitend indien daar- 
door eigenaar en gebruiker van de belendende gronden daartegen geen 
bezwaar maken. 
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Avtikel 6 Opdracht tot uitwerking 

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

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

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

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

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

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

f. bij het ter goedkeuring aanbieden van het 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 voor zover nog geen toepassing is gegeven aan lid 1 onder a t/m e 

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

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

d. bij een aanvraag om een verklaring van geen bezwaar aan Gedeputeerde 
Staten de ingekomen bezwaarschriften in afschrift mede worden over- 
gelegd. 
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Artikel 7 Uit te wèvken gebied voor mxateahappeli^'ke doeleinden 

Doeleindenomsahrijving 
1. De gronden op de plankaart aangegeven met "Uit te werken gebied voor 
maatschappelijke doeleinden" zijn bestemd voor maatschappelijke doel- 
einden. 

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

Stedehouwkundige riahtlijnen 
a. de gebouwen voor maatschappelijke doeleinden dienen bereikbaar te 

zijn met een minimale verkeershinder voor de omliggende woningen; 
b. het toegelaten gezamenlijk grondoppervlak van de gebouwen 

bedraagt ten hoogste 1500 m2; 
c. de toegelaten goot- c.q. boeiboordhoogte bedraagt ten hoogste 4.00 m; 
d. de toegelaten afstand tussen een gebouw voor maatschappelijke 

doeleinden en de bestemming woondoeleinden bedraagt ten minste 25.00 m. 
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Artikel 8 Woondoetêinden (W) 

Doeleindenomsahvijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
woondoelelnden. 

Voovsieningen 
2. Op de gronden die voor woondoeleinden zijn bestemd, zijn in verband 
met deze bestemming toelaatbaar: 
a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor woondoeleinden; 
b. beplantingen en verhardingen. 

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

- vrijstaande woningen op de gronden met de aanwijzing 
"vrijstaand" (v); 

- halfvrijstaande woningen op de gronden met de aanwijzing 
halfvrijstaand (hv); 

- niet-vrijstaande en nlet-halfvrijstaande (boven- en beneden)- 
woningen op de gronden zonder aanwijzing; 

b. het toegelaten aantal woningen boven elkaar bedraagt ten hoogste het 
aantal dat met inachtneming van de toegelaten goothoogte c.q. 
boelboordhoogte ter plaatse mogelijk is; 

c. de toegelaten inhoud bedraagt: 
- van een woning ten minste 150 m3; 
- van een vrijstaande woning ten hoogste 1000 m3 
- van een halfvrijstaande woning ten hoogste 750 m3; 
- van een niet-vrijstaande en nlet-halfvrijstaande 

woning ten hoogste 600 m3; 
d. het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak bedraagt: 

- van bijgebouwen bij een woning, waartoe geen gronden 
met de aanwijzing W3 behoren, ten hoogste 40 m2; 

- van bijgebouwen bij een halfvrijstaande woning 
op de gronden met de aanwijzing (hv), van de 
bijbehorende gronden met de aanwijzing W3 ten hoogste 50%; 

- van bijgebouwen bij een nlet-halfvrijstaande woning, 
waartoe gronden met de aanwijzing W3 behoren met een 
grondoppervlak van minder dan 48 m2 ten hoogste 12 m2; 
van bijgebouwen bij een nlet-halfvrijstaande woning, 
waartoe gronden met de aanwijzing W3 behoren met 
een grondoppervlak van 48 m2 of meer, van die 
gronden ten hoogste 25%; 

e. de toegelaten goothoogte c.q. boelboordhoogte bedraagt: 
- van bijgebouwen met de aanwijzing "aangebouwde 

bijgebouwen" (o) ten hoogste 6.00 m; 
- van overige bijgebouwen ten hoogste 3.00 m; 

f. de toegelaten goothoogte c.q. boelboordhoogte bedraagt: 
- van bijgebouwen met de aanwijzing "aangebouwde 

bijgebouwen" (o) ten hoogste 6.00 m; 
- van overige bijgebouwen ten hoogste 3.00 m; 
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g. de toegelaten bouwhoogte bedraagt; 
- van gebouwde erfafscheidingen ten hoogste 1.80 m; 
- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een 

grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste 6.00 m; 

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

h. de toegelaten afstand tussen de zijgevel van een gebouw en een zij- 
erf af scheiding bedraagt: 
- bij vrijstaande of halfvrijstaande woningen 

ten minste 3.00 m; 
- bij overige woningen voor zover deze niet in 

de erfscheiding worden gebouwd ten minste 1.50 m; 
i. de toegelaten afstand bedraagt: 

- tussen gebouwen ter weerszijde van een zijerfscheiding ten 
minste de som van de voor elk van de gebouwen voorgeschreven 
afstand tot die zijerfscheiding. 
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Avtikel 9 Centrum eh Woondoeleinden (CW) 

Doeteindenomsahvijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven zijn bestemd voor 
centrum en woondoeleinden. 

Voorzieningen 
2. Op de gronden die voor centrum en woondoeleinden zijn bestemd, zijn in 
verband met deze bestemming toelaatbaar; 
a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor; 

- kantoorbedrijven; 
ambachtelijke bedrijven; 

- het openbaar bestuur, medische, sociale en culturele 
instellingen en daarmee gelijk te stellen, niet-commerciële 
instellingen; 

- woondoeleinden; 
b. beplantingen en verhardingen. 

Ruimtelijke indeling 
3. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de 
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebruiksbepalingen; 
- de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn met uitzondering van 

woningen uitsluitend toelaatbaar in de begane-grond-bouwlaag. 

Bouwvoorschriften 
4. Bij het bouwen van bouwwerken, gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen; 
a. de toegelaten woningtypen zijn; 

- aaneengebouwde (boven- en beneden)woningen; 
b. het toegelaten aantal woningen resp. vestigingen boven elkaar 

bedraagt ten hoogste het aantal dat met inachtneming van de toegela- 
ten goothoogte c.q. boeiboordhoogte ter plaatse mogelijk is; 

c. de toegelaten voorgevelbreedte bedraagt: 
- van niet-vrijstaande en niet-halfvrljstaande 

woningen ten minste 5.00 m; 
d. de toegelaten inhoud bedraagt: 

- van een woning ten minste 150 ni3; 
van een woning ten hoogste 600 m3; 

e. de toegelaten goothoogte bedraagt: 
- van bijgebouwen met de aanwijzing "aangebouwde 

bijgebouwen" (O) ten hoogste 6.00 m; 
van overige bijgebouwen ten hoogste 3.00 m; 

f. de toegelaten bouwhoogte bedraagt; 
van gebouwde erfafscheidingen ten hoogste 1.80 m; 
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 
grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste 6.00 m; 
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 4.00 m; 
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g. de toegelaten afstand tussen de zijgevel van een gebouw en een zij- 
erf af scheiding bedraagt; 
- bij hoofdgebouwen, voorzover deze niet in de 

erfscheiding worden gebouwd ten minste 3.00 m; 
h. de toegelaten afstand bedraagt; 

tussen gebouwen ter weerszijde van een zijerfscheiding ten 
minste de som van de voor elk. van de gebouwen voorgeschreven 
afstand tot die zijerfscheiding. 
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Avtikel 10 Maateahappelijke doeleinden (M) 

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

Voorzieningen 
2. Op de gronden die voor maatschappelijke doeleinden zijn bestemd, zijn 
in verband met deze bestemming toelaatbaar: 
a. gebouwen, met uitzondering van dienstwoningen en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, voor het openbare bestuur, medische, sociale en 
culturele instellingen, en daarmee gelijk te stellen niet- 
commerciele instellingen; 

b. beplantingen en verhardingen. 

Bouwvoovsahviften 
3. Bij het bouwen van bouwwerken, gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen: 
a. niet toegelaten is: 

- het bouwen van gebouwen op de gronden met de aanwijzing "zonder 
gebouwen (zg)"; 

b. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 
- van gebouwde erfafscheidingen ten hoogste 1.80 m; 
- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 

grondoppervlak van niet meer dan 1.00 x 1.00 m 
ten hoogste 6.00 m; 

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 4.00 m. 
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Artikel 11 Vevkeev (V) 

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

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

elnden met uitzondering van motorbrandstofverkooppunten; 
b. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor openbare nuts- 

bedrijven; 
c. geluldwerende voorzieningen; 
d. beplantingen en verhardingen. 

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

de op de kaart aangegeven dwarsprofielen moeten in acht worden 
genomen. 

Bouwvoovsohviften 
4. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen; 
a. het toegelaten grondoppervlak bedraagt; 

van een gebouw voor verkeersdoelelnden ten hoogste 20 m2; 
- van een gebouw voor openbare nutsbedrijven ten hoogste 20 m2; 

b. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 
van gebouwen voor verkeersdiensten ten hoogste 3.00 m; 

- van gebouwen voor openbare nutsbedrijven ten hoogste 4.00 m; 
c. de toegelaten bouwhoogte bedraagt; 

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

— van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 4.00 m. 
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Avtikel 12 Vevbtisfsgehied (Vgeb) 

Doeleindenomsahvijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven zijn bestemd voor 
verblijfsgebied. 

Voovzieningen 
2. Op de gronden die voor verblijfsgebied zijn bestemd zijn in verband 
met deze bestemming toelaatbaar: 
a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor openbare nuts- 

bedrijven; 
b. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor verkeersdoel- 

einden, met uitzondering van motorbrandstofverkooppunten; 
c. geluidwerende voorzieningen; 
d. beplantingen en verhardingen. 

Bouwvoovsahriften 
3. Bij het bouwen van de bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plan- 
kaart en de volgende bepalingen: 
a. het toegelaten grondoppervlak bedraagt: 

- van een gebouw voor openbare nutsbedrijven 
ten hoogste 20 m2; 

- van een gebouw voor verkeersdoeleinden ten hoogste 20 m2; 
b. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 

- van gebouwen voor openbare nutsbedrijven 
ten hoogste 3.00 m; 

- van gebouwen voor verkeersdoeleinden ten hoogste 4.00 m; 
c. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 

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

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 4.00 m. 
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Avtiket 13 Gvoendo^leinden ^ 

Doeleindenomsahrijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven zijn bestemd voor 
groendoeleinden. 

Voorzieningen 
2. Op de gronden die voor groenvoorzieningen zijn bestemd zijn in verband 
met deze bestemming toelaatbaar: 
a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor openbare nuts- 

bedrijven; 
b. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor verkeersdoel- 

einden, met uitzondering van motorbrandstofverkoopunten; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor nutstuinen op de gronden met 

de aanwijzing "nutstuinen" (nt); 
d. geluidwerende voorzieningen; 
e. beplantingen en verhardingen. 

Ruimtelijke indeling 
3. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de 
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebruiksbepalingen 
a. de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar 

indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor; 
- een fiets-/voetpad met een breedte van ten minste 2.50 m binnen 

een afstand van 20.00 m uit de aanwijzing "hoofdfietsroute"; 
b. de gronden met de aanwijzing "nutstuinen" (nt) dienen beschikbaar te 

zijn voor nutstuinen. 

Bouwvoorsahviften 
4. Bij het bouwen van bouwwerken, gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen: 
a. niet toelaatbaar is: 

- het bouwen van gebouwen voor verkeersdoeleinden op een afstand 
van meer dan 5.00 m uit gronden met de bestemming verkeer; 

b. het toegelaten grondoppervlak bedraagt: 
- van een gebouw voor openbare nutsbedrijven 

ten hoogste 20 m2; 
van een gebouw voor verkeersdoeleinden ten hoogste 20 m2; 

c. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 
- van gebouwen voor openbare nutsbedrijven ten 

hoogste 4.00 m; 
- van gebouwen voor verkeersdoeleinden ten hoogste 3.00 m; 

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

grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste 6.00 m 

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 4.00 m. 
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Avtiket 14 Tuin 

Doeleindenomsakvij-oing 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven zijn bestemd voor 
tuinen. 

Voovz-Leningen 
2. Op de gronden die voor tuin zijn bestemd, zijn in verband met deze 
bestemming toelaatbaar; 
a. carports op de gronden met de aanwijzing "carport" (*); 
b. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
c. beplantingen en verhardingen. 

Bouwvoovsahviften 
3. Bij het bouwen van bouwwerken, gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen; 
- de toegelaten bouwhoogte bedraagt; 

- van gebouwde erfafscheidingen ten hoogste 1.00 m; 
- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 

grondoppervlak van niet meer dan 1.00 x 1.00 m 
ten hoogste 6.00 m; 
van carports ten hoogste 3.00 m; 

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 1.50 m. 
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Artikel 15 Water 

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

Voorzieningen 
1. Op de gronden die zijn bestemd voor water, zijn in verband met deze 
bestemming toelaatbaar: 
a. water ten behoeve van waterberging, waterhuishouding en scheepvaart- 

verkeer; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
c. beplantingen en verhardingen. 

Bouwvoorschriften 
3. bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen; 
- de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 

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

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 3.00 m. 
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Artikel 16 Gebvuikëhepalingen 

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

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

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

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

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

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

b. het gebruik van een tot een bedrijf behorend bouwwerk voor niet 
bedrijfsgebonden recreatie (sportbeoefening). 

3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in 
lid 1 indien strikte toepassing van het verbod leidt tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen gerecht- 
vaardigd wordt. 
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Artikel 1 7 Overgangsbepalingen ten aanzien van het bouwen 

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

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

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

Artikel 18 Strafbaarheid van overtredingen 

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

Artikel 19 Slotbepaling 

Dit plan kan worden aangehaald onder de naam "de Hoven 1981". 

Aldus vastgesteld door de Hoofddirecteur van de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders d.d. / S" IC, d 1 

d.d. 
Goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat 

de Minister 
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RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

SMEDINGHUIS 
LELYSTAD 

OVERDRACHT GOEDGEKEURDE PLANNEN EX ARTIKEL 11 
WET OPENBAAR LICHAAM "ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS" 

Hieraede 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 toelichten en voorschriften voor 
de 5 volgende gebieden alsmede het originele besluit vaar- 
bij de Minister voornoemd, genoemde plannen heeft goedge- 
keurd . 

Het betreft: ]. plan "Gooise kant" te Almere-Stad bij haar 
besluit van 26-04-1983 nr. A 17145. 

2. plan Flevolijn II" te Almere bij haar be- 
sluit van 26-04-J983 nr. A 17J47. 

3. plan "de Steiger en de Paal 1981" te Almere- 
Haven bij haar besluit van 26-04-1983 nr 
A 17143. 

plan "de Hoven 1981" te Almere-Haven bij 
haar besluit van 26-04-1983 nr. A 17149. 

5. plan de Vaart II" te Almere bij haar be- 
sluit van 30-12-J983 nr. A 53411. 

Lelystad, mei 1983 

voor afgifte: 
De Directeur Stedebouw en 
Openbare Werken 

voor ontvangst: 
De Secretaris van het 
openbaar lichaac "Zuide 



ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst VOOr de ijsselmeerpolders 

'ZT' 1 2 1 MEI 883 

^fd./dir. ' 
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advies: 

. ^ 1 

De Landdrost van het openbaar 
lichaam "Zuidelijke IJsselmeer- 
polders" 

Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

ÜW brief van: "■ '     - lelystad, 

uw kenmerk: ons kenmerk: 

onderwerp: goedkeuring plannen en arti- bijiage(n): 
kei 11 Wet Openbaar Lichaam 
"Zuidelijke IJsselmeerpolders" 

16 mei 1983 

Cds 19103 toestelnummer: 2090 

verzonden: 1 

Hierbij deel ik u mee dat de minister van Verkeer en Waterstaat de 
navolgende plannen ex artikel 11 van de Wet Openbaar Lichaam 
"Zuidelijke IJsselmeerpolders" heeft goedgekeurd: 
1. "DeHgvei^^98^^te Almere-Haven bij haar besluit van 26 april 1983 

nummer A 17149; 
2. "De Steiger en De Paal 1981" te Almere-Haven bij haar besluit van 

26 april 1983 nummer A 17143; 
3. "Gooisekant" te Almere-Stad bij haar besluit van 26 april 1983 

nummer A 17145; 
4. "Flevolijn II" te Alm.ere bij haar besluit van 26 april 1983 nummer 

A 17147; 
5. "De Vaart II" te Almere bij haar besluit van 30 december 1982 

nummer A 53411. 

Zoals gebruikelijk zal zo spoedig mogelijk een door de minister van 
Verkeer en Waterstaat ondertekende plankaart van elk der gebieden 
met bijbehorende 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 gemaakt in lan- 
delijk en plaatselijk verschijnende nieuwsbladen, alsmede in de 
Nederlandse Staatscourant. 

DE HOOFDDIRECTEUR 

Voic-tJete^ 

Ir. D. H. Frieiing 
adj. Hoofddirecteur 

Ri 

bankrelatie; amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 
postrekening 869847 

17-5-1983/gb 

postbus 600 
8200 AP lelystad 
smedinghuis 
zuiderwagenplein 2 
tel. (03200) 9 9111 
telex 40115 

bereikbaar met de buslijnen 
107, 143,146, 154 en 157 
(halte noorderwagenplein) 



openbaar lichaam 

zuidelijke 

ijsselmeerpolders 

almere 

Goedkeuring plannen ex artikel 11 Wet openbaar lichaam Zuidelijke 
Ijsselmeerpolders (bestemmingsplannen), 

De landdrost van de Zuidelijke Ijsselmeerpolders maakt bekend, dat de 
minister van verkeer en waterstaat op 26 april 1983 de volgende plannen 
ex artikel 11 Wet openbaar lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpolders heeft 
goedgekeurd. 

- "De Steiger en de Paal 1981" te Almere-Haven; 
"De Hoven 1981" te Almere-Haven; 

- "Gooisekant" te Almere-Stad; 
- "De Vaart II" te Almere; 
- "Flevolijn II" te Almere. 

Verder heeft de minister van verkeer en waterstaat het plan ex artikel 
1 1 Wet openbaar lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpolders "De Akkers" (Zeewolde) 
op 19 mei 1983 goedgekeurd. 

Deze plannen liggen met ingang van maandag 13 juni 1983 voor een ieder 
op de volgende plaatsen ter inzage: 
- in het informatiecentrum van het openbaar lichaam Zuidelijke Ijsselmeer- 

polders in het Stadhuis te Almere-Stad, Zoetelaarpassage 2 (openingstijden 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur); 

- in het informatiecentrum van het openbaar lichaam Zuidelijke Ijsselmeer- 
polders in het gebouw Corrosia, Markt 1 te Almere-Haven (openingstijden 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur); 

- in gebouw Meerestein, Flevostraat te Almere-Stad; 
- bij de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders, Zuiderwagenplein 2 

te Lelystad. 

Het plan "De Akkers" ligt ook ter inzage in het informatiecentrum van het 
openbaar lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpolders in het Raadhuis te Zeewolde 
(openingstijden dinsdags van 14.00 uur tot 17.00 uur en vrijdags van 
8.15 uur tot 12.00 uur). 

Almere, 8 juni 1983, 

de landdrost. 
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Goedkeuring plannen ex artikel 11 Wét o|>eflbtiar lichaam 
'Zuidelijke IJsselmeerpolders (bestemmingsplannen). 
De lancMrost van de Z«iidefijKe Usdetmeefpoiaers m^akt btMend, dat de mihister van ver- 
keer en waterstaat op 26 april 19S3 de volgende plannoft «x ÉrtiKel 11 Wet oponbAar K. 
ctiaam Zuidelijke Ussetmeerpolders hoeft jfoedgekoufd: 
- „Oe Stetger en de Paal 1981" te Aknere-Haven; 

^,,De Horen 1981" te Almere-Haven; 
- „Gooisekant" te Almere-Stad; 
- „De Vaart H" te Almefe; 
- „Flevolijn 11" te Almere; 
Verder heeft de minister van vertieer en »»aterstaat het plan ex artikel 11 Wel openbaar i- 
chaam Zuidelijke UsselmeerpoWer» ,JDe Akkers" (ZeewoJdfe) op 19 mei 1B83 $oedg»> 
keurd. 
Deze plannen liggen met ingang van maartdag 13 juni 1983 «oor een ieder op de tctganOo 
plaatsen ter inzage: 

in het inlormatiecentrufn van het openbaar lichbam ZuidMijke Usdetitieef^xilders in het 
Stadhuis te AlmerB-Stad. Zoetelaarpassage 2 (openingstiiden maartdag t/m vr^ag van 
8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur); 

- in het informatiecentrum van het apent>aar lichaam ZuÜeüjke U^d^meerpoidért m het 
getxxjw Corrosia, Markt 1 te Almere-Haven (openingstijden maandag t/m vrijdag van 
8.30 uur tot 17.00 uur); . 

- in getxxiw Meerestein, Flevoetraat ie Almere-Stad; 
- t>ij de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders, Zuiderwagenplein 2 te UtftM. 
Het plan „De Akkers" Kgt ook ter inzage in het informatieGefitrum van het openbaar li. 
chaam Zuidelijke IJsselmeerpoiders in het Raadhuis te ZeewoWe (openingstijden dinadags 
van 14.00 uur tot 17.00 uur en vrijdags van fl.15 uur tot 12.00 uur). 
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openbaar lichaam 

zuidelijke 

ijsselmeerpolders 

almere 

Aan het dagelijks 
adviescollege 

steller: J, jjosma 

afdeling/bureau: AJZ/SVG 

paraaf chef (2 
k 

medeparaaf: 

du., < 

/ 

DAC-leden 

1 1! Ill IV V 

ter inzage: 
- brieven hoofdair. RT.TP 

16-5,18-5 en 8-6 1985» 
— nota's van commentaar II 

secretaris: 

DAC-B datum: 

omschrijving: 

Almere, I7 jimi 1^85 

onderwerp: goedkeuring van art. 11-plannen 

(betr. brieven d.d. l6-5, 18-5 en 8-6 hoofddir. RIJPj 

Voorstel; a) De adviesraad iria bijgevoegde concept- 
mededeling in kennis stellen van; 
- de ministeriële goedkeuring van 6 

art. 11-plannen, 
- de aanbieding ter goedkeuring aan de 

minister van verkeer en waterstaat van 
4 art. 11-plannen 

De hoofddir» üIJP verzoeken om in de voor- 
schriften van alle nog in procedure zijnde 
art. 11-plannen de zgn. 10^ vrijstellings- 
regeling op te nemen, 

c) De minister van verkeer en waterstaat 
verzoeken om in de ter goedkeuring aan- 
g-eboden plannen èn de nog ter goedkeiiring 
aan te bieden plannen de lO^ó-regeling op 
te nemen» 

b) 

MEG. in verg. AVR d.d. 

agendanr. 

CONCLUSIE: 

DAC-A datum: parafering 

SUGGESTIEj^ 

conform voorstel 

AKKOORD 

1 II III IV V 

BESPREKEN 

IV V 



toelichting op voorstel aan het dagelijks adviescolle ge 

I)e noofddirecteiir van de rijksdienst voor de IJsselmeer- 
polders neeft bij Drieven van 16 mei en <(8 jimi 1983 
meegedeeld, dat de minister vaxi verkeer en waterstaat de 
volt^-enüe art. 11-plannen heeft éioed^iekeiird; 

J^^e^^Hoven^^J^ÖVj (Almere-liaven); 
" ite bteiger en i)e j.-'aal 13*81" (Almere—Haven); 
" Gooisekant" (Almere-Stad); 
" ^levolijn il"j 
" De Vaart II"; 
" De Akkers" (Zeewolde), 

Bij zijn brief van 18 mei 1985 heeft de hoofddir. HIJP 
meegedeeld, dat de art. 11-plannen "Oost I" en "Centrum 
A-Zuid, Buiirt G, Groengebied Q" te Almere-jiuiten, "2Z" te 
Almere-dtad en "De Vaart IV" ter goedkeuring aan de minister 
zijn aang-eboden. 
Uit de nota's van commentaar op de ontwerp-plannen "jje 
Vaart iV' en "Centrum A-Zuid, ±iuurt G, GroengebiedQ" blijkt, 
dat de PajKsdienst niet tegemoet is gekomen aan de meermalen 
door het Openbaar ijiciiaam geuite wens om ook in alle nog in 
procedure zijnde globale art. 11-plannen de zgn. ^0/o vrij- 
stellingsregeling op te nemen. Deze regeling maakt het 
Durgemeester en wethouders mogelijk de in het plan aangegeve 
goothoogten en beDouwingspex'centages met maximaal 10>'ó te 
verhogen. , _ - ■ 
In het kader van net streven naar een Hexibele opzet van 
art. 11-plannen is opname van deze regeling, zowel in ge- 
detailleerde- als in :globale plannen, gewensto 
V'/ij stellen u daarom voor een verzoek in deze zin te richten 
aan de hoofddir. HIJP. 
Om alsnog opname van de 10;fó-regeling in de ter goedkeuring 
aangeboden plannen te oewerKstelligen, stellen wij voor 
een daartoe strekkend verzoek te richten aan de minister 
van Verkeer en Waterstaat, Daaxin dient tevens te worden 
verzocht om opname van de regeling in alle art, 11-plannen 
die haar nog ter g-oedkeuring zullen worden aangeboden, 
dit voor het geval de hoofddirecteur van de Rijksdienst 
niet aan het verzoek van het openbaar lichaam tegemoet komt. 

VOO* véTvok} inJegvpl gebnukpn 
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