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Onder verwijzing naar de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse 

Zaken van 12 september 1979 inzake procedures met betrekking tot stede- 

bouwkundige plannen en gronduitgifte in Almere, zend ik u de Nota's van 

Commentaar deel II van de ontwerp-plannen "Sportvelden-Oost 1981" en 

"Sportvelden-West 1981" te Almere-Haven. 

Een exemplaar van de plannen tot regeling der bebouwing en der bestemming 

van gronden ex artikel 11 van de Wet op het Openbaar Lichaam "Zuidelijke 

IJsselmeerpolders" van 1955 betreffende de sportvelden genaamd "Sportvel- 

den-Oost 1981 en "Sportvelden-West 1981" te Almere-Haven 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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nota van commentaar 

Behorende bij het plan tot regeling der -bebouwing en 
der bestemming van gronden ex artikel 11 van de wet 
Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 
voor het gebied: Sportvelden-West 

gelegen in: Almere Haven 

aldus vastgesteld door 
de direkteur van de rijksdienst voor de ijsselmeerpolders datum 

ministerie van verkeer en waterstaat i^i 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders-snnedinghuis-lelystad I v 



DEEL 1: BEZWAARSCHRIFTEN 

In de periode van tervisielegging, lopende vanaf 5 juli t/m 4 au- 
gustus 1982, zijn geen bezwaarschriften ingekomen. 
Van Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken, is schriftelijk be- 
richt ontvangen van geen bezwaar. 

Een aan deze nota gelijkluidend schrijven is aan de Voorzitter van 
de Adviesraad van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolder 
verzonden bij brief d.d. 13 september 1982, kenmerk Cds 36887. 
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DEEL II: BESTUURLIJK COMMENTAAR 

In het kader van het bestuurlijk commentaar is het ontwerpplan ex 
art. 11 "sportvelden-West 1981" verzonden aan de Voorzitter van de 
Adviesraad van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 
te Almere op 29 juni 1982. 

Dit ontwerpplan is in de vergadering van 11 november 1982 door de 
Adviesraad behandeld. Op basis van het door het o.l. Z.IJ.P. opge- 
stelde pré-advies heeft de Adviesraad met het ontwerpplan ingestemd, 
en werden enkele aanvullende opmerkingen onder de aandacht gebracht. 
In het navolgende is het pré-advies -deels samengevat- weergegeven 
en van antwoord voorzien door de Rijksdienst. 

1.Geconstateerd wordt dat het plan voldoet aan de eisen van de Wet en 
het Besluit op de Ruimtelijk Ordening qua juridische vormgeving; de 
voorschriften zouden op detailpunten nog moeten worden afgestemd op 
de standaardvoorschriften die voor art. 11 plannen zijn opgesteld. 

Reactie R.IJ.P. 
Hiervan is goede nota genomen. Voor wat betreft de mogelijke aanpas- 
singen op details van de voorschriften zal nog kontakt v/orden opge- 
nomen met de Z.IJ.P. 

2.Het ontwerpplan verbiedt bebouwing in het gebied met de bestemming 
"Dagrecreatie", voor zover het de gronden betreft met de aanwijzing 
"wandel- en speelpark". Een dergelijk bouwverbod wordt onjuist ge- 
acht en planologisch niet noodzakelijk. De mogelijkheid dient gescha- 
pen te worden om op deze gronden kleine gebouwen en andere bouwwerken 
te plaatsen ter ondersteuning van de recreatieve functie van dit deel 
van het plangebied. Voorgesteld wordt de bebouwingsmogelijkheden aan 
een percentage van bijv. 1% te binden en voorts een maximaal opper- 
vlak en een maximum goothoogte te stellen. 

Reactie R.IJ.P. 
De visie van de R.IJ.P. op dit gebied is die van een rustig uitloop- 
en wandelgebied direct tegen de woonkern die geen bebouwing behoeft. 
De Z.IJ.P. als voorloper van de toekomstig beheerder acht enige be- 
bouwingsmogelijkheid wenselijk ter ondersteuning van de recreatieve 
functie, zonder dat dit nader gespecificeerd wordt. Aan deze wens van 
de Z.IJ.P. kan zonder de originele versie van de R.IJ.P. geweld aan 
te doen tegemoet worden gekomen. 
Toelaten van 1% aan bebouwing zou evenwel impliceren dat ca. 500 m2 
bebouwd zou mogen worden; omdat gedacht moet worden aan enige kleine 
gebouwtjes en andere bouwwerken zullen de voorschriften worden aange- 
past in die zin dat er 200 m2 aan gebouwen, met een oppervlak van ma- 
ximaal 25 m2 per gebouw en een goothoogte van maximaal 4.00 m. wordt 
toegestaan. Daartoe zal artikel 5 (Dagrecreatie) lid 2a worden gewij- 
zigd in "gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde" en lid 4 wor- 
den aangevuld met een bouwregeling die gebouwen van 25 m2 elk en in 
totaal 200 m2 toelaat. 

Lelystad, december 1982 
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afschrift aan : Ter kennisneming aan: de Landdrost van het openbaar lichaam 
"Zuidelijke IJsselmeerpolders", Postbus 200, 1300 AE ALMERE 

ƒ, ^ medewerking 

AFSC - I 

Hierbij zend ik u ter goedkeuring 2 plannen tot regeling der be- 

bouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 van de Wet 

op het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", betref- 

fende sportvelden te Almere-Haven, genaamd "Sportvelden-West 1981' 

en "Sportvelden-Oost 1981". 

Ingevolge de op 21 juni 1979 interdepartementaal vastgestelde 

procedure dient de Raad van de Waterstaat advies uit te brengen 

alvorens het plan wordt goedgekeurd. Derhalve zend ik u hierbij 

een minute ter zake, gericht aan de voorzitter van deze Raad. 

Ir. D.H. Frieling 

10-1-1983/SL 



medewerking van: 

vervolg op. 

kennisneming aan. 

rappel op. 

ministerie van 
verkeer en waterstaat 

rijksdienst voor de 
ijsselmeerpolders 

classificatie 

afschrift aan; 

Dir. R.IJ.P. 

UW brief van 

uw kenmerk 

onderwerp ontwerp-plan "Sportvelden- 
West 1981" te Almere-Haven 

De Voorzitter van de Raad van 
de Waterstaat 

Postbus 20906 

2500 EX 's-GRAVENHAGE 

leiystad. 10 januari 1983 

ons kenmerk toestelnummer 

bi)l,ige(n) Iw diverse verbonden 

na verzending terug aan: 

D 291 

Hierbij zend ik u het ontwerp—plan tot regeling 
der bebouwing en der bestemming van gronden ex 
artikel 11 van de Wet op het Openbaar Lichaam 
Zuidelijke Ijsselmeerpolders" betreffende sport- 

velden te Almere-Haven, genaamd "Sportvelden- 
West 1981", dat mij door de hoofddirecteur van 
de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders ter 
goedkeuring is voorgelegd. 

De procedure die dit plan heeft doorlopen is als 
volgt. 

Op 26 januari 1982 werd het ontwerp-plan "Sport- 
velden-West 1981" toegezonden aan de voorzitter 
van de Adviesraad van het openbaar lichaam 
"Zuidelijke Ijsselmeerpolders" met het verzoek 
het gevoelen van deze Raad hierover in te winnen. 
Vanaf 5 juli 1982 heeft het ontwerp-plan gedurende 
één maand ter visie gelegen in Almere-Haven en in 
Lelystad. Op 20 juli 1982 vond een voorlichtings- 
avond voor de bevolking plaats in Almere-Haven. 
ïegen het plan zijn geen bezwaarschriften ingediend. 
Met een brief van 13 september 1982 werd de voor- 
zitter van de Adviesraad ervan op de hoogte gebracht 
dat geen bezwaarschriften zijn binnengekomen. 
Met een brief van 23 november 1982 van de voorzitter 
van de Adviesraad werd de Rijksdienst voor de Ijssel- 
meerpolders op de hoogte gebracht van de opmerkingen 
van de Adviesraad. 

Ingevolge de interdepartementaal vastgestelde proce- 
dure voor plannen ex artikel 11 van de Wet Openbaar 
Lichaam "Zuidelijk Ijsselmeerpolders" wordt de uit- 

goedkeuring van het plan voorafgegaan door 
een marginale toetsing uit te voeren door de Raad 
opgemaakt door: 
(naam + paraaf) 

Manusiwa 

getypt door 

10-1-1983/SL 

vergeleken door verzonden door 



van de Waterstaat. 
Bij deze marginale toetsing ware in het bijzonder 
aandacht te besteden aan: 
- de wijze waarop de tijdens de procedure gemaakte 

opmerkingen zijn verwerkt; 
- de wettelijke eisen waaraan het plan ex artikel 11 

plantechnisch dient te voldoen; 
- de wijze waarop het plan in zijn algemeenheid voir- 

doet aan de opvattingen die daarvoor thans gelden. 

Ten behoeve van de genoemde toetsing ontvangt u hier 
bij naast het ontwerp-plan tevens de Nota van Gommen 
taar. Hierin is de vastgestelde beantwoording van de 
bezwaarschriften en de daarmee samenhangende vastge'- 
stelde wijziging van het plan opgenomen. 

Tevens gaat als bijlage mee een afschrift van de 
brief van 23 november 1982 van de voorzitter van 
de Adviesraad aan de hoofddirecteur van de R,IJ.P. 
met als bijlage het pré-advies d.d. 2 november 1982 
van het Dagelijks Adviescollege van het openbaar 
lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", waarin het 
gevoelen van de Adviesraad wordt meegedeeld. 

01' MINISTER VAN 
VERKEER EN WATERSTAAT 
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toelichting op yoorstel aan het dagelijks adviescollege 

xie hoofuuirecteur van de iiijküdier.; 
-olders Dij brief van 10 j; 

velden „'est 1581" v/orden aarijebode 
Verkeer en tvaterstaat ter vastsuel 
xilijlcons de bij de^e oriel' t^evoe^- 
deel II is de iüjkcdienit tei^-eiaoc" 
het wjjenbaar ^jiclia^i:; om o_p ^ronae.. 
del- en Gpeeljark" kluinsc-alije c-. 

3t voür do xjG^eli!ie.jr- 
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inzaj_ie ^^ele^d, j^edurende i.'elke teni-jn be^v/aarsciiriften 
kimnen v/orden ingediend bij de iiii:-i3ter van Verkeer en 
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Via bij^evoet^de concejjt-niededelin^ kan de adviesraad 
van het bovenstaande mededeling werden ^^-edaan. 
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ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerp>oiders 

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

Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

lelystad, 29 juli 1983 

ons kenmerk: Cdsw 28037 

bijlage(n): 

toestelnummer :2090 

verzonden: .   onderwerp: goedkeuring plannen ex arti- 
kel 11 Wet O.L. "Z.IJ.P." 

UW brief van: 

uw kenmerk: 

Hierdoor deel ik u mee dat de minister van Verkeer en Waterstaat de 
navolgende plannen ex artikel 11 van de Wet Openbaar Lichaam "Zuide- 
lijke IJsselmeerpolders" heeft goedgekeurd: 
1. "Bedrijventerrein E" te Almere-Buiten bij haar besluit van 5 juli 

1983, nr. A 24769; 
2. "Centrum-A-Noord" te Almere-Buiten bij haar besluit van 5 juli 

1983, nr. A 24771 
3. I^Sgortvg^dSüiiSlSSi, te Almere-Haven bij haar besluit van 5 juli 

1983, nr. A 24773; 
4. "De Marken 1981" te Almere-Haven bij haar besluit van 5 juli 1983, 

nr. A 24775. 

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 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 

Voc 

Ir. D. H. Frieling 
adj. Hoofddirecteur 

bankrelatie: amrobank nv telystad rekening 45.90.72.005 
postrekening 869847 29—7—1983/gb 

Ri 

postbus 600 
8200 AP lelystad 
smedinghuis 
zuiderwagenplein 2 
tel. (03200) 991 11 
telex 40115 

bereikbaar met de buslipen 
107. 143. 146, 154 en 157 
(hafte noorderwagenplein) 
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secretaris: 

Almere, augustus 1985 

onderwerp: goedkeuring art. 11-plannen 

(betr. brief d.d. ^9-7 en 4-^*1^5 hoofddir. RIJP 

Voorstel; 
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- De adviesraad via bijgevoegde concept- 
mededeling in kennis stellen van het 
feit, dat de minister van verkeer en 
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heeft goedgekeurd, terwijl daarnaast 
6 art. il-plannen aan haar ter goed- 

^ keuring zi jn aangeboden. 
• yJ ' - .C ,,. { ,' ' 

■ I.J . 

MEQ. IN VERG. AVR d.d. ^ 3 QKT. 

DAC-B datum: 

omschrijving; 

CONCLUSIE: 

agendanr. 

DAC-A datum: 1 3 SEP. parafering 0 

SUGGESTIE: 

conform voorstel 

AÜCOORD 

"t 

IV. 
1V 

V 

BESPREKEN 

1 II III IV V 



toelichting op voorstel aan het dagelijks adviescollege 

De hoofddirecteur van de Rijsdienst voor de IJsselmeer— 
polders heeft bij brief van 29 juli 1985 meegedeeld, dat de 
minister van verkeer en waterstaat de volgende art. 11- 
plannen heeft goedgekeurd: 
- "Bedrijventerrein E" (Almere-Buiten); 

"Centrum A-Noord" (Almere-Buiten); 
- '^^jJ2£iï£ldgn_We3t1^^J^ (Almere-Haven); 

"I)e Marken l^^'^^^^iere-Haven ). 

zijn ,brief van 4 au^stus I983 heeft de ho.ofddir. RIJP 
meegedeeld,^ d^t de art. 11-plannen "Overvaart", "Pampus— 

.hout", "Hoofdwegen","2A", "De Wierden 1982" en "Trekkers- 
v^ld"^ ter goedkeuring aan de minister zijn aangeboden. 
In drie" van' deze plannen is de door het openbaar lichaam 

' geyenst^ 10%-vrijsstellingsregeling niet opgenomen. 
Hierover zal^van ambtelijke zijde contact worden opgenomen 
met de Rijksdienst. 
Van bestuurlijke zijde kan worden volstaan met een mede- 
deling aan de adviesraad. 

voof vffvülq 'nieqvpl geb'uiltffn 
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openbaar lichaar^^""" 

zuidelijke — 

ijsselmeerpolderj^^^^^^ 

almere bos 

De Gooi en Eemlander, 

Postbus 15, 

1200 AH HILVERSUM. 

UW brief van 

onderwerp 

Advertentie. 

uw kenmerk ons kenmerk 
041-SVG 

bijlagen 

1 

almere, 
24 januari 1983 

verzonden 

2 5 JAH. 1983 

Geachte redactie. 

Hierbij verzoek ik u bijgevoegde advertentie op te nemen in het blad van 
woensdag 26 januari 1983. 

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

Gaarne ontvang ik een bewijsnummer. 

Hoogachtend, 

> 

de Jonge 

VIis V.d. 
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postadres- bezoekadres- telefoon: openbaar vervoer: vad busdiensten, 
postbus 200 stadhuis 03240-99911 150/11 (stadsdienst) en 152 (amsterdam- 
lonn AC I raoonmaworhaan 7 ipip*- 151/11 (stadsdienst) 6n 155 (bussum) 1300 AE almere wagenmakerbaan 7 ,;in,i nl 154/11, 157/11 en 159 (lelystad) 



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 Zuide- 
lijke IJsselmeerpolders ter goedkeuring gezonden aan de minister van 
verkeer en waterstaat: 
- sportvelden Oost 1981 (Almere-Haven); 

sportvelden West 1981 (Almere-Haven). 

Deze plannen liggen vanaf maandag 31 januari 1983 gedurende een maand 
ter inzage op kamer 207 van het Stadhuis in Almere-Stad, Wagenmaker- 
baan 7 (tel. 99572). 

Hierop wordt gewezen voor het geval men bij de minister van verkeer en 
waterstaat (Postbus 20901, 2500 EX Den Haag) bezwaar wil maken tegen de 
goedkeuring van deze plannen. 

Almere, 26 januari 1983. 

De landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders, 
H. Lammers. 



lichaam Zuidelijke 
IJsselmeerpoIders („bestemmingsplannen"). 
De hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpoIders heeft de volgende plannen 
ex artikel 11 van de Wet op het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpoIders ter goed- 
keuring gezonden aan de minister van verkeer en waterstaat: 
- sportvelden Oost 1981 (Almere-Haven); , , . 

5B sportveWen West 1981 (Almere-Haven). ^ 
Deze plannen liggen vanaf maandag 31 januari 1983 gedurende een maand ter inzage op 
kamer 207 van het Stadhuis in Almere-Stad. Wagemakertjaan 7 (tel. 99572). 
Hierop wordt gewezen voor het geval men bij de minister van verkeer en waterstaat (Post- 
bus 20901, 2500 EX Den Haag) bezwaar wil maken tegen de goedkeuring van deze plan- 
nen. 



MINISTERIE VAN VERKEER 
EN WATERSTAAT 

RIJKSDIENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Nr. A 24773 

5 juli 1983 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

Gezien het bij nota van 21 juni 1983, Cds 23661, door de hoofddirec- 
teur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Lelystad overge- 
legde ontwerp-plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van 
gronden voor het gebied "Sportvelden West 1981" te Almere-Haven, zoals 
dat is vastgesteld door de hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders op 10 januari 1983; 

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

Gezien het advies van de Raad van de Waterstaat van 15 maart 1983, 
nr. Z 35/83; 

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

Goed te keuren het plan tot regeling der bebouwing en der bestemming 
van gronden "Sportvelden West 1981", vervat in de bij dit besluit be- 
horende en als zodanig gewaarmerkte kaart nr. D 175132, gedateerd 
10 juni 1982, voorschriften en toelichting. 

BESLUIT: 

's-Gravenhage, 5 juli 1983 

DE MINISTER VOORNOEMD 

model 1083 



plan tot regeling der bebouwing en der bestennming van gronden 

ex artikel 11 van de wet op het openbaar lichaam 

"zuidelijke ijsselmeerpolders" 

sportvelden - west 1981 

gelegen in almere-haven 

Goeögekeurd door 

de Minister van Verkeer en Waterstaat 

d.d.:-5 JUU 1983no.; ??3 

ministerie van verkeer en waterstaat 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders-smedinghuis-lelystad 



plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden 

ex artikel 11 van de wet op het openbaar lichaam 

"zuidelijke ijsselmeerpolders" 

sportvelden -west 1981 

gelegen in almere-haven 
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Dit plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden heeft 
betrekking op het gebied "Sportvelden West" 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(toekom- 
stige)gemeente Almere wordt gemaakt. 
Nu de inrichting van het gebied nagenoeg is afgerond, is het wenselijk de 
bestaande situatie min of meer te consolideren in een plan. Concreet houdt 
dit in dat de gerealiseerde bebouwing en inrichting van de openbare ruimte 
op de kaart wordt aangegeven. Toekomstige ontwikkelingen, in het bijzonder 
met betrekking tot uitbreiding van de bestaande accomodaties, dienen te pas- 
sen in het in dit plan opgestelde planologische kader van kaart en voor- 
schriften. Na de ter-inzage-legging wordt het plan met zowel de eventuele 
ingekomen opmerkingen uit de bevolking als het commentaar van de Direkteur 
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders toegezonden aan de Adviesraad 
van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders'. Op deze wijze is 
de direkt gekozen plaatselijke volksvertegenwoordiging in de procedure be- 
trokken. 

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 Water- 
"staatgoedgekeurde plannen tot regeling der bebouwing en der bestemming van 
"gronden aangemerkt als ingevolge die wet (thans de Wet op de Ruimtelijke 
"Ordening) vastgestelde engoedgekeurde uitbreidingsplannen (thans bestem- 
"mingsplannen)." 
Krachtens dit artikel hebben de door de Minister van Verkeer en Waterstaat 
goedgekeurde plannen tot regeling der bebouwing en der bestemming van gron- 
den dezelfde wettelijke status als de ingevolge de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening vastgestelde en goedgekeurde bestemmingsplannen. 
De inhoudelijke vormgeving van de plannen tot regeling der bebouwing en der 
bestemming van gronden is, zoveel als binnen het kader van de hiervoor ge- 
noemde Wet o.l. Z.IJ.P., die op basis van de Wet en het Besluit op de 
Ruimtelijke Ordening ontworpen plannen. 

DE HOOFDDIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 
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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 opzet. 
Almere zal verschillende kernen van uiteenlopende omvang omvatten die, te- 
zamen met de groene tussengebieden, een nauw op elkaar betrokken geheel 
zullen vormen. 

Almere-Haven is als eerste kern tot ontwikkeling gebracht en zal uiteindelijk 
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 nagenoeg haar uiteindelijke omvang 
hebben bereikt. 
Ten noorden van Almere-Haven is gestart met de bouw van de hoofdkern Almere- 
Stad, die circa 90.000 inwoners zal tellen. Voor de derde kern, Almere-Bui- 
ten, circa 50.000 inwoners, heeft de planvorming een vergevorderd stadium ^ 
bereikt. Almere wordt gecompleteerd door een serie kleine kernen aan de oost- 
zijde en de kern Almere-Pampus aan de westzijde. 

Het totale gebied van Almere zal met de in het Voorwoord genoemde plannen 
worden bedekt.Hierbij kunnen een aantal inhoudelijke varianten worden 
onderscheiden, samenhangend met het ontwikkelingsstadium van het plange- 
bied. Het onderhavige plan behoort tot de kategorie 'gedetailleerde plan- 
nen'. Deze plannen zullen worden gebruikt bij het toetsen van de aanvragen 
om bouwvergunning en bij het bestuurlijke beheer van het overige gebruik 
van de gronden. Omdat 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 conserverend plan in de meest 
letterlijke betekenis. 

2. Groenopzet 

De verschillende kernen van Almere worden van elkaar gescheiden door aaneen- 
gesloten groene gebieden. Gedeeltelijk zijn deze gebieden met bomen en strui^^:i 
ingeplant, elders zijn grasweiden aangelegd en waterpartijen gerealiseerd, 
terwijl ook grond in beslag wordt genomen door agrarische funkties. Aldus 
is de hoofstruktuur van de Almere-Haven omringende groene gebieden bepaald 
en is de aanzet gegeven tot de vorming van een gevarieerd polderlandschap; 
een landschap dat nog volop in ontwikkeling is: de oudste inplant heeft 
inmmers nog maar 10 jaar geleden plaatsgevonden. Deze grootschalige groen- 
elementen voorzien in de rekreatieve behoefte van de totale Almeerse be- 
volking, terwijl hier tevens belangrijke infrastrukturele voorzieningen 
(ook ondergronds) voorkomen. In dit verband kan tenslotte nog het Gooimeer 
worden genoemd, dat grotendeels in de (water)rekreatieve behoefte van de 
regio voorziet. 

Van geheel andere orde zijn de groene terreinen die te midden van woningen^ 
of grenzend aan woongebieden in Almere-Haven zijn gerealiseerd. Deze terreinen 
al dan niet toegerust met speel voorzieningen, zijn enkel en alleen be- 
doeld voor de aanwonenden. Peuters en schoolgaande kinderen vinden hier vei- 
lige speeIge1egenheid in de onmiddelijke nabijheid van de woning. Deze groen 
elementen zijn bij uitstek kleinschalig van aard en zeer beperkt in oppervlak; 
ze voorzien in de rekreatieve behoefte van de buurtbewoners, slechts direkt 
omwonenden maken van dergelijke terreintjes gebruik. Ook de in Almere-Haven 
aanwezige grachten en de oevers vervullen een dergelijke funktie. 
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Een tussenpositie wordt ingenomen door de zogenaamde "groene wiggen", uit- 
lopers van de aaneengesloten groene gebieden die tussen de kernen in zijn 
gesitueerd. Deze wiggen dringen diep in de stedelijke bebouwing door. 
In Almere-Haven zijn een drietal uitlopers te onderscheiden: vanuit het 
noorden de westelijke en oostelijke groene wig die beide een waterloop be- 
vatten, en vanuit het oosten de zone langs de Gooimeerdijk vanaf de manege 
tot aan de begraafplaats en de jachthaven bij het centrum. Ze zijn zodanig 
gesitueerd dat de meeste bewoners van Almere-Haven op minder dan 5 minuten 
loopafstand van een groene wig wonen. 
Anders dan in de groene gebieden tussen de woonkernen in, komen belangrijke 
autoroutes in de groene wiggen nauwelijks voor. Waar groene wiggen door ver- 
keerroutes worden doorsneden is getracht de aantasting van het groene karak- 
ter te minimaliseren door bundeling van routes (auto- en busverkeer) en door 
doorsnijding te laten plaatsvinden in een smal gedeelte van de groene wig. 
Doorgaande langzaam verkeerroutes zijn echter wel door groene wiggen gesi- 
tueerd en verbinden deze met aanliggende buurten en met de groene buiten- 
ruimte . 
De eerder genoemde tussen de kernen gelegen uitgestrekte groenzones worden ge- 
kenmerkt door een tamelijk extensief gebruik, d.w.z. dat elke rekreant een 
groot oppervlak ter beschikking staat en in grote delen in alle rust kan 
vertoeven. In de groene wiggen wordt daarentegen een intensief gebruik voor- 
gestaan, gemotiveerd vanuit de goede bereikbaarheid. Dit wordt weerspiegeld 
in de aanwezigheid van een veelheid aan voorzieningen, variërend van sport- 
complexen tot speel- en ligweiden en zitbanken. 
In feite funktioneren alle ter plaatse voorkomende voorzieningen als stede- 
lijke voorzieningen: ze zijn bedoeld voor en worden gebruikt door de bewoners 
van Almere-Haven. Zouden er geen bewoners zijn, dan zouden dergelijke voor- 
zieningen overbodig zijn. De voorzieningen in de groene wiggen zijn dan ook 
te beschouwen als afgeleide van de woonfunktie op kernnivo. De groene wiggen 
zijn voor het zich wel bevinden van de bewoners even noodzakelijk als bijv. 
(buurt)winkels, peuterspeelzalen en scholen. Ze vormen het rekreatiegebied 
voor de plaatselijke bevolking, hetgeen tot uiting komt in de gekozen hoofd- 
bestemming: "Rekreatie". 

3. Randgebieden 

Het plan 'Sportvelden-West' is een onderdeel van de hierboven genoemde 
westelijke groene wig, die tussen de Gouwen en de Wierden door tot aan 
de Hoven reikt. Het gedeelte van deze wig dat tussen de woonbebouwing in 
ligt is opgenomen in de plannen de Gouwen en de Wierden. 
Dit buiten het plangebied gelegen gedeelte is momenteel nog in ontwikke- 
ling in samenhang met de aangrenzende woonbuurten. Van deze buurten is 
de Hoven reeds enige jaren gerealiseerd en is de Gouwen in een vergevor- 
derd ontwikkelingsstadium, terwijl kortgeleden de bouw in de Wierden is 
gestart en medio 1982 de eerste woningen aldaar zullen worden opgeleverd. 
Bestaande planelementen in dit deel van de groene wig zijn de Montessori- 
school voor kleuter- en basisonderwijs nabij de Hoven en de hoofdontslui- 
tingsweg Westerdreef. Deze weg zal de externe auto-ontsluiting van de 
Wierden verzorgen en is één van de routes waarlangs het centrum van Almere- 
Haven kan worden bereikt. 

Het huidige tracé van de busbaan zal bij de oplevering van de bebouwing in 
de Wierden naar het westen worden verlegd. De Westerdreef en de verlegde 
busbaan doorsnijden beide de groene wig op een smal gedeelte, daar V7aar 
de woonbebouwing van de Wierden tot aan de gracht reikt. Diverse langzaam 
verkeer routes zullen de wig ontsluiten en doorkruisen, waarbij sommige 
via aparte bruggen de stadsgracht passeren. Ze verzorgen direkte verbin- 
dingen tussen de bovengenoemde woonbuurten en het centrum van Almere-Haven 
en de buitenruimte. 
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Nog te realiseren gebouwde voorzieningen zijn: een gezondheidscentrum, een 
kbo-school, een natuur-edukatief centrum (natuur-in-de-stad) en eventueel nog 
een overdekte sportvoorziening. Voorts zullen rekreatieve voorzieningen langs 
de gracht worden aangebracht zoals een heemtuin en zal er begroeiing en gras 
worden ingeplant en ingezaaid. Een drietal nutstuinencomplexen (een groot 
complex met ruim 150 tuinen ten westen van de Bosgouw en twee kleine met elk 
ca. 25 tuinen bij de Leemwierde en de Bosgouw) besluiten de inrichting van de 
westelijke groene wig in het deel dat niet tot het plangebied gerekend wordt. 

Ten noorden van het plangebied ligt de Havendreef en de bosstrook tussen 
Almere-Haven en Almere-Stad. Dit onderdeel van de uitgestrekte, tussen de 
kernen gelegen groenzone met een rekreatief gebruik is reeds ca. 10 jaar 
geleden ingeplant en behoort daardoor tot de verst ontwikkelde groene de- 
len in Zuidelijk Flevoland. De doorgaande verkeersfunctie van de Havendreef 
- in belangrijke mate verminderd na de in gebruik name van rijksweg 6 - zal 
in de toekomst nog verder worden afgezwakt door het voor auto's ontoeganke- 
lijk maken van het tracé tussen het plangebied en de Steiger. Hierdoor ont- 
staat voor het nabij gelegen woongebied de Gouwen een veilige en direkte 
relatie met het aanliggende groen ten noorden van de voormalige doorgaande 
verkeersweg. Wat resteert is een verbinding van rijksweg 6 via een parallel- 
weg en de Havendreef naar de Gooimeerdijk ten westen van Almere-Haven, een 
verbinding bedoeld voor en uitsluitend te gebruiken door rekreatief verkeer. 

Uit het voorgaande blijkt dat de ontwikkeling ten noorden van het plange- 
bied nog niet is afgerond. Dit geldt nog sterker voor het gebied dat ten 
westen en zuiden van het plangebied is gesitueerd: het reservegebied Almere- 
Haven. In het Ontwerp Struktuurplan Almere heeft dit gebied de bestemming 
"bijzondere bestemming met bijbehorende woonbebouwing" gekregen. Op korte 
termijn zal voor dit gebied een plan ex art. 11 in procedure worden ge- 
bracht . 

Het reservegebied Almere-Haven heeft momenteel een ruig en natuurlijk karak- 
ter met een afwisseling van met bomen ingeplante en meer open terreindelen 
met struikachtige begroeiing. De verwachting is dat het -tijdelijke- gebruik 
van dit gebied de eerste tijd ongewijzigd blijft: picknicken, trimmen, wan- 
delen, fietsen, hond uitlaten e.d., dat het reservegebied Almere-Haven een 
dagrekreatieve funktie blijft vervullen in de nabije toekomst. 

4. Sportvelden-West 

Het plangebied meet ruim 25 hectare en bestaat uit sportvelden, een park- 
achtig gebied en een bouwspeelplaats. Een klein gedeelte van de oppervlakte 
wordt in beslag genomen door water en verkeersvoorzieningen. Aan de oostzijde 
is de plangrens van het plan Sportvelden-West gelegd op de gracht die het 
plangebied scheidt van de Gouwen en de Wierden. Aan de zuidzijde en west- 
zijde worden langzaam verkeer routes gevolgd die leiden naar respectievelijk 
het Kromslootpark en Almere-Stad. De watergang parallel aan en ten zuiden van 
de Havendreef vormt de noordelijke begrenzing. 

Het plangebied is in drie delen te scheiden. Het westelijk deel bevat een 
sportveldencomplex, het oostelijk deel bestaat uit een parkachtig gebied 
en een bouwspeelplaats genaamd Jeugdland. 
In het navolgende wordt elk plandeel afzonderlijk beschreven en worden de op 
de plankaart aangegeven bestemmingen kort behandeld. De belangrijkste lang- 
zaam verkeer routes zijn via een aanwijzing op de plankaart in het plan opge- 
nomen . 
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Het sportveldencomplex zal een zevental voetbalvelden, een tweetal verhar- 
de handbalvelden en twee korfbalvelden tellen, alsmede een gebouwde accom- 
modatie (kantine en kleedruimte) voor de voetbalsport en een accommodatie 
voor handbal- en korfbalbeoefenaars. Een gedeelte van deze voorzieningen is 
reeds aangelegd en in gebruik; de bijbehorende accommodaties zijn in aan- 
bouw genomen. Tenslotte zijn er plannen voor de aanleg van een honkbal-accommo- 
datie in het aan Jeugdland grenzende plandeel waar momenteel een rekreatief te 
gebruiken veld is aangelegd. 

De sportvelden zijn voor auto's ontsloten door een aftakking van de Wester- 
dreef. Ook (brom)fietsers worden over deze weg geleid, die eindigt bij een 
tussen de sportvelden in gesitueerde parkeergelegenheid. Voor langzaam 
verkeer zijn ook aparte routes door het plangebied geleid. De eerste route 
ligt centraal in het sportveldendeel en geeft aansluiting op een route die 
langs de zuidgrens van het plangebied een verbinding verzorgt tussen ener- 
zijds het reservegebied Almere-Haven en het Kromslootpark en anderzijds de 
Wierden en andere gebieden in Almere-Haven. Het is een belangrijke schakel 
in de verbindingen voor langzaam verkeer tussen Almere-Haven en Almere-Stad. 
Via een aftakking van deze route zijn de sportaccommodaties te bereiken. 
Voor het gehele sportveldencomplex is de bestemming "Sportieve Rekreatie" 
(Rs) aangehouden. Enige uitbreiding van bebouwing tot een maximale goothoog- 
te van 4 meter is in deze bestemming toegestaan, terwijl het mogelijk te be- 
bouwen oppervlakte wordt beperkt via een maximaal toegestaan bebouwingsper- 
centage (zie plankaart en voorschriften). Niet is vastgelegd waar exact deze 
uitbreiding (bijv. in de vorm van een bescheiden tribune) in de bestemming spor- 
tieve rekreatie dient gerealiseerd te worden. In deze bestemming zijn ook de gron- 
den opgenomen die momenteel in gebruik zijn als toegangsweg en als parkeer- 
plaats; deze voorzieningen zijn wel als ondergrond op de plankaart getekend, 
maar de situering hiervan kan -bijv. naar aanleiding van bebouwingsuitbrei- 
ding- binnen dit plandeel worden veranderd. Een in dit plan toegestane aan- 
passing betreft voorts de aanleg van (een) extra veld(en). 

Ten zuiden van de sportvelden is langs de gracht een strook voor "Dagrekreatie" 
(Rd) bestemd met de aanduiding "Wandel- en speelpark" (p). Dit plandeel wordt 
ontwikkeld tot een parkachtig gebied en is te beschouwen als een uitloper van 
de groene terreinen (met o.a. nutstuinencomplexen) aan de overzijde van de 
gracht en de groene zone ten noorden van de Muiderweg. Vanwege deze relatie 
wordt bebouwing alhier ongewenst geacht. 
Evenals het gebied waarin de sportvelden zijn gelegen, funktioneert dit plan-^^ 
deel als rekreatiegebied voor de bewoners van Almere-Haven. Desondanks is er 
sprake van een verschillend gebruik, welke kan worden samengevat in 'aktieve' 
resp. 'passieve' rekreatie, en welke tot uiting komt in de verschillende be- 
stemmingen. In eerstgenoemd gebied ligt de nadruk op aktieve rekreatie (sport- 
beoefening), hetgeen relatief veel gebouwde voorzieningen nodig maakt. In dit 
plandeel blijven de aktiviteiten echter beperkt tot wandelen, picknicken, zon- 
nen, fietsen, trimmen, vissen e.d. Rekreatieve voorzieningen zijn hier nauwe- 
lijks nodig en slechts bedoeld om de passieve rekreant van dienst te zijn: 
voetpaden, bankjes e.d. 
Om het groene karakter van dit plandeel te behouden is ook de doorgaande toe- 
gangsweg tot de sportvelden gefixeerd, via de aparte bestemming "Verkeer" (V), 
in dit plandeel opgenomen. Een andere ontsluiting voor auto's is in deze be- 
stemming niet toegestaan. Voorts voert de reeds genoemde doorgaande langzaam 
verkeer route tussen Almere-Haven en -Stad door dit plandeel. Door de -groene- 
inrichting met een afwisseling van struiken, grasvelden en boomgroepen wordt 
een gevarieerd parkachtig landschap gecreëerd. 

Van geheel andere aard zijn de aktiviteiten in het laatste plandeel. Dit geiso- 
leerd gelegen gebied, aan twee zijden begrensd door water, is in gebruik als 
ruig speelterrein voor de jongeren van Almere. De grens met het hierboven be- 
schreven plandeel is gemarkeerd door een afrastering met een af te sluiten toe- 
gang. Aldus is hier een terrein ontstaan waar de jeugd "heer en meester" is. 
Als belangrijkste aktiviteit kan het bouwen van hutten worden genoemd, daar- 
naast spelen zich ook aktiviteiten binnen af. 
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De inrichting van het gebied zal tot een minimum worden beperkt. Volstaan 
zal worden met het inplanten van groen -met name langs de afrastering-, de 
aanleg van een halfverharde parkeervoorziening bij de ingang van het ter- 
rein en de aanleg van een pad het terrein in ten behoeve van bouwmaterialen- 
transport in de natte terreindelen. Voorts behoort een overdekte accommodatie 
(Romney-loods) voor de opslag van bouwmateriaal en voor diverse aktiviteiten 
tot de noodzakelijke voorzieningen, evenals een parkeervoorziening die ook 
als tijdelijke opslag kan dienen. Van de gebouwde voorzieningen is momenteel 
een porto-cabin in gebruik bij de toegang tot het terrein en zal binnen af- 
zienbare tijd een Romney-loods worden geplaatst; beide zijn als ondergrond 
op de plankaart ingetekend. 
Vanwege de met opzet nagestreefde geisoleerde ligging is het plandeel slechts 
van één zijde voor alle verkeer ontsloten. De bestemming "Rekreatie" 
(R) met de aanduiding "bouwspeelplaats" (b) maakt de bouw van (een) overdek- 
te accommodatie(s) alhier mogelijk. Evenals bij de sportvelden is een maxi- 
male goothoogte en een maximaal te bebouwen oppervlakte vastgelegd in de 
voorschriften en op de plankaart, zonder evenwel de lokatie precies vast te 
leggen. 
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RESULTATEN VAN HET AMBTELIJK OVERLEG 

Op 28 januari 1982 is het ontwerpplan ex artikel 11 van de Wet openbaar 
lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 'Sportvelden-West 1981' 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; 
4. de Directeur-Generaal van het Verkeer van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat te Den Haag; 
5. de Rijksverkeersinspectie, district Overijssel te Zwolle; 
6a. de Directeur-Generaal van de Energievoorziening te Den Haag 

mede voor afdoening verzonden aan: 

6b. de N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen; 
7. de Rijksconsulent voor Handel, Ambacht en Diensten voor Amsterdam 

e.o. te Amsterdam; 
8. de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu 

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

9. de Eerst Aanwezend Ingenieur der Genie te Apeldoorn; 
10. de Hoofdingenieur van de Landinrichting, Grond- en Bosbeheer te Zwolle. 

Binnen de daarvoor gestelde termijn is van de onder 2 en 4 genoemde 
instanties geen reactie ontvangen. 
De onder 5, 6a, 6b, 7, 8 en 9 genoemde instanties berichtten dat het plan 
van die zijde geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen. 

Van de onder 1, 3 en 10 genoemde instanties is in het kader van het ambtelijk 
overleg commentaar ontvangen. In het navolgende zijn deze commentaren cursief 
weergegeven en van antwoord voorzien door de Rijksdienst voor de IJsselmeer- 
polders. De wijzigingen als gevolg van ingekomen commentaar zijn in het plan 
verwerkt. 

Het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" te Almere. 

Bij brief van 11 maart 1982, kenmerk 28759-SVG, is de volgende reactie ont- 
vangen: 

A. Algemeen 

1. In de toelichting wordt uitgebreid informatie gegeven over de diverse 
voorzieningen, die volgens het ontwerp-plan mogelijk zijn. Het is 
wenselijk dat daarbij tevens inzicht wordt gegeven in de fasering in 
overleg van deze voorzieningen. 



Antwoord R.IJ.P. 

1. De toelichting geeft een overzicht van de diverse in het plangebied 
aanwezige of op korte termijn te realiseren voorzieningen gebaseerd 
op de bij het schrijven van de toelichting beschikbare informatie. 
Het betekent voor een jong gebied als de Westelijke Groene Wig dat 
de toelichting snel verouderd kan zijn. 
In dit plan is getracht dit te voorkomen door bij de beschrijving van 
het plangebied met name uit te gaan van een eindbeeld, zoals dat over 
3 a 5 jaar gerealiseerd zal zijn. Te zeer in detail treden door per 
voorziening een faseringsplan op te nemen vergroot de kans op achter- 
haalde informatie. Bovendien is dergelijke informatie weinig relevant 
voor het geschetste eindbeeld en dient daarom achterwege te blijven. 

B. Toelichting 

1. Op blz. 7, 3e alinea, wordt ingegaan op de (mogelijke) ruimtelijke 
invulling van het aan dit plangebied grenzende reservegebied Almere- 
Haven. Nu de Z.IJ.P. nog geen kennis genomen heeft van het voor dit 
reservegebied bij de R.IJ.P. in voorbereiding zijnde ontwerp-artikel 
11-plan, dient het vermelde in deze plantoelichting ten aanzien van 
het reservegebied geheel te vervallen. 

Antwoord R.IJ.P. 

1. De betreffende zinsnede zal worden geschrapt. 

C. Voorschriften 

1. Aangenomen wordt, dat de in de voorschriften voorkomende bestemming 
"recreatie" niet juist is, omdat deze op de plankaart niet voorkomt. 
Vermoedelijk wordt bedoeld de bestemming "verblijfsrecreatie". 

2. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. 
Het begrip "bouwperceel" is voor dit plan niet relevant, en kan vervallen. 

3. Artikel 2. Wijze van meten. 
Het plan kent evenmin een regeling als bedoeld in sub f. 
Het daar vermelde kan ook vervallen. 

4. Artikel 5. Dagrecreatie. 
Zoals reeds eerder door de Z.IJ.P. is bepleit, dient het bouwen van 
kleinschalige gebouwen ten behoeve van de recreatie mogelijk te zijn. 
Aan de gronden met deze bestemming kan een maximale bebouwingspercen- 
tage (b.v. 2%) gegeven worden, in combinatie met een maximale opper- 
vlakte per gebouw. Ook dient de maximale goothoogte vermeld te worden. 

5. Artikel 7. Verkeer. 
Deze verkeersbestemming is gegeven aan de ontsluitingsweg van het sport- 
park naar De Gouwen. Het opnemen van een bebouwingsregeling voor gebouwen 
heeft geen zin, omdat de verkeersbestemming beperkt is tot de rijbaan. 

Antwoord R.IJ.P. 

1 . In het U voor ambtelijk commentaar toegestuurde plan komt de bestemming 
"Verblijfsrecreatie" niet voor. De bestemming op de plankaart en in de 
voorschriften luidt "Recreatie". 

2, 
2 Het plan wordt op deze punten aangepast. 
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4. De westelijke groene wig in Almere-Haven is êên van de belangrijkste 
(dag)recreatieve gebieden in gebruik bij de plaatselijke bevolking. In 
sommige delen wordt bebouwing toegestaan; in het onderhavige plan ten 
behoeve van sportvoorzieningen (sportpark) en speelvoorzieningen (Jeugd 
land), elders o.a, ten behoeve van scholen. Een grotere aantasting van 
het groene en open karakter van de westelijke groene wig, via het toela 
ten van bebouwing op de gronden met de bestemming "dagrecreatie" en de 
aanwijzing "wandel- en speelpark", is volgens de Rijksdienst ongewenst, 
mede omdat bebouwing tot aanvullende ontsluitingsvoorzieningen kunnen 
leiden. Het gebruik van deze terreinen dient beperkt te blijven tot de 
in de toelichting op p. 8 vermelde aktiviteiten en tot de bewoners van 
de direkt aan het plangebied grenzende woongebieden. Bebouwing alhier 
zal mogelijkerwijs de lokale funktie in gevaar brengen. 

Kleinschalige bebouwing voor recreatieve doeleinden wordt wel toege- 
staan in diverse andere gebieden in of nabij Almere-Haven, waarvan 
de recreatieve opvang-capaciteit groter is dan die van het wandel- 
en speelpark. Als voorbeelden kunnen genoemd worden de Voorlanden en 
het Beginbos, welke beide gezien hun ligging een goed alternatief 
vormen voor recreatie op korte afstand van de woning. 

5. De bestemming "Verkeer" zal aan beide zijden van de ontsluitingsweg 
met 2 meter worden verbreed. 

De Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie Zuider- 
werken te Lelystad. 

Bij brief van 26 februari 1982, kenmerk RFO-2360, is de volgende reactie 
ontvangen: 

Het realiseren van gebouwen en bouwwerken, zoals geregeld in de bestemming 
"Verkeer", kan problemen vormen omdat het daarbij begrepen terrein op de 
kaart uitsluitend betrekking heeft op de verhardingsbreedte van de rijbaan. 

Antwoord R.IJ.P. 

Zie het antwoord aan het openbaar lichaam "Zuidelijk IJsselmeerpolders" 
onder C5. 

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

Bij brief van 27 april 1982, kenmerk L 702, is de volgende reactie ontvan- 
gen: 

Aangezien het referentiekader in de vorm van een actueel vastgesteld en 
goedgekeurd streekplan voor het Almere-gebied ontbreekt kan beoordeling 
van het voorliggende plan slechts marginaal zijn. 
De noodzaak van de aan te leggen recreatiegebieden kan ik niet beoordelen, 
mede omdat in het voorliggend ontwerp geen inzicht wordt gegeven in het 
aandeel dat het onderhavige plan aan recreatiegebieden heeft ten opzichte 
van de totale oppervlakte benodigd recreatiegebied in Almere-Haven. 
Met inachtneming van bovenstaande komt een ontwikkeling van het betref- 
fende gebied, zoals in het ontwerp is omschreven, mij niet als onlogisch 
voor. 
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Antwoord R.IJ.P. 

Als referentiekader dient het in 1974 vastgestelde Structuurschema 
Almere-Haven en de Aanvulling op dit plan uit 1979 te worden gebruikt. 
Beide zijn U toegezonden naar aanleiding van het commentaar bij de 
plannen De Steiger en de Paal 1981 en De Hoven 1981. 
Mede gelet op het voorgaande zou in het onderhavige plan volstaan kun- 
nen worden met een opsomming van in het plangebied voorkomende voor- 
zieningen. Daarenboven wordt in par. 2 van de toelichting een uiteen- 
zetting gegeven van de voor Almere-Haven karakteristieke groenstruc- 
tuur. Hieruit blijkt dat het plangebied in gebruik is als recreatie- 
gebied voor de plaatselijke bevolking, weergegeven in fig. 1 'Plan- 
gebied Sportvelden-west* en naar aantal en aard der voorzieningen 
beschreven in par. 4 van de toelichting. 

Lelystad, mei 1982 



VOORSCHRIFTEN, behorende bij het plan tot regeling der 
bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 
van de Wet openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 
"Sportvelden - West 1981" te Almere-Haven 



INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN 1 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 

Begripsbepalingen art. 
Wijze van meten art. 
Algemene bouwbepalingen art. 
Vrijstellingen art. 

HOOFDSTUK II BESTEMMINGEN EN GEBRUIK 

Recreatie (R) art. 
Dagrecreatie (Rd) art. 
Sportieve recreatie (Rs) art. 
Verkeer (V) art. 
Water art. 
Gebruiksbepalingen art. 1 

HOOFDSTUK III OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Overgangsbepalingen t.a.v. het bouwen art. 1 
Strafbaarheid van overtredingen art. 1 
Slotbepaling art. 1 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
O 

1 
2 
3 



HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 2 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

. 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. 

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

3i_Eêil 

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 bouwrijpmaken daarvan. 

4 ._bouwerk 

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. 

5_^_gebouw 

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

6^_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. 

7._bi2gebouw 

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. 



Algemene bepalingen 3 

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: 

 de_gemeente 

het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders". 

9b. burgenieester_en_wethouders 

de landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 
gehoord het Dagelijks Adviescollege. 

9c_. 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: 

de Minister van Binnenlandse Zaken 



Algemene Bepalingen 

Artikel 2. Wijze van meten 

Bij toepassing van deze voorschriften gelden de volgende bepalingen: 

a. het grondoppervlak van een bouwwerk wordt gemeten tussen de buiten- 
werk s'ë~~gëviTvra¥t^n en/of 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 de gemeenschappelijke scheidingsmuren 
en de 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 van het peil tot aan 
het hoogste punt; 

d. de goothoogte c.q. boeiboordhoogte van een bouwwerk wordt gemeten 
vanaf het peil tot aan de snijiijn 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 muit 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. 



Algemene bepalingen 5 

Artikel 3 Algemene bouwbepalingen 

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

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

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

- de overige uit deze voorschriften en uit de kaart voortvloeiende 
bouwgrenzen; 

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

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

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

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

c. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede 
niet meer dan 1.00 m x 1.00 m bedraagt en die een goothoogte c.q. 
boeiboordhoogte of een bouwhoogte overschrijden; 

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, bal- 
kons, galerijen, luifels, hijsinrichtingen, laadbuizen, stortgoten, 
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. 



Algemene bepalingen 6 

Artikel 4 Vrijstellingen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van: 
a. het bepaalde in dit plan voor het bouwen van niet voor bewoning bestem- 

de gebouwen van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, gasdrukregel- 
en meetstations, schakelhuisjes, wachthuisjes, telefooncellen, openbare 
toiletgebouwtjes en gemaalgebouwtjes, mits: 
- het grondoppervlak van een gebouw niet meer dan 50 m2 bedraagt; 
- de goothoogte c.q. boeiboordhoogte van de gebouwen niet meer dan 

3.00 m bedraagt; 
b. het bepaalde in art. 5 (Recreatie), art. 6 (Dagrecreatie) en art. 7 

(Sportieve recreatie) voor het bouwen van windmolens, mits daarvan: 
- de hoogte gemeten tot aan de wiekenas niet meer bedraagt dan 15.00 m; 
- de afstand gemeten tot aan enige erfscheiding van het betreffende bouw 

perceel niet minder bedraagt dan 3.5 x de diameter van de wieken; 
- de afstand gemeten tot aan enige windturbine niet minder bedraagt dan 

7 X de diameter van de wieken; 
c. het bepaalde in art. 3 (Algemene bouwbepalingen) voor het bouwen van 

bouwwerken met een hogere goot- c.q. boeiboordhoogte of bouwhoogte of 
met een groter bebouwingspercentage dan voortvloeit uit het bepaalde 
in lid 1 van dit artikel, mits de overschrijding niet meer bedraagt 
dan 10% van hetgeen uit dit lid voortvloeit. 



HOOFDSTUK II BESTEMMINGEN EN GEBRUIK 7 

Artikel 5 Recreatie (R) 

Do e1eindenomschrijving 

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

Voorzieningen 

2. Op gronden die voor recreatie zijn bestemd, zijn in verband met de in 
lid 1 genoemde bestemming toelaatbaar: 
a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op de gronden met de 

aanwijzing "bouwspeelplaats"; 
b. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor openbare nutsbe- 

drijven; 
c. waterlopen, 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 gebruiks- 
bepalingen: 
a. het (gezamenlijk) grondoppervlak van parkeerplaatsen bedraagt ten 

hoogste 500 m2. 

Bouwvoorschriften 

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

- kantines of vergelijkbare gebouwen ten hoogste: 
b. het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak bedraagt: 

- van een kantinegebouw ten hoogste: 
- van gebouwen voor werkplaats en materiaalopslag ten 

hoogste 
- van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

voor openbare nutsbedrijven ten hoogste 
c. de toegelaten goot- c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 

- van kantinegebouwen ten hoogste 
- van gebouwen voor werkplaats en materiaalopslag 

ten hoogste 
- van overige gebouwen ten hoogste 

d. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 
- van gebouwde erfafscheidingen ten hoogste 
- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grond- 

oppervlak van niet meer dan 1.00 x 1.00 m ten hoogste 6.00 m 
- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoog- 

ste 4.00 m 

eén 

80 m2 

200 m2 

20 m2 

4.00 m 

5.00 m 
4.00 m 

2.00 m 



Bestemmingen en gebruik 8 

Artikel 6 Dagrecreatie (Rd) 

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

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

Ruimteli2ke_indeling 

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

indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor: 
- een fietspad met een breedte van ten minste 2.50 m binnen een 

afstand van 20.00 m uit de aanwijzing "hoofdroute langzaam 
verkeer"; 

b. de gronden met de aanwijzing "wandel- en speelpark" (p) dienen 
beschikbaar te blijven voor een park. 

Bouwvoorschriften 

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

- van gebouwen voor recreatie ten hoogste 200 m2 
b. het toegelaten grondoppervlak bedraagt: 

- van gebouwen voor recreatie ten hoogste 25 m2 
c. de toegelaten goot- c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 

- van gebouwen voor recreatie ten hoogste 4.00 m 
d. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 

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

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoog- 
5te 4.00m 



Bestemmingen en gebruik 9 

Artikel 7 Sportieve recreatie (Rs) 

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

Voorzieningen 

2. Op gronden die voor sportieve recreatie zijn bestemd, zijn in verband 
met de in lid 1 genoemde bestemming toelaatbaar: 
a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor sportieve re- 

creatie; 
b. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor openbare nuts- 

bedrijven; 
c. beplantingen en verhardingen. 

Ruirateli2ke_indeling 

3. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden 
de aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebruiks- 
bepalingen: 
a. de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar, 

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

afstand van 20.00 m uit de aanwijzing "hoofdroute langzaam verkeer" 
b. het (gezamenlijk) grondoppervlak van de parkeerplaatsen bij een 

sportveldencomplex bedraagt ten hoogste 5000 m2 

Bouwoorschrif ten 

4. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen; 
a. het toegelaten aantal gebouwen ledraagt: 

- van kantines of vergelijkbare gebouwen ten hoogste vier 

b. het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak bedraagt; 
- van een kantinegebouw ten hoogste 250 m2 
- van een tribune ten hoogste 1000 m2 
- van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor 

openbare nutsbedrijven ten hoogste 20 m2 
c. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 

- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grondopper- 
vlak van niet meer dan 1.00 x 1.00 m ten hoogste 15.00 m 

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoog- 
ste ^ ™ 
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Artikel 8 Verkeer (V) 

Doeleindenomschrijving 

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

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

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

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

3. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de 
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebruiksbepalin- 
gen: 
- de op de kaart aangegeven dwarsprofielen moeten in acht worden geno- 

men. 

Bouwvoorschriften 

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 verkeersdoeleinden ten hoogste 
- van een gebouw voor openbare nutsbedrijven ten hoogste 

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

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

grondoppervlak van niet meer dan 1.00 x 1.00 m ten 
hoogste 

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 

20 m2 
20 m2 

3.00 m; 
4.00 m; 

6.00 m; 

4.00 m 



Bestemmingen en gebruik 1 1 

Artikel 9 Water 

Doeleindenomschrinving 

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

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

scheepvaartverkeer; 

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

Bouwoor schriften 

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

- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grond- 
oppervlak 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 



Bestemmingen en gebruik 

Artikel 1 OGebruiksbepalingen 

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 voort- 
vloeiende bestemming, tenzij het betreft: 
a. het voortzetten van het gebruik dat reeds bij het van kracht wor- 

den 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 gemotorj|| 

seerde voertuigen, uitstallingsplaats, opslagplaats of standplaats vo^ 
toer- of stacaravans, woonwagens en tenthuisjes, tenzij het een gebruik 
is dat als zodanig uitdrukkelijk in de voorschriften (bestemming) is 
toegestaan. 

2. 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 
gerechtvaardigd wordt. 



HOOFDSTUK II: OVERGANG- EN SLOTBEPALING 13 

Artikel 1 1 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 12 Strafbaarheid van overtredingen 

Het overtreden van het bepaalde in artikel 10 (gebruiksbepalingen) lid 1 
is een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimte- 
lijke Ordening. 

Artikel 13 Slotbepaling 

Dit plan kan worden aangehaald onder de naam "Sportvelden-West 1981". 

Aldus vastgesteld door de Hoofddirecteur van de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders d.d. lO ^^ voor a n f-1 

7 e Hoofddirecteur 

Goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat 

d.d- 

de Minister 

\ 



VERWIJZINGSBLAD 

De officiële tekening behorende bij dit goedgekeiirde bestemmingsplan 

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

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

zaken. 

Archief openbaar lichaan Zuidelijke IJsselmeerpolders 



RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

SMEDINGHUIS 
LELYSTAD 

OVERDRACHT GOEDGEKEURDE PLANNEN EX ARTIKEL 11 

VET OPENBAARLICHAAM "ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS" 

Hiermede verklaart de secretaris van het openbaar 
lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" te hebben 
ontvangen de originele, door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat ondertekende, plankaarten met bijbe- 
horende toelichting en voorschriften voor de vier 
volgende gebieden, alsmede het originele besluit 
waarbij de Minister voornoemd, genoemde plannen 
heeft goedgekeurd. 

Het_betreft: 

1. Plan "Bedrijventerrein E" te Almere-Buiten bij haar 
besluit van 5 juli 1983, nr. A 24769. 

2. Plan "Centrum A-Noord" te Almere-Buiten bij haar 
besluit van 5 juli 1983, nr. A 2A771. 

^ Plan "Sportvelden West 1981" te Almere-Haven bij 
^ haar besluit van 5 juli 1983, nr. A 1hll3. 

4. Plan "De Marken 1981" te Almere-Haven bij haar 
besluit van 5 juli 1983, nr. A 24775. 

Lelystad, juli 1983 

voor afgifte: 
De Directeur Stedebouw en 
Openbare Werken 

voor ontvangst: 
De Secretaris van het 
openbaar lichaam 
"Zuidelijke IJsselmeerpolders" 

Ir. C.D. van der Wildt A.C. van der Vliet 



[A^ci^ 

Ontwerp-plannen ex artikel 11 Wet openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeer- 
polders (bestemmingsplannen). 

De landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders maakt bekend, dat de 
minister van Verkeer en Waterstaat op 5 juli T983 de volgende plannen 
ex artikel 11 Wet openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders heeft 
goedgekeurd: 

- "Bedrijventerrein E" 
- "Centrum A-Noord" 

-""Sportvelden West 1981" 
- "De Marken 1981" 

(Almere-Buiten) 
(Almere-Buiten) 
(Almere-Haven) 
(Almere-Haven) 

sen 
De plannen liggen vanaf maandag 22 augustus 1983 op de volgende plaat 
ter inzage: 

in het informatiecentrum van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeer- 
polders in het stadhuis te Almere-Stad, Zoetelaarpassage 2 (openings- 
tijden maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag 
tot 21.00 uur); ^ ® 
in het informatiecentrum van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeer- 
polders in gebouw Corrosia, Markt 1 te Almere-Haven (openingstijden 
maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur); 
in gebouw Meerestein, Flevostraat te Almere-Stad; 
bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Zuiderwagenplein 2 te 
Lelystad. 

Voor nadere inlichtingen van de zijde van het openbaar lidhaam Zuidelijke 
IJsselmeerpolders kunt u zich wenden tot de afdeling algemene en juridische 
zaken van de directie Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Gemeente- 
werken in het stadhuis te Almere-Stad (kamer 207, tel. 032A0-9957A). 

Almere, 17 augustus 1983. 

De landdrost. 

ONTWERP-PLANNEN EX ARTIKEL 11 WET OPENBAAR 
LICHAAM ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
(BESTEMMINGSPLANNEN) 
De landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders maakt bekend, dat de minis- 
ter van Verkeer en Waterstaat op 5 juli 1983 de volgende plannen ex artikel 
11 Wet openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders heeft goedgekeurd: 
- Bedrijventerrein E (Almere-Buiten) , 
- Centrum A-Noord (Almere-Buiten) 
- Sportvelden West 1981 (Aknere-Haven) 
- De Marken 1981 (Almere-Haven) 

De plannen Kggen vartaf ntaandag 22 augustus 1983 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 08.30 ult tot 17.00 uur en op donderdag tot 21.00 
uur); 

- in ttet informatiecentrum van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeer- 
poMers in getiouw Corrosia, Markt 1 te Almere-Haven (openingstijden 
maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur); 

- in gebouw Meerestein, Flevostraat te Almere-Stad; 
- t>ij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Zuiderwagenplein 2 te Lely- 

stad. 
Voor nadere inlichtingen van de zijde van het openbaar lichaam Zuidelijke I Js- 
selmeerpokJers kunt u zich weenden tot de afdeling algemene en juridische za- 
ken van de directie Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Gemeentewerken 
»n het stadhuis te Almere-Stad (kamer 207, tel. 03240-99574). 
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