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Hierbij zend ik u ter goedkeuring de plannen tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 van de Wet
op het Openbaar Lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpolders" genaamd
"Almeerderhout" te Almere en "Ie Partiële Herziening De Steiger
en De Paal 1981" te Almere-Haven.

ku i de 1 i j ke. J JssjeJimeerpolders"

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

Ir.

29-@-'83/as

[archÜ^ ^
Plaatsen in de Gooi- en Eemlander d.d. 20 oktober 1983.
ref.nr. 10

Plannen ex art. 11 Wet openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
(bestenmingsplannen).
De landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders maakt bekend, dat de
hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders de volgende
plannen ex art. 11 Wet openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders ter
goedkeuring aan de minister van verkeer en waterstaat heeft aangeboden:
- '"Ahneerdertoi^^ (Almere)
- "Ie Partiele herziening De Steiger en De Paal" (Almere-Haven).
In verband hiermee liggen deze plannen vanaf maandag 24 oktober 1983 gedurende een maand ter inzag op de afdeling algemene en juridische zaken van
de directie Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Gemeentewerken, in het
Stadhuis te Almere-Stad, Wagenmakerbaan 7.
Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid bij de minister van verkeer
en waterstaat (Postbus 20901, 2500 EX 's-Gravenhage) schriftelijk bezwaar
te maken tegen de goedkeuring van de plannen.
Voor nadere inlichtingen van de zijde van het openbaar lichaam Zuidelijke
IJsselmeerpolders kunt u zich wenden tot de afdeling algemene en juridische
zaken van de directie Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Gemeentewerken
in het Stadhuis te Almere-Stad (kamer 207, tel. 03240-99574).
Almere, 20 oktober 1983.
De landdrost.
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MINISTERIE VAN VERKEER
EN WATERSTAAT
RIJKSDIENST VOOR DE
IJSSELMEERPOLDERS
No.

A. 40671

23 november 1 983

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Gezien het bij nota van 14 november 1983 Cds 39785 door de hoofddirecteur
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Lelystad overgelegde
plan, tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden voor
het gebied "Almeerderhout" te Almere, zoals dat is vastgesteld door de
hoofddirecteur voornoemd op 26 september 1983 en sedertdien gewijzigd;
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 21 oktober 1983, nr.
Z 186/83
Gelet op artikel 11 van de Wet van 10 november 1955 (Stb. 521) tot instelling van een openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders";

BESLUIT:

Goed te keuren het plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van
gronden "Almeerderhout", vervat in de bij dit besluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte kaart, nr. 8596 gedateerd 2 november 1983 voorschriften en toelichting, gedateerd 2 november 1983.

's-Gravenhage, 23 november 1983.
De Minister voornoemd.
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VOORWOORD

Dit plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden heeft
betrekking op het gebied "Almeerderhout".
Op basis van de door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders opgestelde
programma's van eisen, stedebouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten, werd het plan opgesteld door Stad en Landschap, Adviesbureau voor
ruimtelijke ordening en vormgeving B.V., vestiging Rotterdam, in nauwe
samenwerking met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en andere betrokkenen.
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
IJSSELMEERPOLDERS

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

toelichting
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1.1. De Buitenruimte van Almere
Sedert het begin van de vijftiger jaren is aan het zuidwestelijk deel
van Zuidelijk Flevoland een belangrijke rol toebedeeld als opvanggebied
voor de overloop van bewoners en bedrijven uit het noordelijk deel van de
Randstad. Om te kunnen fungeren als overloopgebied wordt in zuidelijk
Flevoland de groeikern Almere gebouwd. Deze groeikern zal bestaan uit
meerdere kernen (zie figuur 1).
Deze woonkernen worden omgeven en verbonden door ruimten, die landbouw,
bos, recreatie en natuur als hoofdbestemming hebben (zie figuur 2).
Deze ruimten worden te zamen de Buitenruimte van Almere genoemd. In deze
Buitenruimte wordt een scheiding aangebracht tussen drukke/intensief te
gebruiken zones en meer rustige/extensief te gebruiken gebieden. Hierdoor
kan een afwisselend beeld van verschillende milieus ontstaan. In de
eerstgenoemde zones zullen de recreatieve voorzieningen en vestigingen
met in hoofdzaak een intensief gebruik hun plaats vinden; in de laatstgenoemde gebieden vinden we landbouw, bos en natuurlijke terreinen met
een meer extensief recreatief gebruik. Om dit alles te bewerkstelligen,
is een vroegtijdige ontsluiting en een goede bereikbaarheid met name in
de drukke zones, van belang.
Het ontwikkelingsproces staat hierbij meer centraal dan het eindbeeld. De
meer intensief te gebruiken zones worden dan ook samengevat onder de
benaming "landschapsontwikkelingszones".
De Buitenruimte van Almere heeft ook een regionale functie, gericht op
het niet toenemen van de recreatieve druk op het oude land, met name op
het Gooi, liever nog op het zo mogelijk verminderen daarvan.

1.2. Het -plangebied
Het plan tot regeling van de bebouwing en bestemming van "De Almeerderhout" heeft betrekking op een deel van de Buitenruimte van Almere en is
één in de reeks van plannen, zoals die voor Almere worden gemaakt.
De Almeerderhout ligt tussen Almere-Haven, Almere-Stad en de nog te ontwikkelen woonkern Almere-Oost (zie figuur 3). De begrenzing van het
plangebied is:
noorwestzijde: wegsloot A6;
zuidwestzijde: Waterlandseweg, bosrand tussen Waterlandseweg en
Gooimeerdijk;
zuidzijde: insteek vaargeul aan dijkzijde in het Gooimeer;
oostzijde: A27 (brug en wegsloot), het midden van de Hoge Vaart.
Voor de aangrenzende gebieden zijn of worden plannen ex art. 11 opgesteld
onder de namen:
Hoofdwegen;
Weerwater;
De Steiger en de Paal;
Sportpark Almere-Oost;
Oostrand;
Gooi- en IJmeer;
Almere West en Oost;
Overvaart.
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Het gehele plangebied "De Almeerderhout" beslaat ca. 1200 ha. Het plan
bestaat uit een toelichting, een plankaart en wettelijke bepalingen in de
vorm van voorschriften. De toelichting op het plan bestaat uit een
beschrijving van de huidige stand van zaken, de uitgangspunten voor de
ontwikkeling van het plangebied en een beschrijving van het plan zelf,
onderverdeeld naar bestemmingen en bestemmingselementen.
Voor het opstellen van het plan ex artikel 11 "Almeerderhout" is het
ontwerp-structuurplan Almere het uitgangspunt geweest. Dit plan verkeert
nog in de besluitvormingsprocedure; in welk kader najaar 1981 door de
Rijksplanologische Commissie advies is uitgebracht. Dit advies, dat is
uitgemond in een gelijkluidend regeringsstandpunt; is onderwerp van bespreking geweest in het bestuurlijk overleg in februari 1982.
Een uitsnede van het ontwerp-structuurplan; voor zover dat betrekking
heeft op dit plan, is als figuur 4 weergegeven. Daaruit blijkt dat de
hoofdbestemmingen voor dit plangebied worden gevormd door: Recreatiegebieden Intensief (vergelijk de eerder genoemde landschapsontwlkkelingszones). Recreatiegebieden Extensief en Land- en Tuinbouw. Binnen laatstgenoemde hoofdbestemming is nog een reservering voor een bijzondere bestemming aangegeven. Daarbij is nog de infrastructuur aangegeven, zoals
stadsautoweg met aansluitingen, hoofdfietsroutes en een openbaar vervoersbaan.
In het hiervoor genoemde Regeringsstandpunt over het ontwerp-structuurplan Almere is met betrekking tot de buitenruimte gesteld dat
concretere informatie gewenst is over de aanduidingen natuurgebieden,
recreatie, landbouw en bosbouw. Daarbij moeten onder meer de grenzen en
de gebruiksmogelijkheden scherper worden aangegeven.
In het thans tervisieliggende aangepaste ontwerp-structuurplan Almere is
deze duidelijkheid ook gegeven in de bestemmingen bos, landbouw en stedelijk gebied, resp. ten behoeve van utilitaire werken en ten behoeve van
recreatief gebruik.
De bestemming Bos is gegeven aan de gebieden die in het oorspronkelijke
ontwerp-structuurplan in hoofdzaak de bestemming Recreatiegebieden Extensief en deels ook de betemming Recreatiegebieden Intensief hadden.
De bestemming Stedelijk gebied ten behoeve van recreatief gebruik is
vergelijkbaar met de Recreatiegebieden Intensief in dit plan. Verschillen
met het oorspronkelijk plan voor wat betreft het plangebied van de
Almeerderhout komen naar voren waar in het voorliggende plan de thans in
gebruik genomen gecontroleerde vuilstort de bestemming stedelijk gebied
ten behoeve van utilitair gebruik heeft gekregen; waar landbouwbestemmingen zijn opgenomen in het bos ter weerszijden van de Stadsautoweg 2 en
waar de bijzondere bestemming nabij de Stichtse Brug met de directe
omgeving is bestemd tot landbouw.

figuur 1
almere in de regio
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figuur 3
situering plangebied in almere
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figuur 4
uitsnede ontwerp struktuurpian almere
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2.1. Algemeen
De Almeerderhout bestaat voor het grootste deel uit bos, dat vanaf 1974
gefaseerd is aangeplant. In dit bos maar ook daarbuiten in het zuidoosten
van het plangebied, worden de open ruimten als landbouwgrond geëxploiteerd
door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (R.IJ.P.) (zie figuur 5).
Kavel FZ 61 is sinds midden 1981 in gebruik als puinstortterrein, en zal
vanaf medio 1982 ook als gecontroleerde stortplaats voor huisvuil dienst
doen. In het bos ligt een afwateringskanaal, dat de verbinding vormt
tussen het grachtenstelsel van Almere-Haven en de Hoge Vaart. Fietspaden
zijn aangelegd tussen Almere-Haven, de oever van de Hoge Vaart en de
Gooimeerdijk. Op kavel FZ 59 bevinden zich bedrijfsgebouwen van de
R.IJ.P. In een van de gebouwen is een voorlichtingscentrum gevestigd, de
Kemphaan. De Almeerderhout is hèt bos van Almere, d.w.z. dat het van een
zodanig formaat is dat alle functies welke aan een bos zijn toe te kennen
in dit gebied tot ontwikkeling kunnen komen.

2.2. Fysische kenmerken
De ex-zeebodem van het plangebied was vanaf 1972 voldoende gerijpt voor
landbouwkundige exploitatie. De bovenlaag bestaat uit zware zavel tot
lichte kleigronden, welke op 2 a 3 m beneden het maaiveld in het zuiden
en 5 a 6 m in het noorden overgaat in pleistoceen zand.
Aan weerszijden van de Kemphaanweg en verspreid over de kavels FZ 25 tot
en met FZ 33 komen stortgronden voor.
Deze gronden zijn onder water gemaakte gronddepots van de specie uit de
kanalen die v68r het droogvallen van de polder gebaggerd werden. Langs de
westelijke oever van de Hoge Vaart komen verder nog vloeigronden voor.
Deze zijn ontstaan bij het opschonen van de tijdens het droogmalen volgeslibde onderwater gebaggerde vaarten en tochten. De hoogteligging van
het gebied varieert van 3.00 m - N.A.P. In het zuiden tot 3.50 m - N.A.P.
in het noorden. Door inklinking zal het hele gebied nog ca. 40 cm dalen.
De invloed van kwel vanuit het Gooimeer en vanuit het Gooi is het grootst
in de strook langs de Gooimeerdijk, waardoor bepaalde plekken beperkte
gebruiksmogelijkheden hebben. De afwatering geschiedt door een stelsel
van kavelsloten en tochten op de Hoge Vaart (peil 5.20 m - N.A.P.).

2.3. Infrastructuur' (zie figuur 6)
- water
De vaargeul in het Gooimeer, die de zuidelijke grens van het plangebied
vormt, is van belang voor de beroeps- en pleziervaart tussen plaatsen die
havens hebben aan de Randmeren en voor een beschutte verbinding tussen
West-Nederland en Noord-Nederland. De geul is betond. De Hoge Vaart is
van belang voor de waterhuishouding van met name het zuidelijke gedeelte
van Flevoland. Als vaarroute vormt de Hoge Vaart de verbinding tussen de
sluizen bij het gemaal De Blocq van Kuffeler en die bij het gemaal bij
Ketelhaven. De breedte is 40 meter.
De Vogelweg en de A6 kruisen de Hoge Vaart middels twee bruggen. De brug
van de A6 over de Hoge Vaart ligt buiten het plangebied en is nog in aan-
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bouw. De westelijke oever van de Hoge Vaart is over een lengte van + 3 km
beschermd met een zogenaamde gobi-mat, een doorgroeiconstructie van
betonnen blokken op nylon-doek, waarbij het de bedoeling is dat het riet
door de gaten groeit.
Het zogenaamde Afwateringskanaal dient ter afwatering van Almere-Haven en
vormt een schakel in de toekomstige vaarverbinding tussen Gooimeer en
Hoge Vaart en die tussen Gooimeer en Weerwater. De breedte is 35 m.
Verder komen in het gebied nog tochten en sloten voor.
- Wegen
Rijksweg 6 (A6) vormt de noordelijke begrenzing van het plangebied en is
van nationale betekenis.
Momenteel loopt de Waterlandseweg als hoofdverbinding door het plangebied. Deze weg heeft een functie ten behoeve van:
doorgaand verkeer A6 (Hollandse brug) - Gooiseweg (Zuidlob Flevoland, Zeewolde) en
A27 (Stichtse brug) - A6 (Lelystad en verder);
verkeer van en naar Almere in zuidoostelijke richting: het Gooi en
Utrecht via Stichtse brug. Zuidlob Flevoland en Zeewolde;
bestemmingsverkeer van en naar de recreatietuinen ten zuidoosten van
het plangebied, de Kemphaan; de puin- en vuilstort en het bos.
In het ontwerp-structuurplan Almere staat de stadsautoweg 2 als hoofdverbinding aangegeven met een tracé globaal over de Kemphaanweg. Deze weg
zal dienen ten behoeve van het externe verkeer, het verkeer tussen de
oostelijke kern(en) en overig Almere en het bestemmingsverkeer van en
naar het gebied rond de S.A.W. 2.
De Waterlandseweg heeft dan slechts een functie voor de ontsluiting van
het deel van de Almeerderhout ten zuidwesten van de S.A.W. 2 en met name
van het havenkommetje aan het afwateringskanaal. De weg vindt hier ook
zijn beëindiging en de aanwezige dam in het afwateringskanaal wordt verwijderd. Het gedeelte van de Waterlandseweg tussen het afwateringskanaal
en het aansluitpunt bij de Noorderdreef kan voor het grootste deel vervallen en worden verwijderd.
Het doorgaande verkeer Stichtse brug - A6 (Lelystad en verder) wordt afgewikkeld door de oostelijk van Almere getraceerde A27. De Vogelweg verbindt het landelijk gebied van Flevoland met Almere door zijn aansluiting
op de Waterlandseweg.
Globaal vanaf deze ontsluiting is een tracé voor een verbindingsweg met
de Gooimeerdijk gereserveerd.
Er zijn diverse plaatselijke ontsluitingswegen in het gebied: de Kampweg,
de weg over de Gooimeerdijk, de Kemphaanweg en het Kemphaanpad. Ten
slotte is een aantal fietspaden aangelegd. Dit fietspadennet zal in de
nabije toekomst worden uitgebreid. Sommige van deze fietspaden zijn ook
van betekenis als beheerspaden voor land- en bosbouw. In het noordwesten
van het plangebied is een tracé voor een vrije busbaan tussen AlmereHaven en Almere-Stad gereserveerd.

PWNCrPEPROFIEL

RIJKSWEG 27

SCHAAL 1_500
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- Nutsvoovzieningen
In het plangebied liggen verschillende nutsleidingen, te weten:
een water-, gas- en elektriciteitsleiding (10 kV) langs de
Waterlandseweg;
de water- en elektriciteitsleiding hebben beide een aftakking naar
het voorlichtingscentrum De Kemphaan;
een interlokale telefoonleiding, deze komt langs de westelijke zijde
van FZ 27 het gebied binnen, loopt vandaar langs de Waterlandseweg
richting industrieterrein De Steiger.
Voorjaar 1982 zal begonnen worden met het aanleggen van een ondergrondse
150 kV - leiding langs de Waterlandseweg en de Kemphaanweg, aansluitend
op een onderstation in Almere-Stad ten noordwesten van de A6. Ter hoogte
van de Stichtse Brug en het westelijk daarvan gelegen landbouwgebied
wordt de verbinding voorlopig bovengronds gerealiseerd.
Voor al deze nutsleidingen geldt dat aan weerszijden een strook van
4,5-5 m vrij moet blijven van bebouwing en beplanting. Verder staat op
kavel FZ 54 aan het begin van de Kemphaanweg een klein trafo-huisje
(huisje + terreintje: 100 m2) en een 30 m hoge mobilifoon-antenne,
uitsluitend ten dienste van de P.G.E.M. Op kavel FZ 50 staat een 90 m
hoge C.A.I. (Centrale Antenne Inrichting).

2.4. Ve bospevaelen
De bosinplant in de Almeerderhout is in eerste instantie gebeurd vanuit
het oogmerk een wervend milieu te scheppen voor de nieuwe polderbewoners.
In tweede instantie is gedacht aan een verlichting, noodzakelijkerwijs op
de lange termijn, van de druk op bosgebieden in het Gooi.
De inplant gaat uit van een doelmatig en economisch bosbeheer in samenhang met het ingebruiknemen van delen van het bos voor recreatie. De gekozen bosopzet moet leiden tot een evenwichtig bosbedrijf. De ruimtelijke
spreiding van houtsoorten hangt samen met de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de bestemmingen bosbouw, landbouw en recreatie. Zo kunnen
de grotere open ruimten eventueel op korte termijn met voorzieningen
worden ingevuld en zullen met snelgroeiende populieren ingeplante delen
op iets langere termijn voor nadere invulling in aanmerking kunnen komen.
De volgende deelgebieden zijn te onderscheiden in (zie figuur 7):
1.
hoofdzakelijk ingeplant in 1974;
2.
hoofdzakelijk ingeplant in 1975 en 1976;
3.
hoofdzakelijk ingeplant in 1976, 1977 en 1978.
ad 1
Dit gedeelte heeft een kleinschalig karakter met een gevarieerd bosbeeld:
kleine oudere bosvakken met daartussen jonge aanplant (ingeplant in het
seizoen 1980/1981) en een enkele open plek. Hier heeft zich een ruigtevegetatie ontwikkeld.
ad 2
Hier is van een meer grootschalig karakter sprake. De doelstelling
houtproduktie is hier duidelijk aan de orde. De ontsluiting is hoofdzakelijk gericht op bosbouwkundig beheer.
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ad 3
Deelgebied 3 is in twee fasen aangeplant, te weten;
het gebied dat niet onder kwelinvloed staat;
het gebied dat wel onder kwelinvloed staat.
Het eerste geval betreft het zgn. "cirkelbos"; genoemd naar de vorm van
de vakken die met populieren zijn ingeplant en die in de toekomst, wanneer de populieren kaprijp zijn, een recreatief gebruik kunnen krijgen.
Voor het gebied dat wel onder kwelinvloed staat is de houtproduktie niet
zo belangrijk. Voorop staat hier de te verwachten biologische rijkdom van
het zich ontwikkelde nat, bosachtig struweel.

2.5. De landbouw
Voor zover de gronden niet zijn ingeplant met bos of anderszins worden
gebruikt, zijn ze als landbouwgrond in exploitatie bij de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders. Dit betreft de niet beplante kavelgedeelten
tussen de Waterlandseweg en Hoge Vaart en de kavels ten oosten van het
Cirkelbos tussen Waterlandseweg en de Gooimeerdijk. De kavels tusen de
A6 en het Afwateringskanaal hebben tijdelijk dienst gedaan als depotruimte voor grond die vrijgekomen is bij het graven van het Afwateringskanaal en van het cunet van de A6. Deze kavels zijn opnieuw ontgonnen en
weer in cultuur genomen. In het algemeen is de tijdelijke landbouwexploitatie van de jonge poldergronden er op gericht om de rijping te
bevorderen en de gronden geschikt te maken voor hun uiteindelijke
bestemming. Dit kan zijn bos, stedelijke bebouwing, maar ook landbouw. In
dat geval worden de gronden zodra zij hiervoor geschikt zijn, uitgegeven
aan particuliere ondernemers.
De doelstelling van de tijdelijke landbouwexploitatie van de gronden,
namelijk het geschikt maken van de gronden voor hun uiteindelijke
bestemming, houdt in dat de eerste jaren alleen gewassen worden geteeld
die daaraan bijdragen; zoals koolzaad en granen. Deze gewassen worden
gezaaid en geoogst in droge perioden en noodzaken niet tot zware
transporten die de structuur van de bodem negatief beïnvloeden. De gewassenkeuze is daarna afhankelijk van ondermeer het tijdstip waarop de
definitieve bestemming kan worden gerealiseerd.

2.6. Beetaande bestemmingselementen (zie figuur 8)
- Het buitenaentrum "De Kemphaan"
De Kemphaan is een voorlichtingscentrum op het gebied van plantenteelt en
natuurbeheer in Flevoland. Het centrum is tevens bedoeld om het de
Almeerders iets gemakkelijker te maken bij het verkennen en het zich
eigen maken van de voor velen onwennige Buitenruimte in de nieuwe polder.
Het buitengedeelte is vooral gericht op voorlichting over milieuvriendelijke wijzen van volkstuinieren, in de vorm van voorbeeldtuinen met
voornamelijk biologische teeltwijzen. In de binnenexpositie wordt aandacht gegeven aan plantenteelt, natuurbeheer en de wijze waarop dit in
Flevoland wordt bedreven.
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- Thuishaventje aan het Afwateringskanaal
Aan het Afwateringskanaal is een eerste aanzet gegeven voor een watersportvoorziening. Er kunnen 15 a 20 boten afgemeerd worden, tevens is
voorzien in een botentewaterlaatplaats.
- Aanloophaventje aan de Hoge Vaart
Een tweede aanzet voor een watersportontwikkeling is in aanleg in de vorm
van een aanloophaventje annex aqua-camping aan de Hoge Vaart.
- Sohuitgelegenheid
Op kavel FZ 57 is vlakbij de brug over het Afwateringskanaal een
schuilhut gebouwd. Deze vormt een markering van het kruispunt van de
fietsverbinding Almere-Stad/Gooimeer en Almere-Haven/Hoge Vaart.
- Puin- en ■ouiletortplaats FZ 61
Kavel FZ 61 wordt ingericht voor het gecontroleerd storten van bouwafval
en huisvuil. De duur van het storten wordt geschat op 8 3 10 jaar. De
hoogte van de stortheuvels zal variëren van 3 tot 6 m boven maaiveld. Het
is de bedoeling om deze gronden na afwerking geschikt te maken voor
recreatieve doeleinden. Het stortgedeelte tussen Hoge Vaart en fietsroute
zal het eerst worden afgewerkt en ingericht ten behoeve van dagrecreatie.
Het gedeelte tussen fietsroute en Waterlandseweg vormt de tweede fase en
wordt later de ondergrond voor een expositieterrein.
De voorzieningen ten behoeve van het storten bevinden zich nabij de
Waterlandseweg en zullen bestaan uit een kantoortje, weegbrug, opslagruimte en eventueel een overslag.
- Kanaaloevers
Langs de oever van de Hoge Vaart (FZ 59 en 60), ingesloten door water en
land (bos) ligt een terrein dat door planmatige grondwinning ten behoeve
van de vuilstort is omgevormd tot een natuurlijk aandoende kanaaloever.
Dit levert een afwisselend beeld op van open water, moeras, natte en
droge struwelen en solitaire bomen en droge ruigten. D66r de strook zal
een recreatief fiets-/wandelpad worden aangelegd.
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Oè Almeerderhout is gelegen in het stedelijk gebied Almere. Door zijn
ligging zal de Almeerderhout in de toekomst zowel een lokale als een
regionale betekenis krijgen.
Er komen globaal 100.000 inwoners in Almere-Stad, 25.000 inwoners in
Almere-Haven en mogelijk in de verdere toekomst ook nog eens 50.000 inwoners in Almere-Oost. Deze woonkernen grenzen voor grote delen direct
aan het plangebied. Voor de regio is het gebied ontsloten via A27 en A6.
Dit houdt in dat er bezoekers zullen zijn van verschillende herkomst, en
deze verschillende wensen zullen hebben met betrekking tot de Almeerderhout .
Er zal zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen aan deze verschillende
wensen zonder het eigen ontwikkelingsperspectief van met name het jonge
bos te schaden. Door de omvang van het gebied is dat mogelijk door middel
van zonering en door het combineren van meerdere functies in deelgebieden. De doelstellingen die aan de inrichting van het gebied ten
grondslag liggen, zijn de volgende:
1.
het zich laten ontwikkelen van een vrij natuurlijk bos;
2.
het produceren van hout;
3.
mogelijkheden bieden aan bezoekers; jong en oud om;
wat te leren over de natuur;
wat te weten te komen over hun omgeving;
zelf met de natuur bezig te zijn, daarin te werken;
voorlichting te krijgen over volkstuinieren en voeding;
4.
mogelijkheden en ruimte bieden aan bewoners van Almere om te
recreëren;
5.
beheren van landbouwgebieden uit produktieve en uit landschappelijke, recreatieve en educatieve overwegingen.
De in paragraaf 1.1. genoemde landschapsontwikkelingszones raken ook het
Almeerderhout. In het ontwerp-structuurplan Almere zijn landschapsontwikkelingszones geprojecteerd tussen Almere-Haven en de Hoge Vaart (langs
de noordoever van het Afwateringskanaal, tussen gemaal De Blocq van
Kuffeler/Almere-Buiten en het Gooimeer langs de oostoever van de Hoge
Vaart) en van de Hoge Vaart naar de Gooimeerdijk (ter hoogte van het
Cirkelbos). De laatste is tevens de landschapsontwikkelingszone tussen
Almere—Oost en het Gooimeer. Deze gebieden zullen voornamelijk voor de
recreatie en de recreatieve vestigingen ontsloten worden en hier zullen
recreatieve voorzieningen gesitueerd worden. De landschapsontwikkelingszones liggen dus feitelijk aan de randen van het bosgebied; waardoor het
middendeel een rustig karakter kan behouden. Hier zal een meer natuurlijke ontwikkeling van het bos een kans kunnen krijgen, waarbij met name
te denken is aan de kern van het bos (omgeving Kemphaan) en het deel van
het Cirkelbos; waar een sterke kwelinvloed heerst. Ter hoogte van het
Cirkelbos is een oeverontwikkeling langs het Gooimeer gedacht, in de vorm
van eenvoudige aanlegplaatsen en een smal voorland voor zover de vaargeul
het toelaat. Deze ontwikkeling is behalve in het ontwerp-structuurplan
Almere ook voorzien in de Structuurvisie Recreatief gebruik Randmeren.
Hierdoor zal de relatie van het achterliggende gebied met het randmeer
gestalte krijgen, met name voor het toekomstige Almere-Oost-gebied.
In het overige bosgebied staat de natuur meer voorop en krijgen de
"stillere" recreatievormen een kans.
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In principe zal in het gehele bosgebied vrij kamperen mogelijk zijn, mits
deze mogelijkheden zijn opgenomen in het kampeerplaatsenplan van de (toekomstige) gemeente.
Tot slot zijn er nog de landbouwgronden in het bos zelf en tussen het
Cirkelbos en de A27.
Voor het landbouwgebied in het bos zelf wordt gedacht aan een bedrijfsvoering die een positieve bijdrage levert aan het bosgebied in z'n
totaliteit (medegebruik, vervlechting van functies).
Het uitgangspunt voor het landbouwgebied tussen het Cirkelbos en de A27
is, dat gestreefd wordt naar goed verkavelde bedrijven van voldoende omvang voor een bedrijfseconomisch verantwoorde bedrijfsvoering.
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4.1. Atgemeen
De Almeerderhout heeft in hoofdzaak de bestemmingen Bos, Agrarische
Bedrijfsdoeleinden en Recreatie. Daarnaast komen de bestemmingen Waterstaatsdoeleinden (Gooimeerdijk), Bedrijfsdoeleinden (de vuilstórt^. Water
en Verkeer voor. De bestemming Recreatie is nog nader uitgewerkt afhankelijk van het gebruik en de bebouwingsmogelijkheden, in Recreatie met de
nadere aanduiding "parkgebied" en Recreatie met bebouwingsmogelijkheden
tot een bepaald percentage ten behoeve van ontspanningsactiviteiten.
Bestemmingselementen zoals een haven, een manege en een voorlichtingscentrum zijn door middel van aanwijzingen in de bestemming aangegeven.
Ook verblijfsrecreatie is op deze wijze als een bepaalde vorm van
Recreatie aangegeven.
De voorziene aanleg van een verkeersverbinding tussen de Stichtse Brug
en de A6 met het karakter van een stadsautoweg is opgenomen als een tamelijk ruime reservering in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid van de
onderliggende bestemmingen. Hiervoor is gekozen omdat een goedgekeurd
ontwerp van de weg ten tijde van het opstellen van dit plan niet beschikbaar was.
In het cirkelbos tussen Waterlandseweg en Gooimeerdijk is verblijfsrecreatie door middel van een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten einde
inzicht te bieden op de ontwikkelingen op langere termijn én realisering
mogelijk te maken via een verkorte eenvoudige procedure.
Dezelfde argumentatie geldt voor de opgenomen wijzigingsbevoegdheid van
de bestemmingen "Bedrijfsdoeleinden" én "Verkeer" voor zover dat betrekking heeft op het deel van de Waterlandseweg ten noorden van Almere—
Haven.
Ten slotte is de aanleg van een openbaar vervoersbaan tussen Almere-Haven
in Almere-Stad-Oost door middel van een wijzigingsbevoegdheid aangegeven
omdat ook hiervan nog geen goedgekeurd tracé en ontwerp beschikbaar zijn.
Van de hiervoor genoemde bestemmingen kan in algemene zin worden opgemerkt dat de recreatieve ontsluiting van de bossen zich in hoofdzaak
zal beperken tot de randen. Zeker zolang het bezoek aan de bossen nog
beperkt is, zal er geen noodzaak zijn voor de aanleg van speciale
parkeervoorzieningen.
Voor het bosbezoek is daarin overigens wel voorzien in de plannen voor
het buitencentrum "de Kemphaan".
In beperkte mate zullen ook parkeervoorzieningen gerealiseerd worden bij
het havenkommetje aan het Afwateringskanaal aan het eind van de Waterlandseweg en bij de visplaats aan de Hoge Vaart nabij de Vogelweg.
De bebouwingsmogelijkheden in het bos zijn beperkt tot beheersgebouwen
(een bosschuur met dienstwoning) welke naar alle waarschijnlijkheid in de
directe nabijheid van "de Kemphaan" gelokaliseerd zullen worden.
In de gebieden met bestemming Recreatie met de nadere aanduiding
"parkgebied" zal zodra nodig en gewenst door Inrichtingsmaatregelen, de
opvangcapaciteit voor bezoekers/dagrecreanten vergroot kunnen worden. De
parkeervoorzieningen dienen hierop te worden afgestemd en zonodig zullen
sanitaire voorzieningen in de vorm van toiletgebouwtjes gerealiseerd
worden.
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Waar binnen de bestemming Recreatie, bebouwde voorzieningen zijn toegestaan, zal de parkeervoorziening afgestemd dienen te zijn op de maatgevende bezoekersaantallen.
In de paragrafen 4.2 tot en met 4.5 wordt per onderscheiden gebied nader
Ingegaan op de bestemmingen en bestemmingselementen. In paragraaf 4.6 is
per bestemming de oppervlakte in het plangebied vermeld.
Op figuur 8 staan deze bestemmingen gelokaliseerd.

4.2. Eet gehied tussen A6 en AfwateringskanaaL
Het gebied ingesloten door de A6, het Afwateringskanaal, de Hoge Vaart en
Almere-Haven, maakt met de zuidzijde van het Afwateringskanaal deel uit
van een landschapsontwikkelingszone.
Reeds aanwezige voorzieningen hier zijn: het fietspad aan de zuidzijde
van het Afwateringskanaal en de C.A.I.-antenne van de P.T.T.
Nog te realiseren bestemmingen en bestemmingselementen zijn;
1.
bos- en parkgebied;
2.
manege met ruitercrossbaan, ruiterpaden e.d., globaal gesitueerd in
de hoek van Waterlandseweg en Afwateringskanaal;
3.
kynologencentrum, globaal gesitueerd in de hoek van A6 en Hoge
Vaart;
4.
accommodatie voor roeien, kanovaren, scouting, dagkamperen, etc.;
5.
waterverbinding tussen Afwateringskanaal en Weerwater;
6.
hoofdfietsroute langs Afwateringskanaal;
7.
ontsluitingsweg vanaf kunstwerk in de A6 ter hoogte van de Kemphaanweg ten behoeve van bereikbaarheid vanuit Almere-Stad en vanaf de A6.
De hiervoor gegeven opsomming behoeft op enkele onderdelen een toelichting en/of nadere motivering.
Wat betreft de onder 2, genoemde manege het volgende:
In de Oostrand van Almere-Haven is vanuit een initiatief van de bewoners
reeds in een vroegtijdig stadium een manege tot stand gebracht. Gelet op
de ligging is van meet af gesteld dat deze manege zich in hoofdzaak zou
moeten richten op de plaatselijke jeugd en het karakter van ponymanege
zou moeten krijgen en behouden.
Een grotere manege voor paarden en pony's met een breder scala van activiteiten behoeft een groter draagvlak en een goede ontsluiting en bereikbaarheid.
Aan- en afvoer van ruiters en paarden, ook in geval van manifestaties en
wedstrijden en van voer en mest dienen geen overlast te bezorgen aan bijvoorbeeld woongebieden.
Van meet af Is de genoemde situering hiervoor als bijzonder geschikt naar
voren gekomen. Na aanleg van de Stadsautoweg 2 en het gereedkomen van de
A6 is dit gebied vanuit Almere-Haven en Almere-Stad zowel per auto als
per fiets uitstekend bereikbaar.
Aangezien het manege-bedrijf als zeer marginaal bekend staat en vaak
slechts dankzij vrijwilligerswerk kan bestaan, is er vaak behoefte aan
een verbreding van het voorzieningenpakket, bijvoorbeeld door tennlsaccommodatle op te nemen, om het geheel rendabel te maken. Deze mogelijkheden behoeven op deze plek niet uitgesloten te zijn.
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De onder 3 genoemde bestemmingselementen komen voort uit initiatieven en
wensen van de bewoners van Almere en zijn met name wat betreft het kynologencentrum en de roei- en kanovoorziening in een vergevorderd stadium
van de planvorming en uitvoering.
Het spreekt voor zich dat de voor deze voorzieningen benodigde aanleg van
een ontsluitingsweg en van nutsleidingen wervend werkt op de vestiging
van andere voorzieningen en dit weer positief wordt ervaren in de zin van
lagere kosten voor ontsluiting en nutsvoorziening per vestiging. De
onder 5 genoemde waterverbinding maakt het centrum van Almere-Stad ook
over water bereikbaar. Bij de aanleg van de A6 is rekening gehouden met
deze, vooralsnog "toekomstige vaarverbinding".

4.3. Het gehied tussen Watevlandseweg, Hoge Vaart en Afwateringskanaal
De bestemming van dit plandeel is in hoofdzaak bos. Eigenlijk is dit het
enige grote bos van Almere. Dankzij het formaat is het mogelijk om alle
kwaliteiten die het bos kan bieden, zoals rust, stilte en rijkdom aan
flora en fauna, hier na te streven.
Dit betekent bijvoorbeeld dat het bos slechts in beperkte mate; bij
voorkeur alleen de randen, wordt ontsloten voor recreatieverkeer.
Reeds aanwezige voorzieningen zijn een hoofdfietsroute langs het Afwateringskanaal en de Hoge Vaart, een havenkommetje aan het Afwateringskanaal en een haventje bedoeld als aanlegplaats met overnachtingsmogelijkheid aan de Hoge Vaart.
Bij de brug in de Vogelweg is een visplaats in aanleg. Een wandelpad is
geprojecteerd in de strook langs de Hoge Vaart waar een oeververrijking
heeft plaatsgevonden. De mogelijkheid van een pontverbinding met de
overkant, bijv. in het verlengde van het Kemphaanpad, is een idee dat
misschien in samenhang met ontwikkelingen aan de overkant inhoud kan
krijgen.
In dit kader is ook te noemen de vuil-/puinstortplaats met een
recreatieve eindbestemming.
Oostelijk daarvan is sprake van samenhang met het zuidelijk van de
Waterlandseweg gelegen bosgebied. Naast meer parkachtige gebieden langs
de Hoge Vaart is hier ook een plek waar de cirkelvormige inplant een aanzet is voor latere vestiging van (verblijfs)recreatieve voorzieningen.
Ten slotte is er de bestemming agrarische bedrijfsdoeleinden, waarbij
vooral gedacht wordt aan een bedrijfsvoering die past bij de situering in
het bos. Het gaat om percelen in een strook evenwijdig aan de Hoge Vaart
op de kavels FZ 58, 59 en 60. Deze beslaan het oppervlak van ruim 40 ha,
op enkele plaatsen doorsneden door een laanbeplanting en goed ontsloten
via het Kemphaanpad. Een type van landbouwbedrijvigheid die aansluit bij
de meer natuurlijke bos-omgeving dan wel van een dusdanig karakter is dat
eventuele nadelige effecten van het bos kunnen worden buitengesloten is
hier het best op z'n plaats. In het eerste geval wordt aan bedrijven
gedacht, met een bijzondere of aangepaste bedrijfsvorm; in het tweede
geval aan bedrijven met specifieke teeltmethoden van groenten.
Het landbouwgebiedje ten zuiden van de Kemphaanweg kan ter gelegenertijd
een invulling krijgen welke past in het kader van het buitencentrum. Ook
nutstuinen behoren hier derhalve tot de mogelijkheden.
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4.4. Het Civketbos
In dit gebied is de bestemming ook in hoofdzaak Bos. Aangezien het gebied
deel uitmaakt van de intensieve recreatieve zone tussen Hoge Vaart en
Gooimeerdijk en ontwikkeling hiervan is gedacht in relatie met het oostelijk kernencomplex; is er meer nadruk op recreatieve ontwikkelingen dan
in het bos dat hiervoor is beschreven.
Voor de dagrecreatie is een meer parkachtige ontwikkeling voorzien in een
gebied tegen Gooimeerdijk; dit in relatie met de buitendijks beoogde
voorzieningen. Noordoostelijk daarvan wordt de niet-beplante plek in het
bos grenzend aan het landbouwgebied bestemd voor verblijfsrecreatie.
Voor de verdere toekomst wordt een soortgelijke ontwikkeling voorzien in
het "cirkelvormige" bosgedeelte direct ten zuiden van de Waterlandseweg.
Een reservering is opgenomen voor een doortrekking van de Vogelweg naar de
Gooimeerdijk.
4.5. Eet landbouwgebied ten oosten van het Civkelbos
De bodem van het landbouwgebied ten oosten van het Cirkelbos is zowel
geschikt voor akkerbouw als weidebouw. De kwel langs de Gooimeerdijk is
de enige beperkende factor. Grasland is hiervoor het minst gevoelig. Het
feit dat ten westen van het Cirkelbos weidebedrijven zullen komen zou
een reden kunnen zijn om ook hier voor dit type landbouw te kiezen. Een
totaal weidegebied van 450 a 500 ha is dan het resultaat, aangezien het
onderhavige gebied ca. 200 ha beslaat. Uitgangspunt verder is dat
bedrijfseconomisch gezonde bedrijven worden gevestigd.
De ontsluiting van het landbouwgebied is voorzien in een doortrekking van
de Kampweg naar de langzaam verkeersweg langs de N 27 (toekomstige A 27)
en evenwijdig aan en op een afstand van ca. 400 m uit de Waterlandseweg.
Langs de ontsluitingsweg zijn 200 m diepe bebouwingsstroken aangegeven
voor ten hoogste 5 bouwpercelen.

4.6. Ruimtebalans
Het plangebied heeft binnen de aangegeven plangrenzen een oppervlak van
1225 ha. Niet meegerekend is de oppervlakte (28 ha) ten dienste van de
waterstaatsdoeleinden.
Op basis van de bestemmingen is de onderstaande oppervlakteverdelingstabel opgesteld;
bedrijfsdoeleinden
47 ha
agrarische bedrijfsdoeleinden
292 ha
recreatie
206 ha
water
45 ha
bos
508 ha
verkeer
127 ha
totaal

1225 ha

I
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Wegverkeevslawaai
Om te kunnen voldoen aan de eisen die
trekking tot het geluid afkomstig van
wegverkeerslawaai" voor Almere worden
goedkeuring als een herziening op het

de Wet geluidhinder stelt met bewegverkeer zal een "Geluidplan
opgesteld. Dit geluidplan zal na
onderhavige plan gelden.

Zonering
Op 1 januari 1982 zijn de artikelen van de Wet geluidhinder betreffende
zonering langs wegen in werking getreden (art. 74 en 75).
Dit houdt in dat langs alle wegen geluidszones aanwezig zijn behalve
langs wegen waarvan de gemeenteraad na overleg met de wegaanlegger of
wegbeheerder in een raadsbesluit heeft vastgesteld dat de intensiteiten
binnen een periode van 10 jaar niet hoger zullen worden dan 2450 mvt/etm.
De breedte van een zone is bovendien afhankelijk van het aantal rijstroken, de snelheid en van de intensiteit (zie onderstaande tabel).
Zonebveedte ter weerszijden van wegen volgens avtiket 74
Zonebreedte

Aantal rijstroken
Stedelijk
5 of meer
3 of 4
2
2 minder dan 5000 mvt/etm.

350
350
200
100

m
m
m
m

Buitensteden jkTT
600
400
250
250

m
m
m
m

1) Eet ondevseheid "stedeti^" en "huitenstedelijk" berust onder meer op
de overweging dat de hoogte van due geluidsproduktie mede afhankelijk
is van de sneVheid van het wegverkeer. Tot stedetijk gebied worden
derhalve gerekend due wegen binnen due bebouwde kom waarvoor een rmximum
snelheid geldt van niet meer dan 50 km/uur.
Aan de noordwestzijde wordt het plangebied begrensd door de A6, aan de
zuidoostzijde door de A27. Beide wegen krijgen 2x2 rijstroken en zijn
gelegen buiten de bebouwde kom. De breedte van de zone bedraagt 400 meter
aan weerszijden van de weg.
Door het plangebied loopt de Waterlandseweg. Deze weg heeft twee rijstroken en is eveneens buiten de bebouwde kom gelegen. De breedte van de
zone bedraagt 250 m ter weerszijden van de weg.
Ten slotte omvat het plan nog de mogelijkheid - via een wijzigingsbevoegdheid - tot aanleg van een extra (2-strooks)ontslultingsweg als
stadsautoweg ter vervanging van de Waterlandseweg. De zone van deze weg
bedraagt 250 m aan weerszijden.
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Reaveatie-inriahtingen
Het plan bevat de bestemming recreatie - al dan niet in combinatie met
andere bestemmingen - zodat volgens de Wet geluidhinder het Besluit
Recreatie-inrichtingen in acht genomen dient te worden. Als categorieën
van recreatieinrichtingen in de zin van artikel 11, onder b, van de Wet
Geluidhinder, worden in artikel 1 van het Besluit Recreatie-inrichtingen
een aantal inrichtingen aangewezen. De eventueel in dit plangebied te
bouwen manege en andere bouwwerken genoemd in dit besluit zijn dus
vergunningsplichtig in de zin van de Wet Geluidhinder.

Energie
- Algemeen
De ruimtelijke ordening kan voorwaarden scheppen voor een doelmatiger
energiegebruik en voor het benutten van alternatieve energiebronnen.
Het is gewenst dat plannen van ruimtelijke ordening flexibel genoeg zijn
om te kunnen inspelen op de toekomstige mogelijkheden zowel technisch als
economisch. Om de mogelijkheden ten volle te benutten dient het energieaspect van het begin af aan op een integrale wijze in het planvormingsproces te worden opgenomen.
- Benutting van windenevgie^ toepassing windmolens
Door het windrijke klimaat in Almere zijn de mogelijkheden van deze vorm
van energie-opwekking veel belovend.
De toepassingsmogelijkheden, voor de op deze manier opgewekte energie,
zijn de volgende:
Mechanische energie:
ten behoeve van de waterbeheersing, doorstroming- en beluchting
oppervlaktewater;
Elektrische energie (windturbine):
omzetten van windenergie in elektrische energie;
Ruimtelijke verwarming (indirect):
koppeling van de windturbine aan een elektrisch aangedreven waterpomp.
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6.1. Aanpassingen naar aanleiding van het ambtelijk overleg
Op 24 september 1982 is het ontwerp-plan in het kader van het ambtelijk
overleg gezonden aan:
1.
2.

Het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" te Almere;
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken; Directoraat Financiën
Binnenlands Bestuur te Den Haag;
3... De Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie
Zuiderzeewerken te Lelystad;
4. De Rijksverkeers-Inspectie te Zwolle;
5. De Directeur-Generaal van de Energievoorziening te Den Haag;
6. De Rijksconsulent voor Handel, Ambachten en Diensten te Amsterdam;
7. De Inspecteur voor de Volksgezondheid, voor de Hygiëne van het
Milieu voor de provincie Overijssel te Zwolle;
8. Het Staatsbosbeheer te Lelystad;
9. De Samenwerkende Electriciteits Produktiemaatschappijen te Arnhem;
10. De N.V. PGEM te Harderwijk;
11. De Eerst Aanwezend Ingenieur der Genie te Apeldoorn;
12. Het Landbouwschap te Den Haag;
13. De Hoofdingenieur-Directeur van de Landinrichting, Grond en Bosbeheer te Zwolle;
14. Directoraat Radiozaken te 's-Gravenhage.
Van de onder 2, 10, 12 en 13 genoemde instanties is geen reactie ontvangen.
De onder 5, 6, 9, 11 en 14 genoemde instanties hebben medegedeeld dat het
plan van die zijde geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.
De N.V. Nederlandse Gasunie die het plan via het Ministerie van Economische Zaken ontving, deelt mede geen belangen bij het onderhavige plan
te hebben.
Van de onder 1, 3, 4, 7 en 8 genoemde instanties zijn opmerkingen binnengekomen.
Hierna zijn deze opmerkingen vermeld en de wijze waarop deze in dit plan
zijn verwerkt.

1. Het Openbaar Liahaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" te Almere, bericht
bij brief van 20 december 1982, kernmerk 43196-AVG, het volgende:
A.

Algemeen

1.

Het ontwerp-plan voldoet aan genaakte afspraken over de juridische
vormgeving van artikel 11-plannen in het algemeen.
Hiervan is kennis genomen.
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Het ontwevp-plan stuit zoveel mogetij'k aan op het ontwevpstvuatuuvplan te Almeve. De ondevdeten die daxivvan afwijken kunnen
in de toelichting wovden voovzien van een hvedeve motivering dan nu
op hlz. 4 is gebeurd.
De laatste alinea van paragraaf 1.2 van de Toelichting is
overeenkomstig gewijzigd en uitgebreid.

3. . De hestemmingsvegeling voov de door het plangebied lopende hoogspanningslijn lijkt ons onvoldoende. De hoogspanningsleiding kan, zeker
waar deze bovengronds loopt, worden opgenomen in een bestemming of
mede-bestemming "hoogspanningsleiding" in plaats van het hanteren
van een aanwijzing op de plankaart, zoals nu is gebeurd.
Ten behoeve van de hoogspanninglijn zijn overeenkomsten ter zake met
de PGEM in voorbereiding voor een gebied dat wordt begrensd aan
weerszijden van het bovengrondse tracé op een afstand van 27,50 m van
de hartlijn van de hoogspanningslijn, en voor het ondergrondse tracé
op een afstand van 2,25 m van de hartlijn van het tracé.
In de voorschriften zijn in verband met de belangen van deze
hoogspanningslijn beperkende bepalingen ten aanzien van het bouwen
opgenomen.
4.a. Met de wijze waarop het traoé van de S.A.W. 2 in het ontwerp-plan is
geregeld kunnen wij akkoord gaan. In de toelichting kan duiderlijker
worden omschreven, wat er met het gedeelte van de Waterlandseweg
nabij Almere-Eaven gaat gebeuren als de S.A.W. 2 gereed is, en welke
functie dit weggedeelte dan zal krijgen. Het is te overwegen om voor
het gedeelte van de Waterlandseweg ten westen van de Kemphaanweg een
wijzigingsbevoegdheid op te nemen waarin de toekomstige gebruiksmogelijkheden worden geregeld.
In hoofdstuk 2.3 van de Toelichting is de zinsnede: "De Waterlandseweg heeft dan slechts een functie voor de ontsluiting van het
overige gebied" vervangen door een uitgebreidere omschrijving van de
toekomstige functie.
Voor het gedeelte van de Waterlandseweg dat na de aanleg van de
Stadsautoweg 2 geen verkeersfunctie meer heeft is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in de bestemming Recreatie met de nadere
aanduiding "parkgebied".

b. Wanneer nog geen zekerheid bestaat omtrent het profiel van de A 27,
is het raadzaam om geen profiel op de plankaart aan te geven, maar
slechts in de toelichting een principe-profiel op te nemen.
Het betreffende principe dwarsprofiel zal worden opgenomen in de
toelichting.
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c. Everuxte bij de ontwevp-plannen "De Meenten en de Grienden 1981" en
"Oostvand" pleiten wij ev ook hievvoov, om geen vesevveving voor' de
ov-baan op te nemen, wanneev niet aannemlijk is, dat deze binnen de
planperiode (10 Jaar) aangelegd zal kunnen worden.
De In het plan opgenomen reservering voor een openbaar vervoersbaan
is gebaseerd op de in het ontwerp-structuurplan Almere opgenomen
busverbinding tussen Almere-Haven en Almere-Stad (Oost). Bij de
aanleg van de A6 is rekening gehouden met deze verbinding.
Het is niet uitgesloten dat de aanleg van de openbaar vervoersbaan
nog binnen de planperiode aan de orde komt.
d. Het op de Waterlandeeweg axxneluitende deel van de geprojecteerde weg
ten oosten van het Cirkelbos, die nu met een aanwijzing is aangegeven,
dient de bestemming "verkeersdoeleinden" te krijgen, daar uit overleg met de Rijksdienst blijkt, dat het profiel bekend is en due
aanleg op redelijke termijn zal plaatsvinden. De onzekerheid rond
het op de Gooimeerdijk aansluitende gedeelte van de geprojecteerde
weg is zo groot, dat een aanwijzing op de plankaart van dit weggedeelte ongewenst is.
Alhoewel bij het ontwerp van de beplanting ter plaatse rekening is
gehouden met de toekomstige aanleg van de betreffende weg, is met de
aanwijzing beoogd om nog enige vrijheid in de keuze van het definitieve tracé te behouden en aldus nog te kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden en/of inzichten. Over het tijdstip van aanleg
van deze weg is op dit moment niets met zekerheid te zeggen.
5.

In het gebied tussen de A6 en het Afwateringskanaal bevinden ziah
twee voor reareatie bestemde terreinen. Naar onze mening verdient
hier - in ieder geval voor het bij de Waterlandseweg liggende
terrein - een uit te werken bestemming recreatie de voorkeur boven
de nu gehanteerde directe bestemming recreatie. Dit vanwege het
feit, dat voor deze terreinen aanzienlijke bebouwingsmogelijkheden
zijn opgenomen, waarvan de concrete invulling op dit moment nog niet
duidelijk is
In paragraaf 4.2 van de Toelichting zijn de bestemmingselementen in
het betreffende gebied duidelijk omschreven.
Naar aanleiding van het commentaar is de bestemming van het gedeelte
nabij de Waterlandseweg gewijzigd in Recreatie met de nadere aanduiding "parkgebied" en is de plaats van de bebouwing daarin door
middel van een aanwijzing op de kaart nader geconcretiseerd. Aangezien bebouwing zoals voorzien geen inbreuk zal maken op andere
belangen, wordt gemeend dat thans tegen een directe bestemming geen
bezwaar mag bestaan.

6.

In de toelichting dient een ruimtebalans te worden opgenomen, zoals
ook bij andere artikel 11-plannen gebeurt.
In hoofdstuk 4.6 van de Toelichting is een ruimtebalans van de in
het plan voorkomende bestemmingen opgenomen.
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B.

Toetiahting

1.

In de toetiahting dient aandacht te worden besteed aan parkeervoorzieningen bij en bebouwingsmogelijkheden in gebieden met de bestemrmingen "hos" en "recreatie".
In hoofdstuk 4.1 van de Toelichting Is aanvullende tekst met
betrekking tot parkeervoorzieningen bij de bebouwingsmogelijkheden
in gebieden met de bestemming Bos en Recreatie opgenomen.

2.a. De in paragraaf 4.2 genoemde C.A.I.-antenne dient een aparte
bestemming te krijgen, evenals due mobitofoonantenne.
b. Het in deze paragraaf genoemde programma van nog te realiseren
bestemmingen kan worden gemotiveerd.
c. In het gebied tussen de A 6 en het afwateringskanaal bevinden ziah
twee voor recreatie bestemde terreinen. Naar onze mening verdient
een uit te werken bestemming recreatie voor het bij de Waterlandseweg liggende terrein de voorkeur boven de nu gehanteerde directe
bestemming recreatie.
a. De C.A.I.-antenne en is alsnog conform zijn functie bestemd. De
mobilofoon-antenne is van tijdelijke aard en behoeft dan ook geen
bestemming.
b. Aan hoofdstuk 4.2 is een aanvullende tekst toegevoegd ter motivering
van de nog te realiseren bestemmingen.
c. De bestemming Recreatie met de nadere aanduiding "ontspanningsactiviteiten" met een bebouwingspercentage van 4 (R-oa-4%) is gewijzigd in de bestemming Recreatie met de nadere aanduiding "parkgebied", waarin de ruitersportvoorziening door middel van een
aanwijzing op de kaart nader is gelokaliseerd en de bebouwing in de
Voorschriften ook nader is geregeld.
(Zie ook de reactie onder Algemeen: A.5).
3.

Be wijze waarop het voor landbouw bestemde gebied juridisch is geregeld, is niet juist: in beginsel moet de regeling bestaan uit hf
een uit te werken bestemming, hf een directe bestemming "agrarische
bedrijfsdoeleinden" waarin bouwkavels of bebouwingsstroken zijn
aangegeven. Een keuze tussen deze mogelijkheden moet worden bepaald
door de mate, waarin de gewenste verkaveling bekend is. Wanneer een
uit te werken bestemming agrarische bedrijfsdoeleinden niet noodzakelijk is, verdient een directe bestemming de voorkeur.
De bestemmingsregeling voor het in paragraaf 4.3 bedoelde agrarische
gebied moet nadrukkelijker worden afgestemd op de specifieke
bedrijfsvormen die in de toelichting worden genoemd. Een dergelijke
indicatie is nodig naast de te hanteren privaat-rechtelijke instrumenten.
Niet-grondgebonden agrarische bedrijven vfioeten wellicht worden
uitgesloten in het in paragraaf 4.5 genoemde landbouwgebied ten
oosten van het Cirkelbos.
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Voor het landbouwgebied ten oosten van het Cirkelbos gelegen langs
de Gooimeerdijk, is alsnog de ontsluitingsweg op de plankaart aangegeven. Langs de ontsluitingsweg zijn ter weerszijden bebouwingsstroken opgenomen met daarin ten hoogste 5 bouwpercelen. Daarmee is
aan uw opmerking inzake de juridische regeling voor een directe
bestemming inhoud gegeven.
Met betrekking tot de opmerking om niet-grondgebonden bedrijven hier
wellicht uit te sluiten, merk ik op dat (volgens gevoerde jurisprudentie hierover) aan de bedrijfsstructuur alleen beperkingen dienen
te worden opgelegd indien hiervoor dringende redenen zijn aan te
voeren. Gemeend wordt dat deze zich hier niet voordoen.
De bestemmingsregeling voor het landbouwgebiedje in de Almeerderhout
in de strook langs de Hoge Vaart is naar aanleiding van de gemaakte
opmerking eveneens gewijzigd.
Aan de gewenste verkaveling is richting gegeven door bebouwingsstroken langs de bestaande ontsluitingswegen aan te geven.
Het aantal bouwpercelen is gesteld op ten hoogste 14; daarmee de
mogelijkheden zoals deze zijn beschreven in hoofdstuk 4.3 van de
toelichting nog openhoudend. Wel is geregeld dat er een zekere relatie zal dienen te bestaan tussen bedrijfsomvang en bebouwd oppervlak.
De wijzigingsbevoegdheid inzake de bouw van kassen is geschrapt omdat gemeend wordt dat deze ontwikkeling functioneel en landschappelijk niet aansluit bij het karakter van het gebied.
4.

In paragraaf 4.4 dient het ondevsoheid tussen de bestemmingen "bos"
en "veoveatie" duidelijker te worden aangegeven, waarbij het met
name gaat om de verschillende gebruiksvormen voor gebieden met deze
bestemmingen.
De reactie op de door u gemaakte opmerking onder B.1 gaat reeds in
op het onderscheid. Op deze plaats kan hier nog aan worden toegevoegd dat het onderscheid in de bestemming is aangebracht om voor
de toekomst wanneer, door het ouder worden van de bossen én door de
groei van de stad, de recreatieve druk op deze gebieden aanmerkelijk
zal toenemen reeds nu richting te geven aan de maatregelen die zijn
bedoeld om dan de opvangcapaciteit te vergroten. Door dit op goed
gekozen, zich daarvoor aandienende plekken te doen, wordt bereikt
dat de meervoudige functie van het overige bos beter gegarandeerd
wordt.
Nu het zich laat aanzien dat de ontwikkeling van Almere-Oost in de
tijd wordt opgeschoven tot ten minste in de jaren negentig, is
hierop in het voorliggende plan geanticipeerd in die zin dat aan het
op de kaart aangegeven parkgebied ter weerszijden van de Vogelweg
gelegen langs de Hoge Vaart, voorshands de bestemming "Bos" is gegeven.

5.

De paragraaf "milieu" dient te worden uitgebreid conform de daarvoor
geldende standaardopzet. Ten aanzien van het wegverkeerslawaai is
een verwijzing naar het overall-geluidsplan gewenst. Verder kan, wat
het aspect geluidshinder betreft, aandaaht worden besteed aan
industrielawaai en lawaai afkomstig van recreatie-inrichtingen.
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Daarmaaet kunnen de regelingen die betrekking hehhen op de vuilstort
worden genoemd, te weten de Hinderwet en de Afvalstoffenwet. Wat het
aspect luahtverontreiniging hetreft, kan de wet LUVO worden genoemd.
Ten slotte kan aandacht worden besteed aan energetische aspecten
(windmolens).
In de paragraaf Milieu is een verwijzing opgenomen naar het
"overall"-geluidsplan.
Met betrekking tot recreatie-inrichtingen is reeds het een en ander
opgemerkt.
Zowel in als in de directe nabijheid van het plangebied is de
vestiging van A-inrichtingen niet toegestaan. Op grond hiervan is
het aspect industrielawaai in dit plan niet van toepassing. Het
opnemen van andere van toepassing zijnde "milieu"-wetten zal vaak
onvolledig zijn en kan hierdoor een verkeerd beeld geven. Het noemen
van deze wetten is dan ook achterwege gelaten.
Ten aanzien van het aspect van de windenergie is in het plan een
passage opgenomen.
6.

In paragraaf 4 ontbreekt een standaardparagraaf waarin wordt ingegaan op de in het plan gehanteerde bestemmingen. De in het plan
opgenomen wijzigingsbevoegdheden dienen in deze paragraaf te worden
gemotiveerd.
De in paragraaf 4.1 gegeven opsomming van bestemmingen is gewijzigd
in een opsomming van de in het plan gehanteerde bestemmingen.
De opgenomen wijzigingsbevoegdheden binnen deze bestemmingen zijn
tevens gemotiveerd.

C.

Juridische aspecten

1.

In aansluiting op dje onder A vermelde algemene constatering over dje
juridische vormgeving van het ontwerp-plan merken wij op, dat de
planvoorschriften, voor zover nodig, nog aangepast zullen moeten
worden aan due zogenaxmuie standaardvoorschriften voor artikel 11plannen.
Voor zover nodig is hieraan tegemoet gekomen.

2.

Wij gaan er vanuit, dat voor het in de toelichting gehanteerde
begrip vrij kamperen aansluiting is gezocht bij de in voorbereiding
zijnde Kampeerwet, die daaronder verstaat het gedurende max. 72 uur
met max. 3 kampeermiddelen recreatief verblijf houden. De Kampeerwet
staat deze vorm van kamperen toe in twee gevallen:
wanneer het bestemmingsplan in dit gebruik voorziet;
wanneer het bestemmingsplan er zich niet tegen verzet en de
gemeenteraad de gronden daarvoor aanwijst (in een bij de
kampeerverordening horend hampeerplaatsenplan).
Wij geven sterk de voorkeur aan een aanpak waarin het artikel 11plan het vrije kxmperen noch nadrukkelijk regelt, noch het verbiedt.
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Ve gemeentevaad kan dan t.z.t. een nadere regeling treffen in een
kampeerplaatsenplan.
Met bovenstaande opmerking wordt ingestemd. Het plan is hiermee in
overeenstemming.
3.

Detail-opmerking en over voorschriften en plankaart zijn inmiddels in
bilateraal overleg aan due orde geweest.
Bovenstaande opmerkingen zijn verwerkt.

2. De Hoofdingenieur-Direeteuv van dje Rijkswaterstaat in de Directie
Zuiderzeewerken te Lelystad bericht bij brief van 16 november 1982, kenmerk RFO 12050, het volgende:
1.

Het valt mij op dat in figuur 8 niet alle bestemmingen zijn aangegeven, zoals in punt 4.1 van de toelichting is Vermeld.
De redactie van paragraaf 4.1 is gewijzigd (zie reactie op het commentaar van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders onder
B.1 van de toelichting).

2.

De wijze waarop in het voorliggende plan het gebied van de Hoge
Vaart is bestemd ontmoet bij mij overwegende bezwaren. Ik ga er
echter van uit dat mijn brief kenmerk RFO 10952 d.d. 24-09-1982
voorgestelde wijzigingen over due bestemmingen van de Vaarten van
zowel de kaart als de voorschriften, ook in het onderhavige plan
zullen worden verwerkt. Van bedoelde brief dLoe ik u hier bijgaand
volledigheidshalve een afschrift toekomen.
Zoals in overleg met uw dienst is overeengekomen is de bestemming
van de vaarten conform gewijzigd. De bestemming Water en Recreatie
is gewijzigd in de bestemming Water met evenwel voorzieningen in
de recreatieve sfeer wel als toelaatbaar in de voorschriften opgenomen.

3.

Evenals in voorgaande plannen stel ik u voor aan het gedeelte van
het Gooimeer ook in het voorliggend plan de. bestemming "water" toe
te kennen.
Met betrekking tot djs bij deze bestemming behorende voorschriften
verwijs ik u eveneens naar de redactie, zoals voorgesteld in mijn
onder punt 2 vermelde brief.
De bestemming van het gedeelte van het Gooimeer binnen het plangebied is gewijzigd in de bestemming Water met de daarbij behorende
voorschriften.
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Volgens de prognose van de dienst Vevkeevskunde zat het verkeersaanbod op het gedeelte van de A 6, benoorden het onderhavige plangebied
zodanig toenemen dat uitbreiding van de rijbaan met een derde
rijstrook per rijrichting nog binnen de geldigheidsduur van het plan
noodzakelijk zal zijn. In het plan voor de hoofdwegen zijn hiervoor
reeds de benodigde gronden gereserveerd.
Het voorgaande in aanmerking nemend heb ik bezwaar tegen de in
hoofdstuk 5 van het plan vermelde zonebreedte van 400 meter^ welke
volgens de \}et geluidhinder 600 meter dient te bedragen. Ik verzoek
u derhalve het plan op het betreffende punt aan te passen.
Voor het traject ten oosten van de aansluiting Almere-Haven wordt de
uitbreiding tot een 2x3 strooksweg nog binnen de geldigheidsduur
van het plan onwaarschijnlijk geacht. Verkeersprognoses voor het
gebied Almere ondersteunen dit standpunt. Het plan Hoofdwegen biedt
overigens voldoende ruimte om later per rijbaan een derde rijstrook
te realiseren. Het aspect geluidshinder komt binnenkort uitvoerig in
het Geluidsplan aan de orde.

5.

Aangezien de S.A.W. 2 naar verwaahting in de periode van 1985 tot
1992 voornamelijk moet dienen voor de verwerking van het doorgaande
verkeer Stiahtse Brug-Lelystad, is bij mijn dienst een traaê voor
deze weg ontwikkeld. Zowel de aslijn als de aangepaste reserveringszone zijn op het hierbij gevoegde kaartfragment - bijlage 1 -in rood
aangegeven.
Het tracé van de S.A.W. 2 zal in nader overleg worden vastgesteld.
Om het tracé in het plan te kunnen inpassen is een reserveringszone
opgenomen. Deze zone zal zodanig worden aangepast, dat ook het door
ZZW ontwikkelde tracé hierin past.

6.

Ten behoeve van de mogelijke ombouw van dLe A 27 ter hoogte van de
aansluiting met djs Waterlandseweg, tot half klaverblad is meer
imimte nodig dan volgens due situatie op de kaart besahikbaar is.
Derhalve stel ik u voor de hiervoor benodigde gronden, waarvan de
westelijke grens op het eveneens hierbij gevoegde kaartfragment
- bijlage 2 - in rood is aangegeven, te onttrekken aan de bestemming
"agrarische cbeleinden" en onder te brengen in de bestemming
"verkeer".
Ten behoeve van de realisering van een aansluiting op de A 27 tussen
Gooimeerdljk en Hoge Vaart is een zone met wijzigingsbevoegdheid
t.b.v. de bestemming Verkeer opgenomen.
Plaats en vormgeving van deze aansluiting hebben hierdoor nog de
nodige vrijheid. De door u aangegeven westelijke grens past hierbinnen.

7.

Yan de tochtsloot langs de Waterlandseweg welke volgens de kaart is
ondergebracht bij de bestemming "Verkeer (V)" ontbreekt een regeling
in de voorschriften van artikel 12, hetgeen ik bezwaarlijk acht.
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Aangezien bedoelde Wateylandee toaht een essentieel onderdeel vormt
van het bestaande waterhuishoudkundig systeerriy geeft ik de voorkeur
aan een regeling waarvan in een afzonderlijke bestemming "water" met
de daarbij behorende bepalingen.
De desbetreffende tocht is alsnog bestemd voor Water.
8.

In plaats van de gemeente Lelystad valt de oostelijke plangrens
samen met die van de toekomstige gemeente Zeewolde.
De betreffende zinsnede op de kaart is conform gewijzigd.

3. De Rijksverkeersinspectie te Zwolle bericht bij brief van
14 oktober 1982, kenmerk PI.411, het volgende:
Blijkens de toelichting béhorendie bij het plan, is in het noordwesten van
het plangebied een traaé voor een vrije busbaan tussen Almere-Haven en
Almere-Stad gereserveerd (Hoofdstuk "Beschrijving van het plangebied",
pag. 15). De aanduiding van dit trace, dat naar ik veronderstel een
voortzetting is van het tracé voor een vrije busbaan zoals is aangegeven
op due plantekening behorende bij het ontwerp-plan Sportvelden-Oost te
Almere-Haven, is tot mijn spijt achterwege gebleven.
Ik verzoek u deze reservering alsnog op die plantekening te vermelden.
De reservering van het tracé voor een openbaar vervoersbaan is in het
noordwestelijke deel van het plangebied opgenomen in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid binnen de bestemming Recreatie in de betreffende
strook.

4. De Inspecteur voor de Volksgezondheid; voor de Hygiëne van het Milieu
voor de Provincie Overijssel te Zwolle bericht bij brief van
26 oktober 1982, kenmerk 1331/vdM/JR, het volgende:
1.

In figuur 4 van de toelichting ("uitsnede ontwerp-structuurplan
Almere") is een leidingenstraat aangegeven welke op de bestemmingsplankaart van de "Almeerderhout" niet voorkomt. Ik neem daarom aan
dat deze leidingenstraat niet zal worden gerealiseerd overeenkomstig
het daaraan, destijds, toegedachte tracé.
De op het ontwerp-structuurplan Almere aangegeven leidingenstraat is
later verlegd naar een tracé ten noorden van de A 6 en valt derhalve
niet meer binnen dit plangebied.

2.

Op de bestemming Bedrijfsdoeleinden (vuilstort) is over due breedte
van het terrein een hoofdfiets- en voetgangersroute aangegeven. Ik
geef u in overweging hiervoor te bepalen dat deze fiets- en
voetgangersroute niet eerder mag worden gerealiseerd dan nadat het
gedeelte van de vuilstort tussen dueze route en de Hoge Vaart is
afgewerkt. Zodoende wordt voorkomen dat het publiek vrij entree tot
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de stort wordt geboden en daarmee een mogelijke strijdigheid tussen
het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de bestemmingsplanvoorschriften
en de betreffende voormarden in de vergunning ex Wet Afvalstoffen
voor deze vuilstortplaats.
De aangegeven hoofdfiets- en voetgangersroute was reeds aanwezig
voor er sprake was van de inrichting van deze kavel voor een gecontroleerde vuilstort. Er zijn echter maatregelen getroffen om te
voorkomen dat de stort vanaf het pad toegankelijk is.
3.

Volgens artikel 5 lid Ie van de voorschriften kan op het
(afgewerkte) vuilstortterrein ten westen van de fietsroute te zijner
tijd een kampeer- en/of expositieterrein met bijbehorende bebouiHng
worden gerealiseerd^ wellicht pas na de "draagtijd" van dit bestemmingsplan. Om te voorkomen dat:
kampeerders op of aan de flanken van de vuilstort worden geconfronteerd met de nawerkingseffecten van de stort zoals ophoping
van methaangas onder tentzeilen^ zijdelings uittredend percolatiewater, e.d.;
zoals de ervaring elders heeft geleerd, tot in lengte van jaren
buiten gebruiksstelling van de vuilstortplaats, verzakkingen
van leiAingen en gehouwen kunnen optreden;
geef ik u in overweging een eventuele lókatie voor dit doel
(kampeer-Zexpositieterrein) reeds nu aan te geven ofwel te zijner
tijd tot stand te brengen door middel van een bestemmingsplanwijziging.
Van de mogelijkheid om later een kampeerterrein op het stort te
realiseren is in dit plan afgezien.
De mogelijkheid tot het inrichten van een tentoonstellingsterrein op
één van de stortheuvels is gehandhaafd. De eventuele bijbehorende bebouwing, parkeervoorziening, e.d. zijn geprojecteerd bulten de stort.

5. Het Staatsbosbeheer te Lelystad bericht bij brief van 28 oktober 1982,
kenmerk 34289/vdH, het volgende:
1.

Het plangebied omvat voor een groot deel het grootste bosobject in
of rond Almere, "het Almeerderhout". Dit bosgebied is bij het Convenant met de bijbehorende kaart "Hoofdbestemmingen Zuidelijk Flevoland tot 1990", maart 1982, bestemd tot "Bos", met uitzondering
van de vuilstort op kavel Fz 61, de aansluitende weg naar A 6 vanaf
de Waterlandseweg en het landbouwgebied gelegen langs de Hoge Vaart
in "het Almeerderhout". In het voorliggende plan heeft een deel van
het gebied op de convenantskaart met de bestemming "Bos", op de
plankaart "Almeerderhout" andere bestemmingen gekregen die in strijd
zijn met het Convenant. Deze andere bestemmingen zijn:
Recreatie met de aanduidingen:
parkgebied
water en recreatie (h=haven)
ontspanningsactiviteiten (OA)
jachthaven (J)
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Vevkeev
Agvar^sahe bedrijfsdoeleinden met de aanduiding "Voovliohtingsaentvum" (VC)
Bovendien is een gvoot deel bestemd t.b.v. de verblijfsreaveatie die
echter kunnen passen in de afgesproken 350 ha verblijfsreareatie
binnen de bestemming "Bos".
Ik verzoek u de bestemmingen in dit voorliggende plan in overeenstemming te brengen met die afspraken van het Convenant, m.a.w. de
gronden die bestemming "Bos" te geven.
De afspraken welke inzake de oppervlakteverdeling over de hoofdbestemmingen in Zuidelijk Flevoland tot 1990 zijn gemaakt in het
kader van het Convenant, waren uitgangspunten voor de actualisatie
van het verkavelingsplan van het landelijk gebied en voor de aanpassing van het ontwerp-structuurplan Almere. Op de kaart "Hoofdbestemmingen Zuidelijk Flevoland tot 1990" zijn de hoofdbestemmingen
indicatief weergegeven.
Toetsing van het voorliggende plan Almeerderhout aan de Convenantskaart is door het schaalverschil nauwelijks mogelijk; daarbij door
de Intentie van deze kaart ook niet juist. Het aangepaste ontwerpstructuurplan Almere (OSA II) is thans in de besluitvormingsprocedure en ligt vanaf 22-11-1982 ter inzage.
Toetsing van het voorliggende plan aan het OSA II geeft aanleiding
tot enkele aanpassingen en wel de volgende:
a.
de bestemming Recreatie met de nadere aanduiding "parkgebied"
ter weerszijden van de Vogelweg voor een gedeelte wijzigen in
de bestemming Bos (voor een nadere motivering zie reactie op
het commentaar van het O.L.Z.IJ.P. onder B4).
b.
de bestemming Recreatie met de nadere aanduiding "ontspanningsactiviteiten" en een bebouwingspercentage van 4 (R-oa-4%) ten
noordoosten van Almere-Haven in het gebied tussen A 6 en afwateringskanaal wijzigen in de bestemming Recreatie met de
nadere aanduiding "parkgebied" (zie voor nadere motivering de
reactie op het commentaar van het O.L.Z.IJ.P. onder A4 en B2).

2.

Aangezien het blijkt dat er problemen zijn hij de oppervlakteverdeling van de gronden in Zuidelijk Flevoland en in het bijzonder
t.a.v. de oppervlakte bos, zou overwogen kunnen worden de landbouwgronden gelegen in het bosgebied "Almeerderhout" die bestemming
"Bos" te geven.
Mede gezien de ligging van deze gebieden diaht bij Almere zou de
waarde van het bosgebied aanzienlijk toenemen.
Gelet op de afspraken gemaakt in het Convenant en op het thans in
procedure zijnde ontwerp-structuurplan Almere (het zgn. OSA II) is
de bestemming landbouw van de betreffende strook gehandhaafd.

6.2. Overige aanpassingen
In de voorschriften zijn enkele wijzigingen aangebracht om het plan, voor
zover niet noodzakelijk, niet te laten afwijken van andere plannen. Het
betreft echter geen essentiële veranderingen.
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Begripsomsahrijvingen

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. bouwpevaeel
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. bouwgrens
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 hoofdtoegang van het bouwwerk direct grenst aan de weg;
de hoogte van het terrein na het bouwrijp maken daarvan.
5. bouujidevk
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. bicgebouw
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. 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.
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10. agvaviaah bedrijf
een bedrijf, dat is gericht op het voortbrengen van produkten door middel
van het telen van gewassen en/of het houden en fokken van vee.
11. openbaav vervoevsbaan
een weg die uitsluitend dient voor voertuigen ten dienste van het openbaar vervoer.
12. hoofdfiets- en voetgangevevoute
een pad dat dient voor (brom)fietsers en voetgangers en voor zover nodig
voor ander langzaam verkeer en voor bedienend verkeer.
13. be-planting
alle vormen van gewas.
14. hoe
een min of meer natuurlijke levensgemeenschap van planten en dieren van
ten minste 5 ha, waarbij boomvormende plantensoorten aspectbepalend zijn.
De levensgemeenschap zal tegelijkertijd verschillende functies moeten
kunnen vervullen, zoals: natuurlijke, recreatieve, economische en landschappelijke functies.
Voor zover en zolang de gemeentelijke indeling voor de in het plan vervatte gronden nog niet heeft plaatsgevonden wordt verstaan onder;
ISa. de gemeente
het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders".
15b, burgemeester en wethouders
de landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders"
gehoord het Dagelijks Adviescollege.
15o. 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:
16. Gedeputeerde Staten
de Minister van Binnenlandse Zaken.
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Wijze van meten

Bij toepassing van deze voorschriften gelden de volgende bepalingen:
a*
het grondoppervlak van een bouwwerk wordt gemeten tussen de buitenwerkse 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;
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
504 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 voorzien 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 gemeenschappelijke 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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Algemene houwbepalingen

1. Een bouvwerk 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 met dien verstande dat ter
plaatse van de aanwijzing "Straalverbindingstraject" de bouwhoogte boven N.A.P. nergens meer mag bedragen dan het aantal
meters dat door middel van de hoogteaanwijzing op de
plankaart is aangegeven;
de overige uit deze voorschriften en uit de kaart voortvloeiende bouwgrenzen;
b.
indien op de plankaart de aanwijzing "zonder gebouwen" is aangegeven, zijn op de betreffende gronden geen gebouwen toelaatbaar;
c.
indien op de plankaart een maximum bebouwingspercentage is aangegeven, mag van het oppervlak van de betreffende gronden ten hoogste
dat percentage worden bebouwd;
d.
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 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 toegankelijke 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, 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.
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Wij stellingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van:
a.
het bepaalde in dit plan voor het bouwen van niet voor bewoning
bestemde gebouwen van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes,
gasdrukregel- en meetstations, meetstations voor stadsverwarming,
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 artikel 3 (Algemene bouwbepalingen) voor het bouwen
van bouwwerken met een hogere goot- c.q. boeiboordhoogte of met een
groter bebouwingspercentage, dan voortvloeit uit het bepaalde in
lid 1 van dat artikel, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan
10% van hetgeen uit dit lid voortvloeit;
c.
het bepaalde in artikel 8 (Agrarische bedrijfsdoeleinden) lid 5 voor
het bouwen van ten hoogste één bedrijfswoning extra mits:
de woning noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering;
de Hoofd-Ingenieur-Directeur voor Landinrichting, Grond- en
Bosbeheer hierover advies heeft uitgebracht;
van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar is ontvangen, indien het genoemde advies strekt tot weigering van de
vergunning;
d.
het bepaalde in artikel 9 (Recreatie), voor het bouwen van gebouwen
op de gronden met de bestemming Recreatie en de aanwijzing "parkgebied" , mits van deze gebouwen het grondoppervlak niet meer dan
50 m2 per gebouw en de goothoogte c.q. boeiboordhoogte niet meer dan
4.00 m bedraagt;
e.
het bepaalde in artikel 9 (Recreatie) lid 5 en het bepaalde in artikel 10 (Water) lid 5 voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, voor recreatie, zoals masten en kranen, waarvan de
bouwhoogte niet meer dan 15.00 m bedraagt;
f.
het bepaalde in artikel 8 (Agrarische bedrijfsdoeleinden) lid 5,
het bepaalde in artikel 9 (Recreatie) lid 5 en het bepaalde in
artikel 11 (Bos) lid 5 voor het bouwen van windturbines mits daarvan:
de hoogte gemeten tot aan de wiekenas niet meer
bedraagt dan
: 35.00 m;
de afstand gemeten tot aan enige erfscheiding van
het betreffende bouwperceel 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;
g.
het bepaalde in artikel 10 (Water) lid 2 voor het bouwen van
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de
aangrenzende bestemming, mits:
het bouwen plaatsvindt binnen een afstand van ten hoogste
5.00 m gemeten uit de grens van de bestemming water ter plaatse
van de Hoge Vaart;
het bepaalde in het artikel betreffende de aangrenzende
bestemming in acht wordt genomen;
de betreffende beheerder advies heeft uitgebracht.
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Wijzigingebevoegdheid

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bestemming van de
gronden met de bestemming:
a.
Agrarische bedrijfsdoeleinden, voor zover deze gronden zijn aangegeven met de aanwijzing; "planwijziging I" te wijzigen in de
bestemming Verkeer;
b.
Recreatie, voor zover deze gronden zijn aangegeven met de aanwijzing
"planwijziging II" te wijzigen in de bestemming Recreatie met de
aanwijzing "verblijfsrecreatie" mits daarbij wordt bepaald dat:
van de gronden ten hoogste 5% mag worden bebouwd;
de goothoogte c.q. boeiboordhoogte van de gebouwen ten hoogste
4.00 m mag bedragen;
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een
grondoppervlak van niet meer dan I.OO m2 ten hoogste 10.00 m
mag bedragen;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten
hoogste 4.00 m mag bedragen;
c.
Bedrijfsdoeleinden, die zijn aangegeven met de aanwijzing "wijzigingsbevoegdheid III" te wijzigen in de bestemming Recreatie met de
aanwijzing "parkgebied" mits daari'nTjlijft opgenomen de aanwijzing
"hoofdfiets- en voetgangersroute" en daarin tussen de Waterlandseweg
en de hoofdfietsroute een expositieterrein met bijbehorende
bebouwing worden opgenomen;
d.
Verkeer en Water, voor zover deze gronden zijn aangegeven met de
aanwijzing "planwijziging IV" te wijzigen in de bestemming Recreatie
met de aanwijzing "parkgebied", mits daarbij wordt bepaald dat op
deze gronden uitsluitend toiletgebouwtjes en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, voor parkgebied mogen worden gebouwd;
e.
Recreatie, voor zover deze gronden zijn aangegeven met de aanwijzing
"wijzigingsbevoegdheid V" te wijzigen in de bestemming verkeer met
de aanwijzing "openbaar vervoersbaan".
2. Het plan wordt uitsluitend gewijzigd met inachtneming van de volgende
bepalingen:
a.
het ontwerp-besluit, waarbij toepassing is gegeven aan het bepaalde
in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt met bijbehorende stukken gedurende twee weken ter gemeentesecretarie voor
een ieder ter inzage;
b.
burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging te voren in 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 de onder a genoemde termijn;
d.
indien tegen het ontwerp-besluit bezwaren zijn Ingediend, wordt het
besluit met redenen omkleed;
e.
burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren hebben ingediend de beslissing daaromtrent met redenen omkleed mede na de
Raadscommissie belast met de ruimtelijke ordening ter zake te hebben
gehoord;
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bij het ter goedkeuring aanbieden van het besluit aan Gedeputeerde
Staten worden de ingediende bezwaarschriften overgelegd;
burgemeester en wethouders doen mededeling van het besluit van Gedeputeerde Staten aan hen die bezwaren hebben ingediend.
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BESTEMMINGEN EN GEBRUIK

WatevBtaatedoeleinden

Doeleindenomeahvijving
I. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven zijn bestemd voor
doeleinden van de waterstaat.
Voorzieningen
2. Op deze gronden zijn In verband met de In lid 1 genoemde bestemming
toelaatbaar:
a.
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
b.
een hoofdwaterkering en andere waterstaatswerken;
c.
beplantingen en verhardingen.
3. Op deze gronden zijn voorzieningen die verband houden met de doeleinden waarvoor de gronden eveneens zijn bestemd, en die In het betreffende
artikel zijn genoemd, slechts toelaatbaar Indien en voor zover:
a.
de waterstaatkundige belangen, de voorziening gedogen;
b.
de betreffende waterstaatsbeheerder advies heeft uitgebracht.
Bouwvoovaahviften
4. Bij het bouwen van bouwwerken, als genoemd In lid 2, gelden
zingen op de plankaart en de volgende bepalingen:
a.
het toegelaten grondoppervlak bedraagt:
van een gebouw ten hoogste
b.
de toegelaten goothoogte c.q. boelboordhoogte bedraagt:
van gebouwen 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

de aanwij-

:

20 m2;

: 4.00 m;

: 6.00 m;
: 4.00 m.
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Bedrijfsdoeleinden (B)

Doeleindenomsóhrijving
la. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor
bedrijfsdoeleinden van een openbaar nutsbedrijf en van een bedrijf
tot hergebruik van materialen.
Ib. Een in dit lid onder a genoemd bedrijf is toelaatbaar tenzij het
betreft:
een bedrijf dat tevens een lawaaimakend bedrijf is als genoemd
in categorie A, voorkomende In het besluit van 15 oktober 1981,
houdende aanwijzing van categorieën inrichtingen als bedoeld in
artikel 16, tweede lid van de Wet Geluidhinder, zoals deze
luidt op de datum van het in ontwerp ter inzage leggen van het
plan.
Voorzieningen
2. Op de gronden die voor bedrijfsdoeleinden zijn bestemd, zijn in verband met deze bestemming toelaatbaar:
a.
gebouwen (met uitzondering van dienstwoningen) en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, voor:
een openbaar nutsbedrijf ten behoeve van het storten van vuil
en een bedrijf tot hergebruik van materialen, ter plaatse van
de aanwijzing "nutsbedrijf/vuilstortplaats";
een openbaar nutsbedrijf ten behoeve van een Centrale Antennelnrlchtlng ter plaatse van de gelijknamige aanwijzing;
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 gebrulksbepalingen:
de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar
indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor:
een hoofdfiets- en voetgangersroute binnen 50.00 m uit de
gelijknamige aanwijzing.
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 een bedrijf tot hergebruik van
materialen ten hoogste
200 m2;
van overige gebouwen ten hoogste
500 m2;
b.
de toegelaten goothoogte bedraagt:
van de gebouwen ten hoogste
4.00 m;
c.
de toegelaten bouwhoogte bedraagt:
van bouwwerken ten behoeve van een Centrale
Antennelnrlchting ten hoogste
90.00 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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Agvavisahe bedrijfsdoeleinden (A)

Doeleindenomeahrijving
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor
agrarische bedrijfsdoeleinden.
Voorzieningen
2. Op de gronden die voor agrarische bedrijfsdoeleinden zijn bestemd,
zijn in verband met deze bestemming toelaatbaar:
a.
gebouwen (waaronder bedrijfswoningen) en bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, voor:
agrarische bedrijven;
een voorlichtingscentrum met betrekking tot agrarische activiteiten (waaronder bedrijfswoningen en andere verblijfsgebouwen) alsmede nutstuinen, op de gronden met de aanwijzing
"voorlichtingscentrum";
b.
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor een openbaar nutsbedrijf;
c.
waterlopen, beplantingen en verhardingen.
3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoeleinden, alsmede voor de in
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voorzieningen slechts toelaatbaar, indien en voor zover het bepaalde in
artikel 6 (Waterstaatsdoeleinden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen.
Ruimtelijke indeling
4. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebruiksbepalingen:
de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar
indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor:
een hoofdfiets- en voetgangersroute, binnen 50.00 m uit de
gelijknamige aanwijzing;
een ontsluitingspunt voor rijverkeer binnen 100.00 m uit een
gelijknamige aanwijzing;
een ontsluitende rijweg binnen 100.00 m uit een gelijknamige
aanwijzing;
een ontsluiting van het Bedrijvenpark Oost.
Bouwvoorsohriften
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart
en de volgende bepalingen:
a.
niet toegelaten is:
het bouwen van kassen en andere glasopstallen met een hoogte
van meer dan 1.00 m op de gronden met de aanwijzing "zonder
kassen en andere glasopstallen";
b.
het toegelaten aantal bedraagt:
aan bouwpercelen per bestemmlngsvlak ten hoogste het
aantal dat door middel van de aanwijzing "aantal bouwpercelen" is aangegeven;
aan bedrijfswoningen per bouwperceel ten hoogste
één;
c.
de toegelaten voorgevelbreedte bedraagt:
van bedrijfswoningen ten minste
5.00 m;
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d.

e.

f.

g.
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de toegelaten Inhoud bedraagt:
van een bedrijfswoning ten minste
150 m3;
van een bedrijfswoning ten hoogste
750 m3;
het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak bedraagt:
van de gebouwen op een bouwperceel ten hoogste
10.000 m2;
van een gebouw voor een openbaar nutsbedrijf ten
hoogste
40 m2;
de toegelaten goothoogte c.q. boelboordhoogte bedraagt:
van niet In een gebouw opgenomen bedrijfswoningen
ten hoogste
8.00 m;
van overige bedrijfsgebouwen ten hoogste
13.00 m;
van bijgebouwen bij een woning ten hoogste
3.00 m;
van gebouwen voor een openbaar nutsbedrijf ten hoogste 4.00 m;
de toegelaten bouwhoogte bedraagt:
van torensllo's ten hoogste
30.00 m;
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een
grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m
ten hoogste
10.00 m;
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
ten hoogste
4.00 m.
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Reaveatie (R)

Doeleindenomeohvijving
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 (waaronder dienstwoningen) en bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, voor;
een roeivereniging, een kanovereniging, een kynologencentrum en
dergelijke vormen van recreatie alsmede voor een horecabedrijf
op de gronden met de aanwijzing "ontspannings-activiteiten";
een manege, op de gronden met de aanwijzing "parkgebied" en
binnen een afstand van 300.00 m uit het meetpunt van de aanwijzing "manege";
verblijfsrecreatie op de gronden met de gelijknamige aanwijzing;
b.
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor een openbaar
nutsbedrijf;
c.
toiletgebouwtjes en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor parkgebied op de gronden met de gelijknamige aanwijzing;
d.
waterlopen, beplantingen en verhardingen.
3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoelelnden, alsmede voor de in
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voorzieningen slechts toelaatbaar. Indien en voor zover het bepaalde in
artikel 6 (Waterstaatsdoeleinden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen.
Ruimtelijke indeling
4. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebruiksbepalingen:
a.
van de in lid 1 genoemde gronden dient een oppervlakte van ten
minste 122 ha beschikbaar te blijven voor bos;
b.
van de in lid 1 genoemde gronden, dienen de gronden met de gelijknamige aanwijzing beschikbaar te blijven, respectievelijk voor;
een parkgebied;
verblijfsrecreatie;
c.
van de in lid 1 genoemde gronden dienen binnen een afstand van
300.00 m uit het meetpunt van de aanwijzing "manege" gronden met een
oppervlak van ten hoogste 170.000 m2 beschikbaar te blijven voor een
manege;
d.
de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar,
indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor;
een hoofdfiets- en voetgangersroute binnen 50.00 m uit de
gelijknamige aanwijzing ;
een ontsluitende rijweg binnen 100.00 m uit de gelijknamige
aanwijzing;
een waterloop binnen 100.00 m uit een gelijknamige aanwijzing.
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Bouwvoovsahriften
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart
en de volgende bepalingen:
a.
het toegelaten aantal bedraagt ten hoogste:
één woning per recreatiecomplex;
b.
de toegelaten voorgevelbreedte bedraagt:
van dienstwoningen ten minste
5.00 m;
c.
de toegelaten Inhoud bedraagt:
van een dienstwoning ten minste
150 m3;
van een dienstwoning ten hoogste
750 m3;
d.
het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak bedraagt
ten hoogste:
van gebouwen voor een manege ten hoogste
15.000 ml;
van bijgebouwen bij een woning ten hoogste
40 m2;
van een gebouw voor een openbaar nutsbedrijf ten
hoogste
40 m2;
e.
de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt:
van niet in een gebouw opgenomen woningen ten
hoogste
6.00 m;
van een gebouw voor een manege ten hoogste
10.00 m;
van een gebouw voor botenberging annex cantine ten
hoogste
10.00 m;
van overige gebouwen ten hoogste
4.00 m;
f.
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
10.00 m;
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
ten hoogste
4.00 m.

Bestemmingen en gebruik

Artikel 10

Water (

15

)

Doeleindenomsahrijving
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven zijn bestemd voor
water.
Voorzieningen
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.
gebouwen (waaronder dienstwoningen) en bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, voor:
een haven op de gronden met de gelijknamige aanwijzing;
een jachthaven op de gronden met de gelijknamige aanwijzing;
c.
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor:
een openbaar nutsbedrijf;
d.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e.
beplantingen en verhardingen.
3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoelelnden, alsmede voor de in
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voorzieningen slechts toelaatbaar. Indien en voor zover het bepaalde in
artikel 6 (Waterstaatsdoeleinden} lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen.
Ruimtelijke indeling
4. Bij de ruimtelijke Indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebruiksbepalingen;
a.
van de in lid 1 genoemde gronden dienen de gronden met de gelijknamige aanwijzing beschikbaar te blijven respectievelijk voor;
een haven;
een jachthaven;
b.
de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar
indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor:
een hoofdfiets- en voetgangersroute binnen 50.00 m uit de
gelijknamige aanwijzing;
Bouwvoorschriften
5. bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart
en de volgende bepalingen:
a.
het toegelaten aantal dienstwoningen bedraagt:
per recreatiecomplex ten hoogste
één;
b.
de toegelaten voorgevelbreedte bedraagt:
van dienstwoningen ten minste
5.00 m;
c.
de toegelaten inhoud bedraagt:
van dienstwoningen ten minste
150 m3;
van dienstwoningen ten hoogste
750 m3;
d.
het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak bedraagt:
van een gebouw voor een openbaar nutsbedrijf ten hoogste 40 m2;
van bijgebouwen bij een dienstwoning ten hoogste
40 m2;
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e.

f.

de toegelaten goothoogte c.q. boelboordhoogte bedraagt:
van niet in een gebouw opgenomen dienstwoningen
ten hoogste
van overige gebouwen ten hoogste
de toegelaten bouwhoogte bedraagt:
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grond
oppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m
ten hoogste
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
ten hoogste

16

6.00 m;
4.00 m;

10.00 m;
4.00 m.
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Boe (BOS)

Doeleindenomsahrijving
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor
houtproduktle, recreatie en natuurontwikkeling.
Voorzieningen
2. Op gronden die voor bos zijn bestemd, zijn In verband met de in lid 1
genoemde bestemming toelaatbaar:
a.
een bosschuur;
b.
een dienstwoning;
c.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d.
beplantingen en verhardingen.
3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoelelnden, alsmede voor de in
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de In lid 2 genoemde voorzieningen slechts toelaatbaar, indien en voor zover het bepaalde in
artikel 6 (Waterstaatsdoelelnden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen.
Ruimtelijke indeling
4. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebruiksbepalingen:
a.
de met de in lid 1 genoemde besteraming verband houdende vormen van
gebruik, alsmede de in lid 2 toegelaten voorzieningen, zijn uitsluitend toelaatbaar indien en voor zover daardoor de natuurwaarden
niet onevenredig worden aangetast en de bosontwikkeling niet onevenredig in de weg wordt gestaan;
b.
de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar,
indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor:
een hoofdflets- en voetgangersroute binnen 50.00 m uit de
gelijknamige aanwijzing;
een voetgangersroute binnen 20.00 m uit de gelijknamige aanwijzing;
een ontsluitingpunt voor rljverkeer binnen 100.00 m uit een
gelijknamige aanwijzing;
een ontsluitende rijweg binnen 100.00 m uit een gelijknamige
aanwijzing;
een waterloop binnen 50.00 m uit een gelijknamige aanwijzing.
Boiwvoorsahriften
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart
en de volgende bepalingen:
a.
het toegelaten aantal bedraagt:
van dienstwoningen ten hoogste
êên;
b.
de toegelaten voorgevelbreedte bedraag:
van de dienstwoning ten hoogste
5.00 m;
c.
de toegelaten inhoud bedraagt:
van de dienstwoning ten minste
150 m3;
van de dienstwoning ten hoogste
750 m3;
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d.

e.

f.

het toegelaten gezamenlijk grondoppervlak bedraagt:
van een bosschuur ten hoogste
van bijgebouwen bij de dienstwoningen ten hoogste
de toegelaten goothoogte c.q. boelboordhoogte bedraagt
van de dienstwoningen ten hoogste
van een bosschuur ten hoogste
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
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Verkeer (V)

Doeleindenomsahrijving
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven zijn bestemd voor
verkeersdoelelnden.
Voorzieningen
2. Op de gronden die voor verkeersdoelelnden zijn bestemd zijn in verband
met deze bestemming toelaatbaar:
a.
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor verkeersdoelelnden met uitzondering van motorbrandstofverkooppunten;
b.
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor een openbaar nutsbedrijf;
c.
geluldwerende voorzieningen;
d.
beplantingen en verhardingen.
3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoelelnden, alsmede voor de in
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voorzieningen slechts toelaatbaar, indien en voor zover het bepaalde in
artikel 6 (Waterstaatsdoelelnden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen.
Ruimtelijke indeling
4. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid I genoemde gronden gelden de
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke
gebruiksbepalingen:
de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar
indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor een
hoofdfiets- en voetgangersroute binnen 50.00 m uit een gelijknamige
aanwijzing;
de op de kaart aangegeven dwarsprofielen moeten in acht worden genomen.

Bouwvooreehriften
5. 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
40 m2;
van een gebouw voor een openbaar nutsbedrijf ten
hoogste
40 m2;
b.
de toegelaten goothoogte c.q. boelboordhoogte bedraagt:
van gebouwen voor verkeersdiensten ten hoogste
3.00 m;
van gebouwen voor een openbaar nqtsbedrijf 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
15.00 m;
van overige bouwwerken, geen gebpuwen zijnde,
ten hoogste
10.00 m.
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Gehvuikshepalingen

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 bestemming, 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 gemotoriseerde voertuigen, ultstalllngsplaats, 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, dan wel het plaatsen van maximaal vijf toercaravans op de
gronden behorende bij een agrarisch bedrijf, 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 gerechtvaardigd wordt.

HOOFDSTUK III

Avtikel 14

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
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Ovevgangebepalingen ten aanzien van het houwen

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 bebouwingsgrenzen, 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.

Avtikel 25

Stvafbaavheid van overtvedingen

Het overtreden van het bepaalde in artikel 13 (gebruiksbepalingen) lid 1
is een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Artikel 16

Slotbepaling

Dit plan kan worden aangehaald onder de naam "Almeerderhout".

Aldus vastgesteld door de Hoofddirecteur van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders

de Hoofddirecteur

Goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat
d.d.
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onderwerp; goedkeuring plannen ex
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artikel 11 Wet O.L. "Z.IJ.P."
te Almere
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27 januari 1984

^

toestelnummer: 2090
verzonden:
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Hierdoor deel ik u mede dat de minister van Verkeer en Waterstaat bijgaande plannen ex artikel 11 van de Wet Openbaar Lichaam "Zuidelijke
IJsselmeerpolders" heeft goedgekeurd.
De door de minister van Verkeer en Waterstaat ondertekende plankaarten
van elk der deelgebieden met bijbehorende voorschriften en toelichtingen,
de originele besluiten waarbij de minister de plannen heeft goedgekeurd
alsmede een exemplaar van het goedgekeurde "Structuurplan Almere", zijn
reeds aan de gemeentesecretaris overgedragen.
Dezerzijds is de onderhavige goedkeuring reeds bekendgemaakt in landelijk
en plaatselijk verschijnende nieuwsbladen, alsmede in de Nederlandse
Staatscourant.
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1. Plan "De Steiger en De Paal 1981" Ie partiële herziening bij haar
besluit van 23 november 1983, nr. A 40667.
2. Plan "2.Z" te Almere-Stad, bij haar besluit van 17 oktober 1983,
nr. A 36119.
^
3. Plan "2.A" te Almere-Stad bij haar besluit van 23 november 1983, nr.
^ A 40669.
Plan "Almeerderhout" te Almere bij haar besluit van 23 november 1983
^ nr. A 40671.
5. Plan "Overvaart" te Almere bij haar besluit van 23 november 1983. nr
A 40673.
$
6. Plan "Stad-West" te Almere-Stad bij haar besluit van 23 november 1983
nr. A 40675.
6
7. Plan "Bedrijventerrein U" te Almere-Buiten bij haar besluit van
23 november 1983, nr. A 40677,
8. Plan "Gooi- en IJmeer" te Almere bij haar besluit van 25 november 1983
nr. A 41335.
'
B
9. Plan "Oost II" te Almere-Buiten bij haar besluit van 25 november 1983
nr. A 41337.
'
5 10. Plan "Oost I" te Almere-Buiten bij haar besluit van 25 november 1983
nr. A 41339.
11. Plan "Noorderpiassen" te Almere bij haar besluit van 20 december 1983
nr. A 44319.
'
12. Plan "Almere-West en Oost" te Almere bij haar besluit van 20 december
1983, nr. A 44321.
K
13. Plan "De Meenten en De Grienden 1982" te Almere-Haven, bij haar besluit
van 20 december 1983, nr. A 44323.
fV 14. Plan "Voorlanden en Begraafplaats 1982" te Almere-Haven bij haar besluit
van 20 december 1983, nr. A 44325.
^ 15. Plan "Middengebied" Ie herziening te Almere bij haar besluit van
20 december 1983, nr. A 44327.
16. Plan "Muiderzand" Ie herziening te Almere bij haar besluit van
20 december 1983, nr. A 44329.
4
17. Plan "Weerwater" Ie herziening te Almere bij haar besluit van
20 december 1983, nr. A 44331.
18. Plan "Ebenezer Howardpark" Ie herziening te Almere-Stad bij haar besluit
van 20 december 1983, nr. A 44333.
5 19. Plan "Markerkant" Ie herziening te Almere-Stad bij haar besluit van
29 december 1983, nr. A 45137, en het bij dat plan behorende zonebesluit
DIJ haar besluit van 29 december 1983, nr. A 45135.
20. Plan "De Vaart VI" te Almere bij haar besluit van 29 december 1983,
nr. A 45139.
_
'
21. Plan "De Vaart-Noord (gedeeltelijk) en Oost" te Almere bij haar besluit
van 29 december 1983, nr. A 45141.
Almere" bij haar besluit van 29 december 1983, nr.

S.V.1'. j'i.intSLr, ii: de Gooi- t r. It-rrl ander d.d.
Kef.no.; 10

13 februari
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GOEDKEUR ING BESTE'-g-l] NGSPLANNEN
De burgemeester van Almere maakt bekend, dat de minister van Verkeer en
Waterstaat in de maanden november en december van 1983 de volgende bestemmingsplannen heeft goedgekeurd.
Almere-Haven:
- "De Steiger en De Paal 1981 (Ie partiële herziening)"
- "De Meenten en De Grienden 1982"
- "Voorlanden en Begraafplaats 1982"
Almere-Stad;
- "2Z" (centrum boven spoorlijn)
- "2A" (centrum beneden spoorlijn)
- "Stad West"
- "Ebenezer Howardpark, Ie herziening"
- "Markerkant, Ie herziening"
Alraere-Buiten:
- "Bedrijventerrein U"
- "Oost I"
- "Oost II"
Overig gebied Almere:
CS)"Almeerderhout"
- "Overvaart"
- "Gooi- en IJmeer"
- "Noorderpiassen"
- "Almere West en Oost"
- "Middengebied, Ie herziening"
- "Muiderzand, Ie herziening"
- "De Vaart VI"
- "De "Vaart Noord (gedeeltelijk) en Oost"
Naast deze bestemmingsplannen heeft de minister ook het Structuurplan
Almere goedgekeurd.
Bovengenoemde plannen liggen ter inzage op de afdeling stadsontwikkeling
van de directie stadsontwikkeling, volkshuisvesting en gemeentewerken,
kamer 211 in het stadhuis, Wagenmakerbaan 7 te Almere-Stad. Aldaar kunnen
ook nadere inlichtingen worden verkregen.
De terinzagelegging vindt ook plaats:
- in het informatiecentrum van de gemeente Almere, 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 de gemeente Almere in gebouw Corrosia,
Markt 1 te Almere-Haven (openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30
uur tot 17.00 uur).
Almere, 15 februari 198A.
De burgemeester.

^i5

gemeente almere
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minister van Verkeer en Waterstaat in de maanden
november en december van 1983 de volgende bestemmingsplannen heeft goedgekeurd.
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- „De Meenten en De Grienden 1982" . .
- „Voorlanden en Begraafptaats 1982" .^^^
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- „Gooi-en Umeer"
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f - „Middengebied, Ie herziening"^-^^
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