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Voorstel; ^ 'i'" 
De adviesraad meedelen, de hoofddir. HIJP de 
volgende art. 11—plannen ter vaststelling en goed- 
keuring heelt aangeboden aan de minister van Verkeer 
en Waterstaat; - "De Werven 1981" 

- "De i-Iarken 1981" 
- "l'Iai der zand" 
—_^Midden^gj2i£iiü 
- "ï'rezersplaats" 
- "Kruidenwijk" 

DAC-B datum: 

omschrijving: 

agendanr. 

CONCLUSIE: 



t oe ] J c'li I i ng op voorste] aan het dagelijks adviescollege 

i)e iioorddirecteiir van de itijKsdieribt voor de iJSoelmeer- 
polders neeft Dij orief van 11 februari meegedeeld, dat 
de voljjende artikel 11-plannen worden aanj^'eboden aan de 
lüinister van Verkeer en Waterstaat ter vaststelling en 
éioedkeuring: " "xte Werven 1981" 

- "De iiarken 1981" 
- " l'luiderzand" 

r- -,T ^|£Üdden^gebied^ 
- "iYezersplaats" 
- "iiruidenwijk". 

-Blijkens^de bij deze brief.gevoegde nota's van commentaax 
deel II zijn deze plannen op een aantal pimten nog aangepast, 
overeenkomstig de wensen van het Openbaar Liciaaam. 

, De plannen worden vanaf 14 maart 1985 een maand ter inzage 
g-elegd, gedurende welke termijn be zwaar schriften kunnen 
worden in^^eaiend Dij de minister van Verkeer en Waterstaat. 

Via bijgevoegde, concept-mededeling kan de adviesraad van 
het bovenstaande mededeling worden gedaan. 
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ministerie van verkeer en waterstaat 
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 
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IO»OCüpis; 

De Landdrost van het openbaar lichaam 
"Zuidelijke Ijsselmeerpolders" 

Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

UW brief van; 

uw kenmerk: 

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

lelystad, 15 juni 1983 

ons kenmerk: Cds 22633 

bijlage(n): 

toestelnummer: 2090 

verzonden: 

2 O JUNI 1983 

Hierdoor deel ik u mee dat de minister van Verkeer en Waterstaat de 
navolgende plannen ex artikel 1 1 van de Wet Openbaar Lichaam "Zuide- 
lijke Ijsselmeerpolders" heeft goedgekeurd: 
1. "De Werven" te Almere-Haven bij haar besluit van 3 juni 1983, 

nr. A 21223; 
2. "Muiderzand" te Almere, bij haar besluit van 3 juni 1983 nr. 

A 21225; 
3. ^]M^dengebi^^ te Almere, bij haar besluit van 3 juni 1983, nr. 

A 21227; 
4. "Frezersplaats" te Almere-Stad, bij haar besluit van 3 juni 1983, 

nr. A 21229. 

Zoals gebruikelijk zal zo spoedig mogelijk een door de minister van 
Verkeer en Waterstaat ondertekende plankaart van elk der gebieden 
met bijbehorende voorschriften en toelichtingen, alsmede de originele 
besluiten waarbij de minister voornoemd de plannen heeft goedgekeurd, 
aan u worden overgedragen. 

Dezerzijds is de onderhavige goedkeuring reeds bekendgemaakt in lande- 
lijk en plaatselijk verschijnende nieuwsbladen, alsmede in de Nederlandse 
Staatscourant. 

DE HOOFDDIRECTEUR 
woor deze 

fr^D. H. Frieling 
adj. Hoofddirecteur 

Ri 

bankrelatie: amrobank nv tetystad rekening 45.90.72.005 
postrekening 869847 
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postbus 600 
8200 AP lelystad 
smedinghuis 
zuiderwagenplein 2 
tel. (03200) 9 9111 
telex 40115 

bereikbaar met de buslijnen 
107. 143. 146. 154 en 157 
(halte noorderwagenplein) 
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[ :• -oco: ~ datum: 11 februari 1983 i I m. ^ T ■oco: j 

! - : 'de minister 

J 1 
AdjjjLnat-Ho,Ql£idir.ecteur 

o„d.,„e,p . ontwerp-plannen ;'De «erven 1981", "De Marken .981","Muiderzand". 
Midden{>phiPH Frezersplaats", "Kruidenwijk" 

bijlagen diverse 

afschrlttaan ; t.k.n. De Landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke 

Ijsselmeerpolders", Postbus 200, 1300 AE Almere 

medewerking | Hierbij zend ik u ter goedkeuring het plan tot regeling der be- 

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

het Openbaar Lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpolders" voor de gebie- 

den De Werven en De Marken te Almere-Haven, Frezersplaats en 

Kruidenwijk te Almere-Stad, Muiderzand en Middengebied te Almere, 

respectievelijk genaamd: "De Werven 1981","De Marken 1981", 

"Frezersplaats", "Kruidenwijk", "Muiderzand", "Middengebied". 

Ingevolge de 21 juni 1979 interdepartementaal vastgestelde procedure 

dient de Raad van de Waterstaat advies uit te brengen alvorens het 

plan wordt goedgekeurd. 

Derhalve zend ik u hierbij 6 minutes ter zake, gericht aan de voor- 

zitter van deze Raad. 

Ir. D.H. Frieling 
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uw brief van; 

uw kenmerk: 

onderwerp: tw6 rp~"p la.nnen 

De Landdrost van het openbaar lichaam 
"Zuidelijke IJsselmeerpolders" 

Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

leiystad, 11 februari 1983 

ons kenmerk: Cds 6065 

bijiage(n): diverse 

toestelnummer; 2090 

verzonden: <3 P' * t'-i 
l t I 

Onder verwijzing naar de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken van 12 september 1979 inzake procedures met betrekking tot stedebouw- 
kundige plannen en gronduitgifte in Almere, zend ik u de Nota's van Commen- 
taar deel II van de ontwerp-plannen "De Werven 1981", "De Marken 1981", 
"Muiderzand", '^Middengebie^, "Frezersplaats" en "Kruidenwijk" te Almere. 

Een exemplaar van de plannen tot regeling der bebouwing en der bestemming 
van gronden ex artikel 11 van de Wet op het Openbaar Lichaam "Zuidelijke 
IJsselmeerpolders" van 1955 betreffende bovengenoemde gebieden, alsmede de 
Nota's van Commentaar deel I, zijn reeds in uw bezit. 
Bovengenoemde plannen en bijlage worden thans aangeboden aan de minister van 
Verkeer en Waterstaat, waarna de Raad van de Waterstaat advies zal uitbrengen 
over het plan. 

DE HOOFDDIRECTEUR 

Ir. D. !:. j 
SOj. 1 

Ri 

bankrel.itie, amroba'^k nv leiystad rekening 45.9072.005 
postrekening 869847 

14-2-1983/1.E. 

postbus 600 
8200 AP leiystad 
smedinghuls 
zuiderwagenplein 2 
tel. (03200) 991 11 
telex 40115 

bereikbaar mei de buslijnen 
107. 143. 146, 154 en 157 
{halie noorderwagenptein) 



DEEL II: BESTUURLIJK COMMENTAAR 

In het kader van het bestuurlijk conunentaar is het ontwerpplan ex art. 
11 "Middengebied" verzonden aan de voorzitter van de Adviesraad van 
het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" te Almere op 
26 november 1982. 
Dit ontwerpplan is in de vergadering van 9 december 1982 door de Advies- 
raad behandeld. 
Op basis van het door het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 
opgestelde prê-advies heeft de Adviesraad met het ontwerpplan ingestemd. 

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

1. Het plan voldoet qua juridische vormgeving aan de eisen van de Wet 
en het besluit op de Ruimtelijke Ordening. Er wordt aangenomen dat 
de voorschriften op detailpunten nog worden afgestemd op de stan- 
daardvoorschriften die voor de plannen zijn opgesteld. 

De voorschriften behorende bij het plan worden nog op de volgende 
punten aangepast aan de standaardvoorschriften: 
a. Aan art.4 wordt een extra vrijstellingsbepaling opgenomen die het 

mogelijk maakt 10% af te wijken van de in het plan gestelde be- 
bouwingspercentage en goot- en boeiboordhoogte. 

b. In art.10 (Gebruiksbepalingen) wordt het gebruik van de gronden 
als crossterrein voor gemotoriseerde voertuigen alsnog uitgeslo- 
ten. 

2. Van de zijde van de Z.IJ.P. bestaat geen aanleiding om op- of aan- 
merkingen te maken naar aanleiding van de Nota van Commentaar deel I 
waarin de beide ingediende bezwaarschriften zijn behandeld en enige 
ambtshalve aanpassingen zijn aangegeven. 

3. Van de zijde van de Z.IJ.P. wordt aangedrongen om de regeling omtrent 
de bouw van erfafscheidingen aan te passen aan die van art.302 van 
de bouwverordening Almere. 

De regeling van art.302 is een regeling die als onderdeel van de 
bouwverordening van kracht is als universele regeling totdat er be- 
stemmingsplannen gelden. De regeling van art.302 is dan ook univer- 
seel en voorzien van diverse vrijstellingsmogelijkheden en niet 
toegesneden op specifieke situaties. 
Dezerzijds wordt er de voorkeur aan gegeven om in de art.11 plannen 
specifieke regelingen op te nemen die recht doen aan de situatie 
ter plaatse en aldus een grotere rechtszekerheid geven. 

4. Een grotere flexibiliteit in de voorschriften op het punt van de 
maximale goothoogten wordt door de Z.IJ.P. wenselijk geacht, ge- 
dacht wordt aan een vrij stellingsbevoegdheid tot 10%. 

Een dergelijke bepaling is inmiddels als standaardvoorschrift ge- 
formuleerd en wordt opgenomen zoals beschreven bij Reactie R.IJ.P. 
op nr.1 onder a. 
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toelichting op voorstel aan het dagelijks adviescollege 

De hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de IJsselmeer- 
polders heeft Tij brief van 15 juni 1983 meegedeeld, dat de 
minister van verkeer en waterstaat de vclgro.jde cvrt. 11- 
plannen heeft goedgekeurd: 
- "De V/erven I98I" (Almere-Haven); 
- "Muiderzand" 

- "Frezersplaats" (Almere-Stad). 

Bij zijn brief van 20 juni 1983 heeft de hoofddir. RIJP 
meegedeeld, dat de art. 11-plannen "t Meerveld", "Oost II" 
"Buitenveld", "2D, 2G, 2ü", "Noorderpiassen" en "Gooi- en 
IJmeer" ter goedkeuring aan de minister zijn aangeboden. 
Uit de nota's van commentaar op de ontwerp-plannen 
"2D,2G,2ü" en "Buitenveld" blijkt, dat de Rijksdienst niet 
tegemoet is gekomen aein de meermalen door het Openbaar 

Lichaam geuite wens om ook in alle nog in proc edure zijnde 
globale art, 11-plannen de zgn. 10^-vrijstellingsregeling 
op te nemen. Deze regeling maakt het burgemeester en wet- 
houders mogelijk de in het plan aangegeven goothoogten en 
bebouwingspercentages met maximaal ICP/0 te verhogen. 
De kwestie van het niet opnemen van cfeze regeling speelde 
reeds bij een eerdere serie ter goedkeuring aangeboden 
plannen. Naar aanleiding daarvan heeft uw college een brief 
doen uitban naar de hoofddir. RIJP met het verzoek om de 
10% regeling in alle nog in procedure zijnde plannen op te 
nemen. Aangenomen moe: worden dat deze brief de hoofddir. 
niet heeft bereikt ten tijde van het opstellen van de nota's 
van commentaar 4öeel II) van de genoemde plannen. 
Daar uw college ook een brief heeft verzonden naar de 
minister van verkeer en waterstaat met het verzoek om in 
alle plannen die haar ter goedkeuring worden aange^den 
deze regelingop te nemen, is op dit moment geen verdere 
actie nodig. Volstaan kan worden met een mededeling aan 
de adviesraad. 

voOf vpf%roJq inteqvpl gebruiken 
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Plannen ex artikel 11 Wet openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders 
(bestemmingsplannen 340). 

De hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft de 
volgende plannen ex artikel 11 van de Wet op het openbaar lichaam Zuide- 
lijke IJsselmeerpolders ter goedkeuring gezonden aan de minister van 
verkeer en waterstaat: "De Werven 1981" (Almere-Haven), "De Marken 1981" 
(Almere-Haven), "Middengebied" (Almere-Haven/Stad)^ "Kruidenwijk" (Al- 
mere-Stad), "Frezersplaats" (Almere-Stad), "Muiderzand". 

Deze plannen liggen vanaf 14 maart 1983 gedurende een maand ter inzage 
op kamer 207 van het Stadhuis in Almere-Stad, Wagenmakerbaan 7 (tel. 
99574). Hierop wordt gewezen voor het geval men bij de minister van ver- 
keer en waterstaat (Postbus 20901, 2500 EX Den Haag) bezwaar wil maken 
tegen de goedkeuring van deze plannen. 

Almere, 9 maart 1983. 

'fffe Zuidelijke IJsselmeerpolders, 

7093X 



PLANNEN EX ARTIKEL 11 WET OPENBAAR LICHAAM 
7llinFI l.lKE»IJSSELMEERPOLDERS 

plannen ex artikel 11 van de Wet op het openbaar lichaam Zuidelijke UsseJmeefpc4ders 
ter goedkeuring gezonden aan de minister van verkeer en waterstaat: „De Werven 
1981" (Almere-Haven), „De Marken 1981" (Almere-Haven), ^jMiddonoabied" <A}mefB. 
Haven/Stad). „Kruidenwijk" (Almere-Stad), „Frezersplaats" (Aimere-StacJ), „Mukler- 
zana \ 
Deze plannen liggen vanaf 14 maart 1983 gedurende een maand ter inzage op kamer 
'207 van het Stadhuis in Almere-Stad. Wagenmakertsaan 7 (tel. 99574). Hierop wordt 
gewezen voor het geval men bij de minister van verkeer en waterstaat (Postbus 20901, 
2500 EX Den Haag) bezwaar wil maken tegen de goedkeuring van deze plannen. 



MINISTERIE VAN VERKEER 
EN WATERSTAAT 

RIJKSDIENST VOOR DE 
IJSSELMEERPOLDERS 

No. A 21227 

3 juni 1983 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

Gezien het bij nota van 27 mei 1983, Cds 20477 door de adjunct-hoofddirec- 
teur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Lelystad overgelegde 
ontwerp-plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden voor 
het gebied "Middengebied" te Almere, zoals dat is vastgesteld door de 
hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders op 11 februari 
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 15 maart 1983, 
nr. Z 39/83; 

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

Goed te keuren het plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van 
gronden "Middengebied", vervat in de bij dit besluit behorende en als zoda- 
nig gewaarmerktel'-kaart, nr. 8464, gedateerd 30 maart 1983, voorschriften en 
toelichting, gedateerd 30 maart 1983. 

BESLUIT: 

' s-Gravenhage, 3 juni 1983 

De Minister Voornoemd 

27-5-1983/1.E./wpx 
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8464 VOORWOORD 2 

Dit plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden heeft 
betrekking op het "Middengebied". 

Op basis van de door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders opgestelde 
programma's van eisen, stedebouwkundige randvoorwaarden en uitgangs- 
punten, 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 be- 
trokkenen. 

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 be- 
bouwing en der bestemming van gronden aangemerkt als ingevolge die 
wet (thans de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vastgestelde en goed- 
gekeurde uitbreidingsplannen" (thans bestemmingsplannen). 

Krachtens dit artikel hebben de door de Minister van Verkeer en Water- 
staat goedgekeurde plannen tot regeling der bebouwing en der bestemming 
van gronden dezelfde wettelijke status als de ingevolge de Wet Ruimte- 
lijke 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 



8464 1. INLEIDING 3 

1.1. De Buitenruimte van Almeve 
Almere zal bestaan uit een aantal woonkernen van verschillende omvang 
(zie figuur 2). Deze woonkernen worden omgeven en verbonden door ruimten, 
die landbouw, recreatie, bos en natuur als hoofdbestemming hebben. 
Deze ruimten worden te zamen de Buitenruimte van Almere genoemd. 
In deze Buitenruimte wordt een scheiding aangebracht tussen drukke/inten- 
sief 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 vesti- 
gingen 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 bewerk- 
stelligen, is vroegtijdige ontsluiting en goede bereikbaarheid met name 
in de drukkere zones, van belang. 
Het ontwikkelingsproces staat hierbij meer centraal dan het eindbeeld. 
De meer intensief te gebruiken gebieden 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 het 
Gooi en het zo mogelijk verminderen daarvan. 

1.2. Bet ptangehied 
Het plan tot regeling van de bebouwing en bestemming van "Het Middert- 
gebied" heeft betrekking op een deel van de Buitenruimte van Almere en is 
één in de reeks van plannen, zoals die voor Almere worden gemaakt. Het 
ontwerp-structuurplan Almere is het uitgangspunt geweest voor het 
opstellen van het onderhavige plan ex artikel 11. In figuur 4 is een 
uitsnede van dit plan weergegeven voor zover dit betrekking heeft op het 
hier betreffende plan ex artikel 11. Het ontwerp—structuurplan doorloopt 
thans de in interdepartementaal overleg vastgestelde goed- 
keuringsprocedure. In januari 1982 heeft de Rijksplanologische Commissie 
advies uitgebracht over dit plan aan de regering. De regering heeft dit 
advies vrijwel integraal overgenomen bij haar standpuntbepaling ten aan- 
zien van het ontwerp-structuurplan Almere. Bij het opstellen van de plan- 
nen ex art. 11 Wet O.L. Z.IJ.P. wordt thans mede uitgegaan van het 
regeringsstandpunt. 

In het Interdepartementale overleg over de gemeentewording van Almere Is 
namelijk afgesproken het gehele gemeentelijke gebied voor 1-1-1984 te 
voorzien van goedgekeurde bestemmingsplannen. Dientengevolge is het nood- 
zakelijk nu reeds de goedkeuringsprocedure voor deze plannen te starten. 

In het ontwerp-structuurplan Almere heeft het Middengebied de bestemming 
"Recreatiegebieden Intensief"; onderdeel uitmakend van een landschapsont- 
wikkelingszone oftewel een zone met hoge gebrulksintensiteit, welke loopt 
van het centrum van Almere-Stad via de westflank van het Weerwater en via 
het Middengebied tot aan de Gooimeerdljk. Binnen deze zone wordt nog glo- 
baal het onderscheid gehanteerd dat binnen de kernen vooral de lokale 
recreatieve bestemmingen er een plaats vinden en buiten de kernen de meer 
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bovenlokale en eventueel ook regionale recreatieve bestemmingen. De con- 
dities worden daarvoor geschapen door de aanleg van bos en beplantingen; 
van waterpartijen en van goede verbindingen voor alle verkeerssoorten. 
In de polynucleaire opzet van Almere speelt het Middengebied daarnaast 
een essentiële rol in die zin dat deze (weliswaar smalle) strook ter 
weerszijden van de A6 tussen Almere-Haven en Almere-Stad niet is 
bedoeld voor woonbebouwing en bedrijventerreinen; derhalve dient als 
groene buffer tussen de twee kernen, waarin goede verbindingen tussen de 
twee kernen echter wel een plaats moeten krijgen. 
In de opzet van Almere draagt het Middengebied dus zowel bij aan de 
samenhang als de verscheidenheid van de verschillende milieus in Almere. 
Het Middengebied beslaat ca. 150 hectare. 

De begrenzing is als volgt: 
- noord; wegsloot A6; 
- west ; Kromslootpark; 
- zuid ; Almere-Haven; 

oost : afrit A6 richting Almere-Haven en ten oosten van de kern- 
hoofdweg naar Almere-Haven wederom de wegsloot van de A6. 

Voor de aangrenzende gebieden zijn of worden plannen ex artikel 11 
opgesteld onder de namen: 
- Kromslootpark; 
- Hoofdwegen; 
- De Steiger en De Paal; 
- De Gouwen; 
- Sportvelden West; 
- 't Meerveld. 

Voor wat betreft de gebieden in Almere—Stad die door middel van over— en 
onderdoorgangen in rechtstreekse verbinding staan met het plangebied, 
zijn de volgende plannen te noemen: 
- Gooise Kant; 
- Stedenwijk Zuid; 
- Weerwater. 

Het plan Middengebied" bestaat uit een nota, een plankaart en voor- 
schriften, waarin het bebouwen en het overig gebruik van de gronden 
nader is geregeld. 
De nota dient te worden gezien als "toelichting" op het plan en 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. 
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2. BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED (bestaande situatie In 1981) 7 

2.1. Algemeen 
Vooruitlopend op de ontwikkelingen van de eerste kernen van Almere werd 
in het Middengebied reeds in het voorjaar van 1973 bos ingeplant. Daarmee 
is het het oudste bos in Almere. De inplant vond plaats met grote ver- 
scheidenheid aan boom- en struiksoorten; vele diersoorten en wilde plan- 
ten komen er voor. 
Het bos blijkt nu al een zekere aantrekkingskracht en recreatieve functie 
te hebben. 
In het bos is in de lengterichting een fietspad aangelegd. Verder zijn er 
niet-ingeplante stroken in het bos voor wandelaars. 
Aan de zuidkant langs de Muiderweg is een bosschuur in gebruik bij de 
afdeling Beplantingen van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 
Het Middengebied ligt wat betreft het aspect verkeerslawaai binnen de 
invloedssfeer van de A6. De beplanting speelt weliswaar een rol bij de 
vermindering van subjectieve hindergevoelens, maar het geluid van een 
constante verkeersstroom op de achtergrond moet als gegeven voor het 
Middengebied worden ingecalculeerd. 

2.2. Fyeisahe faetoven 
In het Middengebied bestaat de bodem uit lichte klei. Op ongeveer 1 meter 
beneden maaiveld gaat de lichte klei over in een meer humeuze klei. Het 
pleistocene zand begint op ongeveer 3 meter beneden maaiveld. 
De bovengrond is na het aanbrengen van sloten en greppels en door de 
vochtonttrekking door de vegetatie thans goed gerijpt en voldoende 
draagkrachtig. 
De afwatering van het Middengebied vindt plaats via tocht T-I-3 (zie 
figuur 3) naar het Weerwater (voorheen de Centrale Plas genaamd). 
Aangezien het peil in Almere-Stad en ook in het Weerwater 5.50 m beneden 
N.A.P. zal zijn en in de genoemde tocht 4.80 m beneden N.A.P., moest een 
scheiding tussen deze beide peilen worden aangebracht in de vorm van een 
stuw met overlaat. Deze plaats is gekozen waar het fietspad tussen 
Almere-Haven en Almere-Stad de tocht kruist. Het gedeelte van de tocht 
ten oosten hiervan heeft hetzelfde peil als het Weerwater en de grachten 
van Almere-Stad en is met kleine bootjes direct bereikbaar. 

2.3. Infrastvuatuuv 
De A6 is een zeer dominerend infrastructureel element in de relatief toch 
vrij smalle strook (min. 600 meter) tussen Almere-Haven en Almere-Stad. 
Het grondlichaam heeft enerzijds een sterk scheidende invloed, maar 
anderzijds geven de over- en onderdoorgangen ruimschoots de mogelijkheid 
de relaties tussen de kernen te onderhouden. 
De ligging aan de A6 met zijn op- en afritten betekent daarnaast dat een 
deel van het plangebied gemakkelijk vanuit de regio beschikbaar is of kan 
worden gemaakt. 

Voor de langere termijn wordt voorzien dat de aanleg van rangeerbanen aan 
de zuidzijde van de A6 noodzakelijk zal zijn. Bij inrichting en gebruik 
van de betreffende strook zal hiermee rekening dienen te worden gehouden. 
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figuur 4 
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Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de geplande en reeds aan- 
wezige infrastructuur in het Middengebied (zie figuur 4A). 
1. Een fietsroute tussen enerzijds de zuidwest-lob van Almere-Stad en 

anderzijds het toekomstige woongebied ten westen van Almere-Haven 
plus het Kromslootpark, welke de A6 via een fietstunneltje kruist. 

2. Een verbinding tussen de Havendreef en de Mulderweg voor de ont- 
sluiting van de reservering ten behoeve van een bijzondere 
bestemming ten westen van Almere-Haven, een jachthaven en de Gool- 
meerdijk. 
Deze verbinding overbrugt de A6 en zal zowel voor autoverkeer als 
voor alle vormen van langzaam verkeer dienst doen. 
De tocht T-I-3 en het daaraan evenwijdig verlopend fietspad worden 
gezamenlijk via een tunnel onder het hooggelegen wegllchaam door- 
geleld. 

3. Een fietsverbinding tussen een deel van Almere-Haven (voornamelijk 
de Gouwen en de daargelegen recreatievoorzieningen) en Almere-Stad 
(met name het westelijk spoorstation). Deze fietsroute kruist de 
tocht via de eerder genoemde overhaal en de A6 via een fiets- 
tunneltje. 

4. Een hoofdfietsroute tussen centrum Almere-Haven en centrum Almere- 
Stad, welke gelijk met de tocht de A6 kruist vla een tunnel. Tevens 
is hier passage van ruiters mogelijk. 
Tocht T—I—3 loopt parallel aan de A6 door het plangebied. De diepte 
bedraagt gemiddeld 1 meter, terwijl de waterbreedte circa 9 meter 
is. In deze tocht zijn twee verbredingen gemaakt ten behoeve van de 
recreatie. 

5. Bij de aansluiting van de kernhoofdweg van Almere-Haven op de A6 
wordt een onderdoorgang van de A6 benut als auto-ontsluiting naar 
het Weerwater, openbaar vervoersbaan Almere-Haven/Almere-Stad, een 
reservering voor kabels en leidingen en een langzaam-verkeers—route. 
Deze laatste heeft als functie het Weerwater-gebied vanuit Almere- 
Haven voor fietsers en voetgangers te ontsluiten; dient tevens als 
alternatief voor de hoofdfietsroute (4), met name in de donkere 
uren. Ook hier is rekening gehouden met de eventuele passage van 
ruiters. 

6. Op de langere termijn gezien is in het westelijk deel van het plan- 
gebied nog een openbaar vervoersbaan geprojecteerd als zuidelijke 
verbinding tussen de kernen Almere-Haven en Almere-Stad. 

7. De Mulderweg, die zich aan de zuidelijke grens in het plangebied 
bevindt, wordt opgedeeld en krijgt verschillende functies. 
Het gedeelte van de Mulderweg tussen de kernhoofdwegen van resp. 
Almere-Haven en Almere-Stad in, komt wat betreft de verbindings- 
functie tussen belde kernen te vervallen zodra de parallelweg ten 
noorden van de A6 voor het verkeer wordt opengesteld. 
Ten noorden van het industrieterrein De Steiger wordt een gedeelte 
van de Mulderweg Intact gehouden voor het gebruik als model stock- 
car-racingbaan. 
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2.4. Be regionale functie 
Almere ligt direct binnen de Invloedssfeer van Amsterdam. Reeds nu komen 
veel bezoekers van de bestaande bosstrook langs de Mulderweg niet uit 
Almere. 
Mede gezien de aantrekkingskracht die Almere's woonkernen nog lang zullen 
hebben voor hulzenkijkers van het oude land, ligt het voor de hand, dat, 
naarmate er meer voorzieningen voor de recreatie komen, met name aan de 
nabij gelegen recreatiepias, het aantal oude-land-bezoekers ook zal toe- 
nemen. 
Een goede auto-ontslultlng zal hier In positieve zin aan bijdragen. 
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3. UITGANGSPUNTEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET PLANGEBIED 12 

3.1. Het vevbindingsetement 
Gezien de ligging zowel ten opzichte van de beide kernen als ook de regio 
moet het Middengebied een relatief grote opvangcapaciteit krijgen. Als 
leidraad voor de verdere ontwikkeling en inrichting van het gebied is 
gekozen voor het thema "verbinding", een verbindingsfunctie die ook 
ondanks de barriêrewerking van de A6 tot stand moet komen. 

Er wordt verbinding beoogd: 
a. tussen woonbebouwing en Middengebied; 
b. tussen Almere-Haven en Almere-Stad; 
c. tussen de door de A6 van elkaar gescheiden delen van de Buitenruimte. 

ad a 
Om het plangebied vanuit de woonbebouwing goed toegankelijk te maken, 
worden er in de randzones van de kernen voorzieningen gelokaliseerd die 
voor iedereen zoveel mogelijk openbaar toegankelijk zijn. 

ad b 
Veilige en gemakkelijke langzaam verkeersverbindingen tussen de kernen, 
waarbij keuze mogelijk is tussen verschillende routes. Kruisingen met 
snelverkeer worden tot een minimum beperkt en zoveel mogelijk ongelijk- 
vloers uitgevoerd, waarbij de fietser zo min mogelijk hoogteverschillen 
behoeft te overwinnen. Het wegdek moet goed berijdbaar en voldoende breed 
zijn (indien ook bromfietsen worden toegelaten, ten minste 3 meter). 
In ieder geval moet van de langzaam verkeersverbindingen één ook 
's avonds veiligheid bieden. Hierbij wordt gedacht aan; 
- uitstekende verlichting langs de gehele route; 
- zo kort mogelijk tracé door het stillere parkgebied; 
- zoveel mogelijk voorzieningen, die ook 's avonds worden gebruikt, 

langs deze route situeren; 
- zo mogelijk tracering langs een openbaar vervoersbaan of autoweg. 

ad c 
Hier geldt in feite hetzelfde als bij b. 
N.B. De verbindingsroutes als zodanig hebben ook een recreatieve functie. 

Een goed ontsloten parkbos met vele vestigingsmogelijkheden voor recrea- 
tieve bestemmingselementen lijkt een goed uitgangspunt voor de ontwikke- 
ling van dit Middengebied tussen Almere-Haven en Almere-Stad. 
Te denken valt aan een jeugdverkeerstuin en een vaarroute voor kano's en 
kleine bootjes tussen Almere-Haven, Kromslootpark en Weerwater/Almere- 
Stad. Het parkbos biedt dan tevens de mogelijkheid tot vissen, spelen, 
wandelen en fietsen, op of nabij een dagcamping. 
In de verdere toekomst lijkt een uitkijkpunt denkbaar, van waaruit zowel 
Almere-Haven als Almere-Stad te zien is. 
Ten slotte noemen wij hier nog een ruiterroute als mogelijke voorziening. 
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3.2. Vevsohe-ideriheid et-ille/dvuk'ke gebieden 
In de inleiding is reeds gesproken over de zogenaamde "landschapsont- 
wikkelingszones", die de ontwikkeling van het gehele Almere-gebied in 
beginsel op gang moeten brengen. 
Het hier toegelichte Middengebied bevindt zich in zo'n landschaps- 
ontwikkelingszone. 
Derhalve is het redelijk om veel voorzieningen in het gebied aan te 
brengen en deze ook goed bereikbaar te maken vanuit diverse richtingen. 
Uitgaande van in de vorige paragraaf besproken verbindingen, ligt het 
voor de hand om twee drukkere gebieden in het plangebied te onder- 
scheiden, te weten; 
— aan de oostzijde langs de verbindingenbundel tussen Almere-Haven en 

Almere-Stad; twee fietspaden, een openbaar vervoersbaan en de af- 
takking van de A6 naar Almere-Haven; 

- in het midden langs de verbindingsstrook tussen het westelijk deel 
van Almere-Haven en het westelijk deel van Almere-Stad; bij de over- 
brugging van de A6 voor langzaam en snelverkeer. Ook de water- 
verbinding tussen tocht T—1-3 (in het plangebied) en het grachten- 
stelsel van Almere-Haven kan hier een rol spelen. 

Door deze ligging van belangrijke verbindingen kunnen in de landschaps- 
ontwikkelingszone in het Middengebied nog nuanceringen worden aangebracht 
tussen drukke en minder drukke gebieden. Dit wordt duidelijk aan de hand 
van figuur 5. 
A en C zijn de relatief minder drukke gebieden. B en D zijn de drukkere 
gebieden. 

Gezien de reeds aanwezige inplant en de gestage vorderingen van het werk 
aan het Weerwater, is het meest ideale milieu voor het Middengebied een 
parkbos. Dit bos kan tevens als een verbinding gezien worden tussen het 
oostelijk gelegen, relatief stille en omvangrijke Almeerderhout (ten 
oosten van Almere-Haven), het westelijk gelegen moeraspark, het Krom- 
slootpark en de parkachtige groene wiggen van Almere-Stad en Almere- 
Haven. 
Te denken valt aan een gebied met veel open plekken; in de uiteindelijke 
situatie is te denken aan een gelijke oppervlakte beplanting en open 
plekken met gras (derhalve een verhouding van 1:1). 
In de minder drukke gebieden wordt de beplanting verdicht, zodat ook in 
de verhouding beplanting/open plekken met gras het verschil tussen druk 
en minder druk gebruik tot uitdrukking komt. 
Verder wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke openbaarheid van het 
gebied (in de zin van ontsluiting en toegankelijkheid). 
Zodoende zal het parkbos, naarmate de ontwikkeling van het gebied vor- 
dert, een centraal gelegen en goed ontsloten stadsbos kunnen worden, als 
een veel bezochte oase temidden van de meer stenige woonkernen en be- 
dri jventerreinen. 
Het zou bevorderlijk zijn de omliggende woonwijken zowel functioneel als 
visueel op het Middengebied te betrekken. 
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Hieronder volgt een schatting van de bezoekersaantallen in het Midden- 
gebied. 

schatting van het dagtotaal op een ^qO 500 700 1000 1500 
mooi zomerdag in het park 

(jaar van raming: 1980) 

Deze schatting is gebaseerd op een prognose van de bevolkingsaantallen 
binnen ca. 600 meter van het plangebied en het aantal bezoekers dat op 
een mooie dag in 1980 reeds werd aangetroffen. 

1980 1985 1990 1995 2000 
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4.1. Algemeen 
Het plan voor de inrichting van het Middengebied wordt hier uiteengezet. 
De onderverdeling van het plangebied, zoals die in hoofdstuk 3 werd 
gemaakt, wordt hier gehandhaafd (figuur 5). 
Bestemmingen kunnen hier het best worden omschreven als de functies van 
een bepaald gebied. Het Middengebied heeft als hoofdbestemming bos en 
recreatie. Verder wordt dan nog per deelgebied een onderscheid gemaakt 
tussen intensieve (drukke) recreatie en matig intensieve (minder drukke) 
recreatie, met de daarbij behorende activiteiten. 
De bestemmingselementen zijn de voorzieningen die in het betreffende 
gebied worden aangelegd of waar ruimte voor wordt gereserveerd, ter 
ondersteuning van de bestemming. 
De bestemmingselementen maken het mogelijk de functies beter tot hun 
recht te laten komen, m.a.w. de verschillende activiteiten beter te 
kunnen beoefenen. 

4.2. Deetgehied A 
Dit gedeelte van het Middengebied sluit aan op het meer westelijk gelegen 
Kromslootpark. 
Het vormt een overgang van het meer gesloten bos naar een meer open 
moerasgebied, respectievelijk van een relatief droog ontwaterd gebied 
naar een relatief nat gebied, het Kromslootpark. 
Dit gedeelte van het plangebied is tevens het minst drukke (het verst van 
de bebouwde kom gelegen). 
Reeds aanwezig is het bos met open (niet-ingeplante) plekken, een fiets- 
route die het Middengebied met het Kromslootpark verbindt en wandelpaden. 
Voor de auto is het gebied ontsloten vanaf de Muiderweg. 
Het landschapsbeeld is aldus weinig gevarieerd. In de toekomst zal de 
huidige puinstort aan de oostelijke grens van het plangebied, omgezet 
worden in een uitzichtheuvel. 
De activiteiten die in ieder geval in dit landschap kunnen plaatsvinden, 
zijn wandelen, fietsen, vissen en bootje-varen. 

4.3. Deelgebied B 
Dit gedeelte van het plangebied wordt gekenmerkt door de kernhoofdweg, 
welke dit deel van het plangebied; alsmede het Kromslootpark en de bij- 
zondere bestemming westelijk van Almere-Haven, direct met Almere-Stad en 
indirect met de A6 verbindt. 
Een tochtverbreding heeft reeds plaatsgevonden. 
Het gebied is ontsloten voor voetgangers, fietsers en auto's. Bereikbaar- 
heid per openbaar vervoer wordt als gewenst beschouwd. 
Het toekomstige landschapsbeeld is die van een zeer gevarieerd park, met 
grote open ruimten. 
Het zal een druk gebied zijn. Activiteiten; spel, sport, watersport, 
vissen, fietsen, wandelen en oeverrecreatie. 

Aan te leggen voorzieningen: 
- eenvoudige aanlegmogelijkheid in de tocht; 
- overhaal, gecombineerd met de peilscheiding/fietsbrug; 
- visoever; 
- speelweide aan het water, 0,5 ha met speelvoorzieningen; 
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zandspeelheuvel, ca. 15 x 15 x 3 meter als veilig substituut voor 
spel op braakliggend terrein; 
bijenstand in de nabijheid van het nutstuinencomplex in de weste- 
lijke groene wig van Almere-Haven; 
picknickplaats (bij de speelweide), 
toilet en watertappunt; 
reservering voor een jeugdverkeerstuin van maximaal 2 ha; 
kleinschalige gebouwde voorzieningen ten behoeve van recreatie. 

4.4. Deelgebied C 
Ook hier is weer sprake van een relatief rustig gebied. Het landschap is 
weinig gevarieerd; bos met kleine open ruimten. Het gebied ligt vrij 
dicht tegen de woonbebouwing van Almere-Haven (De Gouwen). 
Alleen ontsluiting voor wandelaars en fietsjprs wordt hier gewenst geacht 
en is grotendeels ook al aanwezig, d.w.z. het fietspad in oost-west- 
richting en de niet-ingeplante stroken voor voetgangers. 
Een bosschuur als werkplaats voor de afdeling Beplantingen van de Rijks- 
dienst voor de IJsselmeerpolders is hier reeds aanwezig. Een terrein voor 
padvinders is in aanleg. 
Verder zal een speelweide van een halve hectare worden gerealiseerd. 
De watergang mede in beschouwing genomen, biedt dit gedeelte van het 
parkbos de mogelijkheid tot: wandelen, fietsen, spelen, vissen en varen. 

4.5. Deetgehied D 
Deelgebied D omvat het meest oostelijke gedeelte van het bos langs de 
Muiderweg; voorts de kernhoofdweg en openbaar vervoersbaan richting 
Almere-Haven en ten oosten daarvan het gedeelte van de Muiderweg dat 
gespaard is gebleven onder meer t.b.v. model-stock-car-racen (kleine 
automodellen met afstandsbediening). 
Deelgebied D is een druk gebied, zowel wat de recreatie en het recreatie- 
verkeer betreft als ook ander verkeer. 
De verbinding tussen Almere-Haven en het Middengebied enerzijds en 
Almere-Stad en het Weerwater anderzijds speelt in dit gedeelte van het 
plangebied een grote rol. Voornamelijk langzaam verkeersverbindingen 
moeten daarvoor zorgdragen. 
Deelgebied D wordt ontsloten voor voetgangers, fietsers, auto's en open- 
baar vervoer. 
Het deelgebied grenst aan de woonwijk De Gouwen en het bedrijventerrein 
De Steiger (Almere-Haven). 
Spel, wandelen, watersport, vissen en oeverrecreatie zijn hier de belang- 
rijkste activiteiten. 
De voorzieningen die nog aangelegd kunnen worden: 
- tochtverbreding 0,5 ha; 
- eenvoudige aanleggelegenheid; 

eenvoudige tewaterlaatplaats voor kano's, vis-, zeil- en roeibootjes; 
visoever, visplaats voor gehandicapte sportvissers; 

- speelweide 0,5 ha met spelvoorzieningen; 
- trapveld; 
- picknickplaats (bij de speelweide); 

kleinschalige gebouwde voorzieningen ten behoeve van recreatie. 



Beschrijving van bestemmingen en bestemmingselementen 

De bovenomschreven onderverdeling in deelgebieden is in globale zin de 
basis geweest voor de begrenzing van de op de plankaart onderscheiden 
bestemmingen bos en recreatie. 

Voor het Weerwater, dat zich, gezien vanuit dit gedeelte van het plan- 
gebied, direct aan de andere zijde van de A6—snelweg bevindt, wordt 
eveneens een plan ex artikel 11 opgesteld. Dit wordt een intensief 
recreatie-gebied, waarbij het water een grote rol zal spelen. 
Voorzieningen als een oeverpark, recreatiebad, jachthaven en windsurf- 
centrum zullen hierin worden opgenomen. 
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GELUID 

5.1. WegvevkeevelatJaai 

5.1.1. Zoneving 
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 rij- 
stroken, de snelheid en van de Intensiteit (zie onderstaande tabel). 

Zonehveedte tev weevezijden van wegen volgens artikel 74 

Aantal rijstroken 
Zonebreedte 

Stedelijk Buitenstedelijk^ ^ 

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

350 m 
350 m 
200 m 
100 m 

600 m 
400 m 
250 m 
250 m 

1) Het ondevsohe'Ld "stedelijk" en "buitenetedeligk" berust onder meer op 
de overweging dat de hoogte van de geluidsproduktie mede afhankelijk 
is van de snelheid van het wegverkeer. Tot stedelijk gebied worden 
derhalve gerekend de wegen binnen de bebouwde kom Waarvoor een maximum 
snelheid geldt van niet meer dan 50 km/uur. 

Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door rijksweg A-6. Deze 
weg zal in de nabije toekomst 6 rijstroken krijgen en ligt buiten de 
bebouwde kom. De breedte van de zone bedraagt 600 meter aan weerszijden 
van de weg. 
Langs de rijksweg A-6 grenzen gronden met bestemming "recreatie" met een 
bebouwingspercentage van 10 en 15%. In het betreffende artikel is 
omschreven welke gebouwen zijn toegestaan. Hierbij worden ondermeer 
dienstwoningen genoemd. Voor deze woningen gelden geluidsnormen in nieuwe 
situaties. 

5.1.2. Grenswaarden in nieuwe situaties 
Eveneens op 1 januari 1982 zijn de artikelen van de Wet geluidhinder be- 
treffende nieuwe situaties in werking getreden (art. 76 t/m 87). Dit 
houdt in dat de geluidsbelasting aan de gevels van geluidgevoelige ob- 
jecten zoals woningen, scholen, kantoren, etc., binnen de zones langs 
wegen aan bepaalde normen (grenswaarden) dienen te voldoen. Uitgezonderd 
worden situaties waarin op 1 januari 1982 de weg aanwezig of in aanleg 
was en waarbij tevens de woningen reeds aanwezig of in aanbouw waren. 
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Deze gevallen worden tot de zogenaamde bestaande situaties gerekend. Ook 
wanneer de woningen aanwezig zijn en de weg geprojecteerd is (in een 
geldend bestemmingsplan), of wanneer de weg aanwezig is en de woningen 
geprojecteerd zijn, is er sprake van een bestaande situatie. 
In de praktijk wordt ieder v56r genoemde datum vastgesteld bestem- 
mingsplan in dit verband als geldend beschouwd. 
Als wettelijke grenswaarde tegen de buitengevel geldt in nieuwe situaties 
een etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau van 50 dB(A) ("voor- 
keursgrenswarde"). 

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

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

over de nachtperiode (23.00-7.00 uur). 

5.2. Reaveatie-inviahtingen 
Daar het plan de bestemming recreatie bevat dient het Besluit Recreatie- 
inrichtingen in acht genomen te worden. Als categorieën van recreatie- 
inrichtingen 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. 
Geen van deze inrichtingen zullen in het plan voorkomen. 
Het besluit recreatie-inrichtingen heeft dus geen gevolgen voor het 
onderhavige plan. 
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6.1. Aanpassingen naav aanleiding van het ambtelijk overleg 
Op 5 januari 1982 is het ontwerpplan in het kader van het ambtelijk 
overleg gezonden aan; 

1. Het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders te Almere. 
2. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken; Directie Financiën Binnen- 

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

Zuiderzeewerken te Lelystad. 
4. De Directeur-Generaal van het Verkeer van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat te Den Haag. 
5. De Rijksverkeersinspectie te Zwolle. 
6. De Directeur-Generaal van de Energievoorziening te Den Haag. 
7. De Rijksconsulent voor Handel, Ambacht en Diensten te Amsterdam. 
8. De Inspecteur voor de Volksgezondheid te Zwolle. 
9. Staatsbosbeheer te Lelystad. 

10. De Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Apeldoorn. 
11. Het Landbouwschap te Den Haag. 
12. De Hoofdingenieur van de Landinrichting, Grond- en Bosbeheer te 

Zwolle. 
13. De N.V. Nederlandse Gasunie te Deventer. 

Van de onder 2, 4 en 11 genoemde instanties is geen reactie ontvangen. 
De onder 6, 7 en 10 genoemde instanties hebben meegedeeld dat het plan 
van die zijde geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 
Van de onder 1, 3, 5, 8, 9, 12 en 13 genoemde instanties zijn opmerkingen 
ingekomen. Hierna volgt de essentie van deze opmerkingen met de wijze 
waarop één en ander in dit plan is verwerkt. 

1. Eet openhaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders te Almere bericht 
bij brief van 4 maart 1982; kenmerk 28286-SVG, het volgende: 

A. Algemeen 
1. Het ontwerp-artikel 11 plan "Middengebied" is gebaseerd op de 

recreatieve functie, die dit gebied, gelegen tussen de kernen 
Almere-Haven en Almere-Stad, in het ontwerp-structuurplan Almere 
toegedacht is. In de toelichting wordt ten onrechte deze relatie met 
het OSA niet genoemd en uitgewerkt» Het lijkt niet ondenkbaarj dat 
in het kxxder van het bereiken van hogere woningdichtheden in Almere- 
StaA ernaar gestreefd wordt om de bepaalde stedelijke voorzieningen 
buiten de keivi Almere—Stad te realiseren» Deze ontwikJ<.elingen mogen 
er naar ons oordeel niet toe leiden, dat dergelijke voorzieningen 
gepland worden in het Middengebied. De voor dit gebied gegeven 
recreatieve functie dient optimaal gewaarborgd te worden. In verband 
hiermede wordt dezerzijds voorgesteld de in dit ontwerp — artikel 11 — 
plan voorgestelde mogelijkheden van realisering van grootschalige 
gebouwen (sporthal e.d.) te laten vervallen, en slechts klein- 
schalige, gebouwde voorzieningen ten behoeve van de recreatie op te 
nemen, zoals kiosken, saniataire voorzieningen e.d. 
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In paragraaf 1.2 van de Toelichting is de volgende tekst toegevoegd; 
"Het ontwerp-structuurplan Almere is het uitgangspunt geweest voor 
het opstellen van het onderhavige plan ex artikel 11. 
In figuur 4 is een uitsnede van dit plan weergegeven voor zover dit 
betrekking heeft op het hier betreffende plan ex artikel 11. Het 
ontwerp-structuurplan doorloopt thans de in interdepartementaal 
overleg vastgestelde goedkeuringsprocedure. In januari 1982 heeft de 
Rijksplanologische Commissie advies uitgebracht over dit plan aan de 
regering. De regering heeft dit advies vrijwel Integraal overgenomen 
bij haar standpuntbepaling ten aanzien van het ontwerp-structuurplan 
Almere. Bij het opstellen van de plannen ex artikel 11 Wet O.L. 
Z.IJ.P. wordt thans mede uitgegaan van het regeringsstandpunt." 
In paragraaf 1.2 van de Toelichting is (na de eerste zin) de volgen- 
de tekst toegevoegd: 
"In het ontwerp-structuurplan Almere heeft het Middengebied de be- 
stemming "Recreatiegebieden Intensief"; onderdeel uitmakend van een 
landschapsontwikkellngszone oftewel een zone met hoge gebruiksinten- 
siteit, welke loopt van het centrum van Almere-Stad via de westflank 
van het Weerwater en via het Middengebied tot aan de Gooimeerdijk. 
Binnen deze zone wordt nog globaal het onderscheid gehanteerd dat 
binnen de kernen vooral de lokale recreatieve bestemmingen er een 
plaats vinden en buiten de kernen de meer bovenlokale en eventueel 
ook regionale recreatieve bestemmingen. De condities worden daarvoor 
geschapen door de aanleg van bos en beplantingen; van waterpartijen 
en van goede verbindingen voor alle verkeerssoorten. 
In de polynucleaire opzet van Almere speelt het Middengebied daar- 
naast een essentiele rol in die zin dat deze (weliswaar smalle) 
strook ter weerszijden van de A6 tussen Almere-Haven en Almere-Stad 
niet is bedoeld voor woonbebouwing en bedrijventerreinen; derhalve 
dient als groene buffer tussen de twee kernen, waarin goede verbin- 
dingen tussen de twee kernen echter wel een plaats moeten krijgen. 
In de opzet van Almere draagt het Middengebied dus zowel bij aan de 
samenhang als de verscheidenheid van de verschillende milieus in 
Almere." 
Met uw voorstel om de mogelijkheid van realisering van grootschalige 
gebouwen (zoals sporthal) te laten vervallen; wordt ingestemd. 
In de Toelichting is in paragraaf 4.3 het gestelde onder het laatste 
gedachtenstreepje "reservering voor overdekte voorzieningen t.b.v. 
sport en spel (sport- e/of tennisbal)" vervallen; ditzelfde geldt 
voor laatste gedachtenstreepje in paragraaf 4.5. 

2. In de toeliohting ontbreekt informatie over tijdstippen van feite- 
lijke realisering van geplande voorzieningen, alsmede de daaraan 
verbonden financiële gevolgen. 

De recreatieve voorzieningen, zoals genoemd in hoofdstuk 4 van de 
Toelichting, zullen in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de 
aangrenzende woongebieden en met de daaruit voortkomende behoeften 
en wensen tot stand kunnen komen. Daarbij is het mogelijk dat de 
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Instantie welke met de ontwikkelingstaak van dit gebied is belast de 
voorzieningen zelf realiseert dan wel dat dit gebeurt door derden; 
bijv. verenigingen; in welk geval zorggedragen wordt voor de ont- 
sluiting en zonodig de aanleg van nutsvoorzieningen. 
Het zal voor zich spreken dat het feitelijke tijdstip van reali- 
sering mede afhankelijk is van het beschikbaar komen van de daarvoor 
benodigde financiële middelen. 
Het beheer van het gebied; zowel het domeinbeheer als het materiaal- 
beheer, wordt uitgeoefend door de Rijksdienst voor de IJsselmeer- 
polders tot het tijdstip van overdracht aan diens rechtsopvolger(s). 

B. Toelichting 
Z)e figuren 1 en 2 dienen geaotualiseevd (tvaoe Flevolijn), 

De figuren 1 en 2 zijn wat betreft het tracé van de spoorlijn ge- 
actualiseerd . 

2. Op htz. 10 wordt onvoldoende ingegaan op de omvang en aoneequenties 
van geluidshindert veroorzaakt door wegverkeer op de A6. 

In de Toelichting is een apart hoofdstuk Milieu opgenomen waarin 
nader wordt ingegaan op het wegverkeersgeluid in het hier betreffen- 
de plangebied. 

3. In het OSA is een openbaar vervoerebaan geprojeateerd als zuidelijke 
verbinding tussen de kernen Haven en Stad, en doorsnijdt het Midden- 
gebied. Het onderhavige ontwerp-plan houdt hiermee geen rekening. 

In paragraaf 2.3 is de volgende tekst toegevoegd; 
"Op de langere termijn gezien is in het westelijk deel van het plan- 
gebied nog een openbaar vervoersbaan geprojecteerd als zuidelijke 
verbinding tussen de kernen Almere-Haven en Almere-Stad". 
Zie in dit verband ook de reactie op het commentaar van het Direc- 
toraat-Generaal van het Verkeer. 

4. Onderaan blz. 10, voorlaatste regel kan het bedoelde gebied aan- 
gegeven Worden als: reservegebied Almere-Haven (idem blz. 13, 
onder 5). 

Deze aanduiding is overeenkomstig het ontwerp-structuurplan Almere 
en beoogt weer te geven dat de bestemming ruimer moet worden opgevat 
dan reservegebied Almere-Haven", om die reden is het voorstel niet 
overgenomen. 

5. Het is gewenst, dat op blz. 13 nader ingegaan wordt op de gevolgen 
Van opdeling van de Muiderweg (o.m. alternatieve ontsluiting verkeer 
tussen Stad en Haven v.v.), alsmede op welke termijn deze wijziging 
in de verkeersstruatuur tot uitvoering gebracht wordt. 
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Het betreffende tekstgedeelte Is als volgt gewijzigd en aangevuld; 
"Het gedeelte van de Mulderweg tussen de kernhoofdwegen van respec- 
tievelijk Almere-Haven en Almere-Stad in, komt wat betreft de ver- 
bindingsfunctie tussen beide kernen te vervallen zodra de parallel- 
weg ten noorden van de A6 voor het verkeer wordt opengesteld." Naar 
verwachting zal dit omstreeks eind 1982 het geval kunnen zijn. Het 
handhaven van dit deel van de Mulderweg als een alternatieve ver- 
binding is niet noodzakelijk en ook minder gewenst in verband met de 
barrièrewerking tussen het aangrenzend woongebied; de Gouwen en het 
bosgebied. 
Plannen voor een (eventueel gedeeltelijke) ontbreken van deze weg 
worden thans voorbereid en zouden in de loop van 1983 uitgevoerd 
kunnen worden. 

6. Blz. 20: naar onze mening is "etook-cav-vaaen" geen synoniem voor 
het vaoen met kleine automodellen met afstandbediening. Op deze plek 
moet stoek-oav-vaoen (geluidshinder) uitgesloten worden. 

In paragraaf 4.5 is "stock-car-racen" gewijzigd in: "model-stock- 
car-racen". 

C. Voorschriften 
1. Artikel 4 "Vrijstellingen 

Via vrij stellingshevoegdheid ware te regelen, dat burgemeester 
en wethouders de in het plan aangegeven bebouwing speraentages 
en goothoogten met ten hoogste 10% kunnen verhogen. 

In artikel 3 "Algemene Bouwbepalingen" is tot een bepaald percentage 
van het grondoppervlak deze mogelijkheid reeds direct opgenomen. 

2. Artikel 5 Leidingen 
Gelet op het belang van deze leidingenstraat bestaat er aan- 
leiding om de desbetreffende gronden uitsluitend voor 
"leidingen(straat)" te bestemmen, en artikel 5 alsmede de 
plankaart hierop aan te passen. 

Voor het onderhavige plan betreft de opmerking uitsluitend het 
samenvallen met de bestemming Verkeer. Deze bestemming is conform 
het feitelijke gebruik en staat overigens het gebruik voor een 
leidingenstraat niet in de weg. Daarnaast is in de voorschriften 
bepaald dat bebouwing ten dienste van de bestemming verkeer slechts 
mogelijk is indien het belang van de leidingen dat gedoogt. 

3. Artikel 6 Recreatie 
Verwezen wordt naar het vermelde onder A, en de daaruit voort- 
vloeiende consequenties voor de bestemming "recreatie". 
De regeling inzake erfscheidingen ware af te stemmen op de des- 
betreffende regeling in artikel S02 van de bouwverordening 
Almere. 



Aanpassingen na het overleg 25 

In artikel 6; lid 5 sub e en f is het gestelde over de sporthal 
vervallen. 
^^ê®2ien van de vraag of bovenbedoelde regeling in de bouwver™ 
ordening in alle gevallen zonder meer van toepassing zou kunnen 
zijn, wordt opgemerkt dat voornoemde regeling vooral bedoeld is 
voor intensief bebouwde gebieden. 
In buitengebieden als het onderhavige gelden andere over- 
wegingen. Met een wijziging van de betreffende bepaling wordt 
dan ook niet ingestemd. 

4. Avtikel 10 Gebvuikebepalinqen 
- Het in tid 1, sub at/ma bepaalde betveft ovevgangereaht, en 

dient opgenomen te wovden in avtikel 11. 

Artikel 11 betreft overgangsrecht ten aanzien van het bouwen alleen. 
Artikel 10 regelt het gebruik in overeenstemming met het bestemmings- 
plan in het algemeen. 
Gemeend wordt dat een gebruiksregeling in één artikel het meeste 
overzicht biedt. 

D. Plankaart 
1. De ondevgvond mr>e aan te vullen met de feitelijke situaties in de 

op dit plangebied aansluitende gebieden, zoals de A6, De Vievden, 

De ondergrond is zodanig aangevuld dat de relatie met de omringende 
gebieden duidelijker wordt aangegeven. 

2. De planbegvenzing tev plaatse van de Ad/Hoovdevdreef is niet 
duidelijk; de exaote ligging kon niet worden afgelezen. 

Door het aangeven van de aansluitende gebieden is plangrens beter af 
te lezen. 

3. De ingetekende fietspadenstvuatuuv wijkt op onderdelen van de be- 
staande sitiuxtie af. 

De fietspadenstructuur is aangepast. 

4. ffet aangegeven profiel 1 van de Muiderweg blijkt erg variabel te 
zijn. Een verdere nuancering wordt zinvol geacht. Voorts bestaat 
geen enkel inzicht over de keuze van de ingetekende verkeers- 
bestemming van het gedeelte Havendreef, tussen Muiderweg en de A8. 

Het aangegeven profiel 1 van de Muiderweg is gesteld op de huidige 
breedte van 6,5 m. 
De verkeersbestemming van de Havendreef is gewijzigd en ingetekend 
overeenkomstig de huidige situatie. 
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5. Met vevwicsing naav het veTmelde ondev 02^ wordt evvoov gepleit de 
leidingenetvaat als afsondevlijke beetemming aan te geven. 

Verwezen wordt naar beantwoording onder C, punt 2. 

6. Het ondevhoudegebouw in het westelijk boagedeelte langs de Muiderweg 
kan in dit plan opgenomen worden via een afzonderlijk bebouwingsvdk 
op de kaart. De omvang van dit gebouw, alsmede de instandhouding 
ervan rechtvaardigen een nadrukkelijke bouwbestemming. 

Het beheersgebouw is gelegen op de gronden met de bestemming 
recreatie, waarop deze bebouwing is toegestaan. Op de ondergrond 
is het gebouw conform de huidige maten opgenomen. 

2. De Hoofdingenieur-Directeur van de Rijksixiterstaat bericht bij brief 
van 26 februari 1982; kenmerk RFO 2368, het volgende; 

1. De kemhoofdweg heeft via de parallelweg een indirecte aansluiting 
op de A6 en dus geen directe aansluiting zoals de toelichting 
suggereert. 

De betreffende tekst in paragraaf 4.3 is als volgt gewijzigd: 
"Dit gedeelte van het plangebied wordt gekenmerkt door de kernhoofd- 
weg, welke dit deel van het plangebied, alsmede het Kromslootpark en 
de bijzondere bestemming westelijk van Almere-Haven, direct met 
Almere-Stad en indirect met de A6 verbindt.". 

2. Ik ga er van uit dat het te zijner tijd noodzakelijk zal zijn om 
zowel aan de zuidzijde als aan de noordzijde van de A6 rangeerbanen 
aan te leggen. Zoals eerder met u is afgesproken dienen de daarvoor 
benodigde gronden reeds nu te worden gereserveerd. Ook in het door 
Staatsbosbeheer ontworpen en door beide diensten goedgekeurde 
beplantingsplan is met deze reservering rekening gehouden. 
Het lijkt mij daarom gewenst om de gehele reserveringszone, waarvan 
de zuidelijke grens in rood op bijgaand kaartfragment is aangegeven, 
uit het plan Middengebied te lichten en onder te brengen in het 
bestemmingsplan voor Rijksweg 6. De aan het gebied gegeven bestemr- 
mingen moeten passen in het hoger genoemde beplantinsgplan. 

De eventuele aanleg van rangeerbanen aan de zuidzijde van de A6 zal; 
naar wordt verwacht, buiten de tijdshorizon van dit plan vallen. 
Zolang zal de betreffende strook wat betreft beheer en gebruik meer 
behoren tot dit plangebied dan tot de A6. Aangezien de thans gegeven 
bestemmingen bos en recreatie met de aanduiding "parkgebied" een 
toekomstige aanleg van de rangeerbanen niet onmogelijk maakt, is 
volstaan met het in de Toelichting onder paragraaf 2.3 opnemen van 
de volgende zinsneden: "Voor de langere termijn wordt voorzien dat 
de aanleg van rangeerbanen aan de zuidzijde van de A6 noodzakelijk 
zal zijn. Bij inrichting en gebruik van de betreffende strook zal 
hiermee rekening dienen te worden gehouden". 
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3. In de beetemming "reareatie" ie plaateelijk het houwen van dienst- 
woningen toegestaan. Ev ie een gerede home dat ten behoeve van dese 
woningen geluidwevende voorzieningen moeten worden getroffen, waar- 
voor buiten voorzieningen aan de woningen zelf geen mogelijkheden 
zijn. Ik aaht deze woning op deze plaate niet gewenst, tenzij deze 
woning voldoeyide geluidisolerend zijn. Dit zou in de voorschriften 
moeten worden geregeld. 

Zoals al eerder vermeld staat is alsnog het resultaat van het onder- 
zoek voor wat betreft geluidshinder in de toelichting opgenomen. 
Voor zover daaruit gebleken is dat binnen een bepaalde zone woon- 
bebouwing slechts mogelijk is na ontheffing is in het plan deze zone 
alsnog voor woonbebouwing, onderwijs en kantoorruimten uitgesloten. 

4. De laatste alinea, van bladzijde 6, punt 1.2 dient nog te worden aan- 
gepast aan de gewvjztgde planopzet, waarbij de voorschriften niet 
meer op de plankaart zijn vermeld. 

De betreffende tekst is alsvolgt gewijzigd: 
Het plan 'Middengebied' bestaat uit een nota, een plankaart en 

waarin het gebruik en bebouwen van de gronden nader 
is geregeld". 

3. Het I^reotoraat-Generaal van het Verkeer; rijksverkeersinspectie 
district Overijeeel te Zwolle bericht bij brief van 3 februari 1982; 
kernmerk Pl/3.71, het volgende; 

Het bij uw bovenaangehaalde brief toegezonden ontwerpplan ex art. 11 
van de Wet Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", regelen- 
de de bebouwing en beetemming van de gronden van het Middengebied te 
Almere, geeft mij aanleiding tot het maken van de volgende op- 
merkingen . 
Blijkens het ontwerp-structuurplan Almere zijn tussen de kernen 
Almere-Haven en Almere-Stad een drietal openbaar vervoersbanen 
geprojecteerd, waarvan twee zijn gelegen in het ontwerv-vlan 
"Middengebied". 
Uit de plankaart maak ik echter op dat alleen de openbaar vervoere- 
baan nabij de centrale ontsluitingsweg naar Almere-Haven in het plan 
is opgenomen. 
De meer zuidwestelijke richting gelegen openbaar vervoersbaan, die 
de verbinding vormt tussen het zuidwestelijk deel van Almere-Stad en 
het weetelvjk deel van Almere-Haven komt — voor zover dezerzijds 
valt na te gaan - niet op de plankaart voor. 
Deze openbaar vervoersbaan ware alsnog in het plan op te nemen. 
Indien het niet mogelijk is hieraan tegemoet te komen, zal ik gaarne 
de redenen hiervan vey^emen, ten einde een yiader standpunt te 
bepalen. Overigens geeft het plan mij geen aanleiding tot het maken 
van opmerkingen. 
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De betreffende openbaar vervoersbaan is inmiddels op de plankaart 
aangegeven. 
(Zie ook de reactie op het commentaar van het openbaar lichaam 
Z.IJ.P. onder B.3). 

A. De Inspecteur van de Volks gezondheid voov de hygiëne van het mit'ieu te 
Zwolle bericht bij brief van 22 januari 1982; kenmerk nr. 47/vdM/JR, 
het volgende: 

Onder dankzegging voor de toezending van bovengenoemd ontüerp-plan 
bericht ik u dat dit plan mij slechts aanleiding heeft gegeven tot 
een enkele opmerking met betrekking tot de bestemming "Leidingen- 
straat" waarin geen beperkingen zijn gesteld ten aanzien van de 
aardj temperatuur en druk van de door deze leidingenstraat te ver- 
voeren stoffen. 
Indien daarin bijvoorbeeld een aardgasleiding is gedacht met een 
werkdruk van meer dan 40 bar, wil ik graag herhalen wat ik hierover 
reeds schreef in mijn commentaar op het ontwerp-structuurplan 
Almere-Buiten 1980 (bij brief nr. 199/vdM/JR d.d. 6 maart 1981). 
"Op de plantekening noch in de tekst heb ik een vermelding aan- 
getroffen van een zone langs de leidingenstraat. 
In verband met de ruimtelijke consequenties wil ik u daarom wijzen 
op de door de voormalige Minister van Volksgezondheid en Milieu- 
hygiëne gegeven mening, dat de tot nu toe in acht genomen 
bebouwingsvrije zone van enkele meters ter weerszijden van aardgas- 
leidingen, welke afstanden waarschijnlijk op de NEN 1091 zijn ge- 
baseerd, uit een oogpunt van veiligheid onvoldoende zijn. 
Bij nieuwe woonbebouwing nabij hogedrukleidingen (vanaf 40 bar) dan 
wel bij trace-vaststelling van leidingen langs bestaande of ge- 
projecteerde woonbebouwing zou voorlopig een bebouwingsvrije afstand 
van 100 a 150 meter moeten worden aangehouden. 
De Minister voornoemd heeft destijds laten x^ten in verband met het 
beschikbaar komen van relevante onderzoekresultaten in het najaar 
van 1981 een meer definitief standpunt in deze te kunnen innemen." 
Hoewel dit definitieve standpunt nog niet kenbaar is gemaakt geef ik 
u in overweging met de strekking van het bovenstaande toch rekening 
te houden bij het situeren van bebouwing op de bestemming Recreatie 
ofwel bij het eventueel verschuiven van de bestemming Leidingen- 
straat naar de noordelijke plangrens. 
Ik veronderstel, wellicht ten overvloede, dat de sanitaire voor- 
zieningen zullen worden aangesloten op de riolering. 

Aangezien de vereiste bebouwingsvrije zone varieert al naar gelang 
het karakter van de leiding, is het moeilijk deze zone bij be- 
stemmingsplan te bepalen aangezien de leidingen vervangen kunnen 
worden door andere leidingen. 
Overigens is privaatrechtelijk reeds het een en ander geregeld. 
Binnen een bepaalde strook is bebouwing slechts mogelijk na toe- 
stemming van de leidingbeheerder. 
Voor zover noodzakelijk zullen de sanitaire voorzieningen worden 
aangesloten op de riolering. 



Aanpassingen na het overleg 29 

5. Staatsbosbeheer te Lelystad bericht bij brief van 9 februari 1982; 
kenmerk 32688/S, het volgende: 

1. Algemeen 
Tijdens het beraad van de Diveotie der Domeinen, het Staatsbos- 
beheer en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders op 20 oktober 
1981 is de interstedelijke ruimte van Almere onderwerp van overleg 
geweest. Door het Staatsbosbeheer is gewezen op de wenselijkheid van 
een eenvoudiger opzet van de bossen en andere beplantingen, zodat 
een eventueel beheer daarvan door deze dienst in de toekomst niet op 
onoverkomelijke financiële bezwaren zal stuiten. 
In de vergaderingen van de projectgroep Buitenruimte heb ik meerdere 
malen gewezen op het verband tussen inrichting van bosgebieden en de 
financiële gevolgen daarvan voor het tegenwoordig en toekomstia 
beheer. 
Nu er thans bestemmingsplannen van delen van de Buitenruimte van 
Almere in procedure gaan die ook bosgebieden omvatten loijs ik nog- 
maals op het feit, dat een te snelle anticipatie op recreatieve ont- 
wikkelingen bij de inrichting van een bosgebied een toekomstige 
rechtsopvolger voor financiële problemen stelt. En te verwachten is 
dat reeds in de nabije toekomst het financieel aspect van het beheer 
van bossen en beplantingen een doorslaggevende rol zal spelen. 
Het moge u duidelijk zijn, dat ik bij de behandeling en eventuele 
goedkeuring van de voorliggende plannen een voorbehoud maak in 
bovengenoemde zin. Ik zal derhalve pas een eindoordeel over de plan- 
nen kunnen geven wanneer het tijdens genoemd topberaad afgesproken 
toetsingsonderzoek op beheersmogelijkkeden van beplantingen in de 
Buitenruimte heeft plaats gehad. 
De afspraken daarvoor worden thans gemaakt. 

Hiervan is kennis genomen. 

2» Middengebied (brief van 5 januari 1982, Cacp 577) 
2.1. De bestemming "Bos" (artikel 7) wordt slechts sumier beschreven in 

de "Doeleindenomschrijving", terwijl een bebouwingsmogelijkheid ten 
behoeve van een dienstwoning geheel ontbreekt. Daarbij is het 
"gebruik der gronden" niet of nauwelijks beschreven (Gebruiks- 
bepalingen, artikel 10). Ik zou in verband met het bovenstaande 
willen wijzen op het bestemmingsplan "Landelijk Gebied (gedeelte 
Oostelijk Flevoland, Lelystad, deel II, Voorschriften, artikel 15 
'Bos' ", door uw dienst opgesteld, waarin een en ander duidelijk is 
verwoord (zie bijlage). 

Gemeend wordt dat de in het eerste lid van het betreffende artikel 
genoemde doeleinden niet onduidelijker zijn dan de doeleinden 
genoemd in het bestemmingsplan "landelijk gebied" van de gemeente 
Lelystad. Tegen het opnemen van gebruiksvormen die in leder geval in 
strijd zijn met de bestemming bestaat het bezwaar dat een dergelijke 
formulering a contrarlo redeneringen uitlokt. Voorts zijn deze 
gebruiksvormen voor het merendeel zo duidelijk in strijd met de 
bestemming, dat een opsomming hiervan overbodig is en betreft het 
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ook gebruiksvormen waarvan het al dan niet toestaan niet In het 
bestemmingsplan geregeld dient te worden. 
Ten slotte is het opnemen van een aanlegvergunnlngenstelsel volgens 
de jurisprudentie slechts toelaatbaar indien aangetoond kan worden 
dat het handhaven van de bestemming anders onmogelijk is. In het 
onderhavige plan is hiervan geen sprake. 
Wat betreft de bebouwingsmogelijkheden ten behoeve van een dienst- 
woning, is er vanuit gegaan dat deze, zo daartoe behoefte bestaat, 
gebouwd zal worden nabij de reeds aanwezige bosschuur. In de be- 
treffende bestemming is het bouwen van dienstwoningen toegestaan. 

6. De Hoofdingenieur van de Landinrichtingj Grond- en Bosbeheer te Zwolle 
bericht bij brief van 16 februari 1982; kenmerk 1157, het volgende: 

In het voorliggende ontwerp staat de recreatieve ontwikkeling voor- 
opi getuige onder meer de in paragraaf 3 geformuleerde uitgangs- 
punten ("een goed ontsloten parkhos met vele vestigingsmogelijk- 
heden voor recreatieve bestemmingselementen", "jeugdvevkeerstuin", 
"kano's en kleine bootjes"^ "dagaamping"). 
Midden blz. 16 wordt dan ook het volgende geconcludeerd: 
"Gezien de reeds aanwezige inplant en de gestage vordering van het 
werk aan het ^eerwater, is het meest ideale milieu voor het Midden- 
gebied een parkhos". "Te denken valt aan een gebied met veel open 
plekken; in de uiteindelijke situatie is te denken aan een gelijke 
oppervlakte-beplanting en open plekken met gras (derhalve een ver- 
houding van 1 : 1)". 
Een en ander leidt in paragraaf 4 tot de conclusie: "Het gehele 
Middengebied heeft als hoofdbestemming de recreatie. 
Verder wordt dan nog per deelgebied een onderscheid gemaakt tussen 
intensieve (drukke) recreatie en matig intensieve (minder dmikke) 
recreatie, met de daarbij behorende activiteiten". 
Het beeld mt het ontwerp oproept bevat dermate veel elementen in 
de sfeer van de intensieve recreatie d/xt niet meer kan worden ge- 
sproken van een passende uitwerking van het door uw Dienst op- 
gestelde OSA. Deze discordantie tussen het OSA en de thans voor- 
liggende uitwerking voor het Middengebied krijgt een extra accent in 
het licht van de volgende uitspraak van de RPC: 
"naar de mening van de commissie corresponderen de getallen zoals 
genoemd op bis. S19 van het ontwerp-structuurplan niet met de aan- 
gepaste kaart. De aangepaste kaart kan dan ook niet als officiële 
plankaart worden aangemerkt. Vooral bij het onderscheid tussen de 
aanduidingen 'bos en beplantingen' en 'stadsrandgroen' wenst de com- 
missie meer duidelijkheid over de feitelijke inhoud, die aan deze 
aanduidingen gegeven dient te worden. Ook is de toevoeging: 'in- 
clusief recreatieve voorzieningen' bij genoemde aanduidingen niet 
geheel duidelijk. Zo kan stadsrandgroen als zodanig als recreatieve 
voorziening zijn aangelegd. Dit geldt evenzeer voor de aanduiding 
'bos en beplantingen'. 
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Tevens aonetateevt de oormieaie "dat een duidelijke velatie naav de 
Nota landelijke gebieden (waar gespvoken wordt ovev 10.000 tot 
11.500 ha boeaanplant in de IJsselmeevpoldere in de peviode die 
loopt tot in de negentiger jaren ... ontbreekt". 
In dit verband ie ook het Convenant uit de Ministerraad in het kader 
van de verlegging van de Flevotijn relevant. In dit Convenant is 
onder meer bepaald dat in Zuidelijk Flevolang 9000 ha bos zal worden 
aangelegd. 
In dit liaht bezien is zelfs de aanplant van 1835 ha "bos" in het 
OSA-gébied niet toereikend. Doch als ook binnen de als zodanig aan- 
geduide gebieden op de gewijzigde plankaart geen uitwerking plaats- 
vindt overeenkomstig de door u gehanteerde - en naar mijn mening 
veel te laag gestelde - streefcijfers t.a.v. de bosoppervlakte in 
het OSA-gebiedt dan is naar mijn mening een kritische opstelling een 
noodzakelijk vereiste. 
Ik ben dan ook van mening dat het voorliggende ontwerp een eenzij- 
dige uitwerking is van de in het RPC-overleg ingebrachte versie van 
de OSA-plankaart: het voorliggend ontwerp richt zich nagenoeg geheel 
op de recreatieve ontwikkeling van het betreffende gebied, zoals 
onder meer is verwoord in de uitgangspunten (onder 3.1 en 3.2 en in 
paragraaf 4.1). 
Ik acht het voorliggend ontwerp derhalve in strijd met het OSA en de 
gedachten van de RPC over de ruimtelijke ontwikkeling van dit 
gebied. 

Het uitgangspunt voor het opstellen van het plan ex art. 11 "Midden- 
gebied" is geweest het ontwerp-structuurplan Almere. In dit ontwerp- 
structuurplan heeft het hier betreffende onderdeel geheel de be- 
stemming: "Recreatiegebieden Intensief". In de toelichting is thans 
een kaartje opgenomen dat een uitsnede weergeeft van dit deel van 
het ontwerp-structuurplan. 
Het door de Rijksplanologische Commissie opgestelde advies over het 
ontwerp-structuurplan Almere is mede in beschouwing genomen. De daar 
geconstateerde onduidelijkheid over de kaart, getiteld "globale 
oppervlakte-aanduiding"; waarop het hier betreffende plangebied 
geheel is aangeduid als Bos en Beplantingen, inclusief recreatieve 
voorzieningen; wordt geacht te zijn weggenomen met de uitwerking in 
dit plan ex art. 11 "Middengebied" in een bestemming Bos êêndeels en 
een bestemming Recreatie anderzijds met daarbij de aanduiding "park- 
gebied" waar een meer dagrecreatieve ontwikkeling van het bos wordt 
voorzien en de aanduiding van een maximum bebouwingspercentage waar 
in beperkte mate ook gebouwde recreatieve voorzieningen zijn toe- 
gestaan. De mening dat het voorliggende ontwerp een éénzijdige uit- 
werking is van de in het RPC-overleg ingebrachte visie van de 
O.S.A.-plankaart en in strijd wordt geacht met het O.S.A. en de 
gedachten van de RPC over de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied 
wordt dezerzijds niet gedeeld. 
Met betrekking tot de relatie van het voorliggende plan met het 
convenant, wordt opgemerkt dat op de convenantkaart het hier betref- 
fende gebied eendeels is gerekend tot de hoofdbestemming "stedelijk 
gebied" met de nadere aanduiding "recreatieve voorzieningen" en 
anderdeels tot de hoofdbestemming Bos. 
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2. Voovta merk ik ten aanzien van de inhoudelijke kant van het voor- 
liggende ontwerpplan ex artikel 11 Wet O.L. Z.IJ.P. op, dat in 
artikel 12 verwezen wordt naar artikel 59 van de Wet op de Ruimte- 
lijke Ordening. 

Bij gemeentewording van Almere zullen de plannen ex artikel 11 Wet 
O.L. Z.IJ.P. gaan fungeren als bestemmingsplannen zoals geregeld in 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Om deze reden is het nu opnemen 
van een verwijzing naar artikel 59 van de Wet R.0. noodzakelijk. 

3. Ik vraag mij bovendien af welke criteria ten grondslag kunnen liggen 
aan de beoordeling of een in artikel 10, lid 1, eub a genoemd 
gebruik "in mindere mate in strijd is met het ingevolge dit plan 
toegelaten gebruik". Mijns inziens is een bepaling als omschreven in 
artikel 10, lid 1, sub b in strijd met het vereiste dat een plan, 
zoals het onderhavige, een zekere mate van rechtszekerheid dient in 
te houden. Dat geldt temeer als - zoals in het voorwoord wordt 
gesteld - emxar wordt gestreefd zoveel als mogelijk aan te sluiten 
bij de Wet en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. 

De betreffende formulering is opgenomen conform de jurisprudentie 
van de Kroon omtrent deze bepaling. 

4. Overigens geeft de planteohnische uitvoering van het ontwerp mij 
geen aanleiding tot nadere opmerkingen, met dien verstande dat bij 
terreinbezoek is gebleken dat het plan reeds grotendeels is uit- 
gevoerd . 

Hiervan is kennis genomen. 

7. n.V. Nederlandse Gasunie bericht bij brief van 8 maart 1982; kenmerk 
TN/ET 82.166, het volgende: 

Naar aanleiding van uw brief van 5 januari 1982 berichten wij u ten 
aanzien van bovengenoemd ontwerp-bestemmingsplan het volgende. 
Zoals uit het plan blijkt is er in het betreffende gebied een be- 
stemming "Leidingenstraat" opgenomen. 
In dit gebied is tevens een aardgastransportleiding gelegen welke 
niet als zodanig op de plankaart is aangegeven en waarvan het tracé 
niet correspondeert met de hierboven genoemde bestemming. Ter infor- 
matie zenden wij u de plankaart waarop in rood de ligging van onze 
leiding is aangegeven en verzoeken u, in verband met de gewenste 
veilige ligging, het plan als zodanig aan te passen dat hetzij de 
bestemming "Leidingenstraat" mede onze leiding omvat danwel een aan- 
duiding van deze leiding op de plankaart te doen opnemen. 

De aardgastransportleiding is als aanduiding op de plankaart op- 
genomen. 
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6.2. Overige aanpaseingen 
1. De mogelijkheid van het plaatsen van windturbines is vla de vrij- 

stellingsregeling opgenomen. 

2. 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. 

3. De toelichting is op enkele plaatsen geactualiseerd en aangepast. 



voorschriften 



VOORSCHRIFTEN, behorende bij het plan tot regeling der 
bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel II 
van de Wet openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpoldi 
Middengebied 



INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN 1 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 

BegvipsomsahviJvingen avt. 
Wijse van meten avt. 
Algemene bouwbepalingen avt. 
Vvigetellingen avt. 

HOOFDSTUK II BESTEMMINGEN EN GEBRUIK 

Leidingenstvaat avt. 
Reaveatie (R) avt. 
Bos (BOS) avt. 
Vevkeev avt. 
Watev ('^J avt. 
Gebvuiksbepalingen avt. 

HOOFDSTUK III OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Ovevgangsbepalingen avt. 
Stvafbepatingen avt. 
Slotbepaling avt. 
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HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 2 

Avtikel 1 Begvipsomsahvijvingen 

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

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

4. peil 
de hoogte van; 

de kruin van de weg ter plaatse van het bouwwerk, indien de hoofd- 
toegang van het bouwwerk direct grenst aan de weg; 

- de hoogte van het terrein na het bouwrijp maken daarvan. 

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

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

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

(9. hij gebouw 
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. bedvijfswoning/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. hoofdfieteroute 
een pand dat dient voor (broin)f letsers en voor zover nodig voor ander 
langzaam verkeer en voor bedienend verkeer. 

11. beplanting 
alle vormen van gewas. 

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

12a. de gemeente 
het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders". 

12h. huvgemeestev en wethouders 
de landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 
gehoord het Dagelijks Adviescollege. 

12a. 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: 

13a. Gedeputeerde Staten 
de Minister van Binnenlandse Zaken. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

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

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

b. de inhoud van een bouwwerk wordt gemeten tussen de buitenwerkse 
gevelvlakken en/of harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren en 
dakvlakken, zulks met inbegrip van erkers en dakkapellen en boven 
peil, met dien verstande dat: 
— bij woonruimten in gebouwen, die niet uitsluitend voor bewoning 

zijn bestemd, de inhoud van de woning wordt gemeten boven de 
afgewerkte vloer van de woonlaag c.q. woonlagen en 
autoboxen, schuren en bergingen, voor zover deze groter zijn 
dan 6 m2 aaneengesloten, bij een berekening van de Inhoud van 
een woning buiten beschouwing blijven; 

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

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

50% van de dakbreedte en binnen 1.00 m uit de betreffende gevel 
aanwezig zijn, de genoemde hoogte wordt gemeten vanaf het peil 
tot aan de snijlijn van het gevelvlak en het dakvlak van de 
dakkapel(len); 
bij bouwwerken, die geen gebouwen zijn en die niet zijn voor- 
zien van een aanwijsbaar dakvlak, de genoemde hoogte wordt 
gemeten overeenkomstig de bouwhoogte; 

e. de breedte van een bouwwerk wordt gemeten van en tot de buitenkant 
van de buitenste zijgevel, dan wel het hart van een gemeenschappe- 
lijke scheidingsmuur, met dien verstande dat bij niet evenwijdig 
lopende zijgevels het gemiddelde tussen de grootste en de kleinste 
breedte wordt gemeten; 
de afstand tussen een bouwwerk en een zijdelingse perceelgrens wordt 
gemeten vanaf het dichtst bij de perceelgrens gelegen punt van dat 
bouwwerk en haaks op de perceelgrens. 
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Artikel 3 Algemene bouwbepalingen 

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

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

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

b. indien op de plankaart een maximum bebouwingspercentage is aan- 
gegeven, mag van het oppervlak van de betreffende gronden ten 
hoogste dat percentage worden bebouwd; 

c. binnen een afstand van 400.00 m uit het hart van Rijksweg 6 zijn 
woningen, onderwijsruimten of kantoorruimten niet toelaatbaar; 

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; 

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

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

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

g. overstekende daken, overstekende goten, overbouwingen, erkers, 
balkons, galerijen, luifels, hijsinrichtingen, laadbuizen, stort- 
goten, 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; 
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Avtiket 4 Vvijstellingen 

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 toilet™ 
gebouwtjes 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 dat lid voortvloeit; 

c. het bepaalde in artikel 6 (Recreatie) lid 2 en het bepaalde in arti- 
kel 7 (Bos) lid 2, voor het bouwen van gebouwen op de gronden met de 
bestemming Recreatie en de aanwijzing "parkgebied" en de gronden met 
de bestemming Bos, mits van deze gebouwen het grondoppervlak ten 
hoogste 25 m2 per gebouw, en de goothoogte c.q. boeiboordhoogte ten 
hoogste 4.00 m bedraagt; 

d. het bepaalde in artikel 6 lid 2 voor het bouwen van windturbines 
mits daarvan; 
- de hoogte gemeten tot aan de wiekenas niet meer 

bedraagt dan . 35.OO 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. 
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Avtikel 5 Leidi.ngenstr>aat 

Doeteindenomsahr^ijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
het transport van energie en stoffen door gebruik te maken van leidingen 
en kabels. 

Voovzieningen 
2. Op deze gronden zijn In verband met de In lid 1 genoemde bestemming 
toelaatbaar: 
a. gebouwen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
c. beplantingen en verhardingen. 

3. Op deze gronden zijn voorzieningen die verband houden met de doelein- 
den waarvoor de gronden eveneens zijn bestemd, en die In het betreffende 
artikel zijn genoemd, slechts toelaatbaar Indien en voor zover: 
a. de belangen van de leldlngenstraat een voorziening gedogen; 
b. de betreffende leldlngbeheerder advies heeft uitgebracht. 

BouwDoovsohviften 
4. Bij het bouwen van bouwwerken, als genoemd In lid 2, gelden de aanwij- 
zingen op de plankaart en de volgende bepalingen: 
a. het toegelaten grondoppervlak bedraagt: 

van een gebouw ten hoogste : 20 m2; 
b. de toegelaten goothoogte c.q. boelboordhoogte bedraagt: 

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

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

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
hoogste ; 4.00 m. 
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Artikel 6 Reoveatie (R) 

Doeleindenomsahvijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
recreatie, onderschelden In recreatie met bebouwde voorzieningen R en 
recreatle/parkgebied zonder bebouwde voorzieningen R (•*• ). 

Voovzieningen 
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 ontspanningsactiviteiten op de gronden met de gelijk- 
namige aanwijzing; 

b. beheersgebouwen op de gronden met de aanwijzing "ontspannlngs- 
activitelten"; 

c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor openbare nuts- 
bedrijven; 

d. waterlopen, beplantingen en verhardingen. 

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

indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor een hoofd- 
fietsroute binnen een afstand van 20.00 m uit de gelijknamige aan- 
wijzing; 

b. de gronden met de gelijknamige aanwijzing dienen beschikbaar te 
blijven voor een parkgebled (•: )• 

Bouwvooveohviften 
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen: 
a. het toegelaten aantal woningen bedraagt: 

- per instelling ten hoogste 
b. de toegelaten voorgevelbreedte bedraagt: 

van dienstwoningen ten minste 
c. de toegelaten Inhoud bedraagt: 

- van een dienstwoning ten minste 
- van een dienstwoning ten hoogste 

d. het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak bedraagt: 
- van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

voor openbare nutsbedrijven ten hoogste 
- van bijgebouwen bij een woning ten hoogste 
- van een gebouw ten behoeve van recreatie ten hoogste 
- van een beheersgebouw ten hoogste 

e. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 
- van niet in een gebouw opgenomen woningen ten hoogste 
- van gebouwen voor openbare nutsbedrijven ten hoogste 
- van overige gebouwen ten hoogste 

een; 

5.00 m; 

150 m3; 
750 m3; 

40 m2; 
40 m2; 

200 m2; 
500 m2; 

6.00 m; 
4.00 m; 
4.00 m; 



Bestemmingen en gebruik 

g. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 
- van gebouwde erfafscheidingen ten hoogste 

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

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 
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Artikel 7 Bos (BOS) 

Doeleindenomsakvijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
houtproduktie, recreatie en natuurontwikkeling. 

Voovzieningen 
2. Op gronden die voor bos zijn bestemd, zijn in verband met de in lid 1 
genoemde bestemming toelaatbaar: 
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
b. water(lopen), beplantingen en verhardingen. 

Euimtetijke indeling 
3. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de 
aanwijzingen op de plankaart en de volgende specifieke gebruiksbepalingen: 
a. de met de In lid 1 genoemde bestemming verband houdende vormen van 

gebruik zijn uitsluitend toelaatbaar indien en voor zover daardoor 
natuurvaarden niet onevenredig worden aangetast en de natuur(bos)- 
ontwikkellng niet onevenredig in de weg wordt gestaan; 

b. de dit artikel genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar, 
indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor: 

een hoofdfietsroute binnen een afstand van 20.00 m uit de 
gelijknamige aanwijzing; 
een openbaar vervoersbaan binnen 100.00 m uit de gelijknamige 
aanwijzing. 

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

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

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 4.00 m. 
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Artikel 8 Verkeer 

Doeteindenomsahrijving 
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 ver- 
band met deze bestemming toelaatbaar: 
a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor verkeersdoel- 

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

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

3. Op de gronden, die voor leldlngenstraat, 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 5 
(leldlngenstraat) 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 op de kaart aangegeven dwarsprofielen moeten in acht worden 

genomen; 
b. de gronden met de gelijknamige aanwijzing dienen beschikbaar te 

blijven voor een openbaar vervoersbaan. 

Bouwooorsahriften 
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen: 
a. de toegelaten Inhoud bedraagt; 

van een gebouw voor verkeersdoelelnden ten hoogste 60 m3; 
van een gebouw voor openbare nutsbedrijven ten hoogste 60 m3; 

b. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 
van gebouwen voor verkeersdiensten ten hoogste 3.00 m; 
van gebouwen voor openbare nutsbedrijven ten hoogste 3.00 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 gebouwen zijnde, 
ten hoogste 10.00 m. 
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Artikel 9 Watev ('^J 

Doeleindenomaahvijving 
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 (met uitzondering van dienstwoningen) en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, voor een openbaar nutsbedrijf; 
c. toiletgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
d. beplantingen en verhardingen. 

3. Op de gronden, die voor leidingenstraat, 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 5 
(leidingenstraat) 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 dit artikel genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar, 

indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor: 
een hoofdfietsroute binnen een afstand van 20.00 m uit de 
gelijknamige aanwijzing; 
een openbaar vervoersbaan binnen 100.00 m uit de gelijknamige 
aanwijzing. 

Bouwvoovsahviften 
5. bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen; 
a. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 

- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 
grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste 15,00 m; 
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 10.00 m. 
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Artikel 10 Gebvuiksbepalingen 

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 11 Overgangebepalingen ten aanzien van het bouwen 

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

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

bouwingsgrenzen, indien zij zijn verwoest door een calamiteit, mits 
de afwijkingen ten opzichte van het plan — behoudens een eventuele 
uitbreiding van ten hoogste 10% van de inhoud — niet worden vergroot 
en de bouwvergunning binnen drie jaar na het tenietgaan zal zijn 
aangevraagd; een en ander behoudens onteigening overeenkomstig de wet. 
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Avt-Lkel 12 Stvafbaavheid van overtreding en 

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

Artikel IS Slotbepaling 

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

Aldus vastgesteld door de Hoofddirecteur van de iksdienst 
voor de IJsselmeerpold 

Goedgekeurd 
d.d. S. 

de Minister 



VERWIJZINGSBLAD 

De officiële tekening behorende bij dit goedgekeurde bestemmingsplan 

is apart opgeborgen in de semi-statisch hief ruimte bij het bureau 

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

zsdcen. 

Archief openbaar lichaan Zuidelijke IJsselmeerpolders 



Plaatsen in de Gooi- en Eenilander d.d. woensdag 6 juli 1983. ARCl 

Plannen ex art. I1 Wet openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders 
(bestemmingsplannen). i 

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: 

l^t Meerveld" (Almere-Haven) "2D, 2G, 2U" (Almere-Stad) 
Oost II (Almere—Buiten) "Noorderpiassen" (Almere) 

"Buitenveld" (Almere-Buiten) "Gooi- en IJmeer" 

In verband hiermee liggen deze plannen vanaf maandag 11 juli 1983 ge- 
durende een maand ter inzage op de afdeling algemene en juridische zaken 
van de directie Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Gemeentewerken, 
in het Stadhuis te Almere-Stad, Wagenmakerbaan 7, 
Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid bij de minister van verkeer 
en waterstaat (Postbus. 20901, 2500 EX 's-Gravenhage) schriftelijk bezwaar 
te maken tegen de goedkeuring van de plannen. 

Tevens maakt de landdrost bekend, dat de minister van verkeer en waterstaat 
op 3 juni 1983 de volgende plannen ex artikel 11 Wet openbaar lichaam Zuide- 
lijke IJsselmeerpolders heeft goedgekeurd: 

- "De Werven 1981" (Almere—Haven) 
- "Frezersplaats" (Almere-Stad) 

•• "Middengebied" (Almere) 
- "Muiderzand" (Almere) 

Deze plannen liggen vanaf heden voor een ieder op de volgende plaatsen ter 
inzage: 
- in het informatiecentrum van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeer- 

polders in het Stadhuis te Almere-Stad, Zoetelaarspassage 2 (openings- 
tijden maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag 
tot, 21.00 uur); 

- in het informatiecentrum van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeer- 
polders in gebouw Corrossia, Markt 1 te Almere-Haven (openingstijden 
maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur). 

Voor nadere inlichtingen van de zijde van het openbaar lichaam Zuidelijke 
IJsselmeerpolder 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, 6 juli 1983. 

De landdrost, 
H. Lammers. 



PLANNEN EX ART. 11 WET OPENBAAR LICHAAM 
ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
(BESTEMMINGSPLANNEN) 
De landdrost van de Zuidelijke IJsseltneerpolders maakt t>efcend, dat de hcx>fdingenieur van 
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders de volgende plannen ex art. 11 Wet openbaar li- 
chaam Zuidelijke IJsselmeerpolders ter goedkeuring aan de minister van verkeer en water- 
staat tieeft aangeboden: 

„ t MeervekJ" (Almere-Haven) „2D, 2G, 2U" (Almere-Stad) 
,,Oost H" (Almere-Buiten) „Noorderpiassen" (Almere) 
„Buitenveld" (Almere-Buiten) „Gooi- en IJmeer", 

In verband hiermee liggen deze plannen vanaf maandag 11 juli 1983 gedurende een maand 
ter inzage op de afdeling algemene en juridische zaken van de directie Stadsontwikkeling, 
Volkshuisvesting en Gemeentewerken, in het Stadhuis te Almere-Stad, Wagenmakerbaan 
7. 
Gedurende deze termijn tiestaat de mogelijkheid bij de minister van verkeer en waterstaat 
(Postbus 20901,2500 EX !s-Gravenhage) schriftelijk bezwaar te maken tegen de goedkeu- 

' ring van de plannen. ^ 
Tevens maakt de landdrost tjekend, dat de minister van verkeer en waterstaat op 3 juni 
1983 de volgende plannen ex artikel 11 Wet openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders 
heeft goedgekeurd: 

„De Werven 1981" (Almere-Haven) 
- „Frezersplaats" (Almere-Stad) 

mm,.Middengebied" (Almerej 
- „Muiderzand" (Almere) .' 
Deze plannen liggen vanaf heden voor een leder op de volgende plaatsen ter inzage: 
- in het Informatiecentrum van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders in het 

Stadhuis te Almere-Stad, Zoetelaarspassage 2 (openingstijden maandag t/m vrijdag van 
08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur); 

- in het informatiecentrum van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders In ge- 
bouw Corrosia, Markt 1 te Almere-Haven (openingstijden maandag t/m vrijdag van 
08.30 uur tot 17.00 uur). 

Voor nadere inltehtingen van de zijde van tiet openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpol- 
ders kunt u zich wenden tot de afdeling algemene en juridische zaken van de directie Stads- 
ontwikkeling, Volkshuisvesting en Gemeentewerken in het Stadhuis te Almere-Stad (kamer 
207, tel. 03240-99574). 



MINISTERIE VAN VERKEER 
EN WATERSTAAT 

RIJKSDIENST VOOR DE 
IJSSELMEERPOLDERS 

No. A 44327 

20 december 1983  

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

Gezien de bij nota van 1 december 1983 Cdsw 42207, door de hoofddirecteur 
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders overgelegde en door hem op 5 
augustus 1983 vastgestelde herziening van de voorschriften behorende bij 
het plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden "Midden- 
gebied" te Almere, zoals dat is goedgekeurd bij mijn besluit van 3 juni 
1983, nr. A 21227; 

Overwegende dat de landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJssel- 
meerpolders" voor het gebied Almere omtrent het onderhavige plan is ge- 
hoord; 

Gezien het advies van de Raad van de Waterstaat van 15 november 1983 
(R 351/83), in het bijzonder de daarbij horende bijlage Z 124/83; 

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

BESLUIT : 

Goed te keuren de "Ie Herziening" van de voorschriften behorende bij het 
plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden "Midden- 
gebied" te Almere, zoals dat is goedgekeurd bij mijn besluit van 3 juni 
1983, nr. A 21227, vervat In de bij dit besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte voorschriften, gedateerd 83-11-30. 

's-Gravenhage, 20 december 1983 

De Minister voornoemd, 



plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden 

ex artikel 11 van de wet op het openbaar lichaam 
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VOORSCHRIFTEN, behorende bij het plan tot regeling der 
bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 
van de Wet openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 
Middengebied 

Ie HERZIENING 

Artikel 1 Begvipeomeohvijvingen (toevoeging) 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

14. bos 
een min of meer natuurlijke levensgemeenschap van planten en dieren 
van ten minste 5 ha, waarbij boomvormende plantensoorten aspect- 
bepalend zijn. De levensgemeenschap zal tegelijkertijd verschillende 
functies moeten kunnen vervullen, zoals: natuurlijke, recreatieve, 
economische en landschappelijke functies. 

Artikel 6 Recreatie (R) lid 3 (wijziging) 

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 51 ha beschikbaar te blijven voor bos; 
b. de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaat- 

baar, indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor een 
hoofdfietsroute binnen een afstand van 20.00 m uit de gelijk- 
namige aanwijzing; 

c. de gronden met de gelijknamige aanwijzing dienen beschikbaar te 
blijven voor een parkgebied ( ). 

Aldus vastgesteld door de Hoofddirecteur van de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders d.d. 

Goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat 
d.d. aO-a-(5>3 

Minister 
r 



Rijksdienst voor Oe Usselmeurpolricrs 
Smodinghuis, Lelystad 

OVERDRACHT GÜEUGEKEU1{J)E PLANNEN EX ART. 11 WET OPEN- 
BAAR LICHAAM "ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS" 

Hiermede verklaart de secretaris van de gemeente Almere van de Rijks- 
dienstvoor de IJsselmeerpolders te hebben ontvangen de originele, door 
de Minister van Verkeer en Waterstaat ondertekende plankaarten met bij- 

® ^ toelichting en voorschriften voor de volgende gebieden, als- 
me e het originele besluit waarbij de Minister voornoemd, genoemde plan- 
nen heeft goedgekeurd. 

1 . 

2. 

3. 

4. 

(P 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 . 

12. 

'Noorderpiassen" te Almere bij haar besluit van 20 december 
1983 nr. A 44319. 
Plan Almere West en Oost" te Almere bij haar besluit van 20 decem- 
ber 1 983 nr. A 44321. 
Plan "De Meenten en de Grienden 1982" te Almere-Haven bij haar be- 
sluit van 20 december 1983 nr. A 44323, 
Plan "Voorlanden en Begraafplaats 1982" te Almere-Haven bij haar be- 
sluit van 20 december 1983 nr. A 44325. 
Plan "Middengebied" Ie herziening te Almere bij haar besluit van 
20 december 1983 nr, A 44327. 
Plan Muiderzand" Ie herziening te Almere bij haar besluit van 20 
december 1983 nr. A 44329. 
Plan "Weerwater" Ie herziening te Almere bij haar besluit van 20 
december 1983 nr. A 44331. 
Plan ''Ebenezer Howardpark" Ie herziening te Almere-Stad bij haar 
besluit van 20 december 1983 nr. A 44333. 
Plan "Markerkant" Ie herziening te Almere-Stad bij haar besluit van 
29 december 1983 nr. A 45137. 
Het bij het bovenstaande plan "Markerkant" behorende zonebesluit 
bij haar besluit van 29 december 1983 nr. A 45135. 
Plan "De Vaart VI" te Almere bij haar besluit van 29 december 1983 
nr. A 45139. 
Plan "De Vaart Noord (gedeeltelijk) en Oost" te Almere bij haar be- 
sluit van 29 december 1983 nr. A 45141. 

Lelystad, januari 1984 

voor afgifte: 

De Plv. directeur Stedebouw 
en Openbare Werken 

voor ontvangst: 

De Secretaris van de gemeente 
Almere 

'h 
IrV-f*E. Smid A.C. van,der Vliet 

131/13-1-1984/JJ 
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Het college van Burgemeester en 
en Wethouders van de gemeente Almere 

Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

uw brief van: lelystad, 27 januari 1984 

uw kenmerk: ons kenmerk: Cds 3163 toestelnummer: 2090 

onderwerp: goedkeuring plannen ex bijlage(n): 1 verzonden:B . 
artikel 11 Wet O.L. "Z.IJ.P." rtC. i-i-» 
te Almere 

Hierdoor deel ik u mede dat de minister van Verkeer en Waterstaat bij- 
gaande 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. 

DE HOOFDDIRECTEUR 

1'. D. H. Frielinp 
&dj. Hoofddi'-ec'eui' 

Ri 

bankrelatie, amrobank nv lelystad rekening 45.90.72 005 
postrekening 869847 30—1 — 1984/1 . E . 

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

bereikbaar met de busli^>en 
107. 143. 146. 154 en 157 
(halte noorderwagenplein) 



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. 

4. 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. 

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. * 

9. Plan "Oost II" te Almere-Buiten bij haar besluit van 25 november 1983 
nr. A 41337. 

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. 

13. Plan "De Meenten en De Grienden 1982" te Almere-Haven, bij haar besluit 
van 20 december 1983, nr. A 44323. 

14. Plan "Voorlanden en Begraafplaats 1982" te Almere-Haven bij haar besluit 
van 20 december 1983, nr. A 44325. 
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. 

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. 

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. 
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