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Voorstel; ^ ^ 
De adviesraad meedelen, dat de hoofddir. RIJP de 
volgende art. 11-plannen ter vaststelling en goed- 
keiiring heeft aangeboden aan de minister van Verkeer 
en Waterstaat: - "De Werven 1981" 

"De i"larken 1981" 

- "Ktuider^.anri" 
- 'lyiiddengebied" 
- "ï^rezersplaats" 
- "Kruidenwijk" 
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tüelichlinR op voorste] aan liet dagelijks adviescollege 

iJe noofddirecteur van de iiijKsdieribt voor de iJsc^elmeer- 
polders neeft Dij brief van 11 februari 198;^ inee^^eaeeld, dat 
de voljjende artikel 11—plannen worden aanzie boden aan de 
minister van Verkeer en Waterstaat ter vaststelling en 
goedkeuring: " "De Werven 1981" 

- "De i^arken 1981" 
- ,JJ_i;luaderzan^^ 

I -- ~, r "rliddengebied" 
- "Frezersplaats" 
- "Krui den wijk". . 

-dlijkens^de bij deze brief: gevoegde nota's van commentaar 
deel II zijn dez? plannen op een aan.tal punten nog aangepast, 
overeenkomstig de wensen van het Openbaar Lichaam. 

,De plannen worden vanaf 14 maart 198^ een maand ter inzage 
gelegd, gedurende welke termijn bezwaarschriften kunnen 
worden ing-eaiend Dij de minister van Verkeer en Waterstaat. 

Via bijgevoegde.concept—mededeling kan de adviesraad van 
het bovenstaande mededeling worden gedaan. 

/r- 
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ministerie van verkeer en waterstaat 
' ^ X, 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders / 

ciacA ''"■■'i»-** 
I I J Jac B 

De Landdrost van het openbaar lichaam 
"Zuidelijke IJsselmeerpolders" 

Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

I 

uw kenmerk; 

uw brief van; lelystad, 15 juni 1983 

ons kenmerk: Cds 22633 toestelnummer; 2090 

onderwerp; goedkeuring plannen ex art. biilage(n); 
11 Wet O.L. "Z.IJ.P." 

verzonden: 

2 O JUHl 1983 

Hierdoor deel ik u mee dat de minister van Verkeer en Waterstaat de 
navolgende plannen ex artikel 11 van de Wet Openbaar Lichaam "Zuide- 
lijke IJsselmeerpolders" heeft goedgekeurd: 
1. "De Werven" te Almere-Haven bij haar besluit van 3 juni 1983, 

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

A 21225; 
3. "Middengebied" te Almere, bij haar besluit van 3 juni 1983, nr. 

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. 

A 21227; 

DE HOOFDDIRECTEUR 
woor deze 
'fl 
R/( 

'r-D. H. Frieling 
adj. Hoofddirecteur 

Ri 

postbus 600 
8200 AP lelystad 
smedinghuis 
zuiderwagenplein 2 
tel. (03200) 99111 
telex 40115 

bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 
postrekening 869847 

17-fi-l /ST. 

bereikbaar met de buslijnen 
K)7. 143, 146. 154 en 157 
(halte noorderwagenptein) 
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rijksdiensi voor do ijsse'nieerpolders 

9-4-•] nota nr. Cds 59A9 

0 
■ j datum: 11 februari 1983 ' T 

aan I : de ^[inister | 

va" ik.iidjjjinatrHo,of.ddir£^teur 

onderwerp : ontwerp-p 1 annen "De Werven 1981 
"Midden 

bijlagen : diverse 

afschrift aan ; 

ontwerp-plannen _De Werven 1981", "De Marken 1981","Muiderzand". 
^Middengebied , Frezersplaats", "Kruidenwijk" 

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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\ Cl' advins 

--rv.'.-pie: 

De Landdrost van het openbaar lichaam 
"Zuidelijke IJsselmeerpolders" 

Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

leiystad, II februari 1983 

ons kenmerk: Cds 6065 

bijlage(n); diverse 

toestelnummer; 209 O 

verzonden: ^ y r 

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", 
"Muidery.anr^" "Middengebied", "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. !!. Fricür.o 
Bdj. 

Ri 

bankrelafie: amrobnnk nv leiystad rekening 45 90 72.005 
poslrekentng 869847 , , . i 

14-2-1983/1.E. 
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8200 AP leiystad 
smedinghuis 
zuiderwagenplein 2 
tel. (03200) 991 11 
telex 40115 

bereikbaar met de buslijnen 
107. 143, 146, 154 en 157 
(halle noordfrwagenplein) 



DEEL II: BESTUURLIJK COMMENTAAR 

In het kader van het bestuurlijk commentaar is het ontwerpplan ex art. 
11 "Muiderzand" verzonden aan de voorzitter van de Adviesraad van 
het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" te Almere op 
10 november 1982. 
Dit ontwerpplan is in de vergadering van 20 januari 1983 door de Advies- 
raad behandeld. 
Op basis van het door het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpol- 
ders" opgestelde pré-advies heeft de Adviesraad met het ontwerpplan 
ingestemd. 

In het navolgende is het prê-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. Voorzover nodig dienen 
de voorschriften nog afgestemd te worden op de standaardvoorschrif- 
ten die voor de plannen zijn opgesteld. 

De voorschriften behorende bij het plan worden op de volgende pun- 
ten aangepast aan de vastgestelde standaardvoorschriften: 
a. De begripsbepaling "agrarische doeleinden" wordt toegevoegd aan 

art. 1 
b. Aan artikel 4 (Vrijstellingen) wordt een extra vrijstellingsbe- 

paling toegevoegd die het mogelijk maakt 10% af te wijken van 
de in het plan gegeven bebouwingspercentages en goot- en boei- 
boordhoogten. 

c. De omschrijving van de bestemming "Water en Recreatie" wordt 
gewijzigd in "Water". 

d. In art.11 (Gebruiksbepalingen) wordt het gebruik van de gronden 
als crossterrein voor gemotoriseerde voertuigen alsnog uitge- 
sloten. 

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 ambtshalve aanpassingen worden aangegeven. 

React ie _van_de_R_^IJ^P^ 

Hiervan is kennis genomen. 

3. Naar de mening van de Z.IJ.P. dient de hoogspanningsleiding die 
door het plangebied loopt een directe bestemming danwel een mede- 
bestemming in het plan te krijgen. 

De voorschriften behorende bij het plan zullen worden uitgebreid 
met een regeling die recht doet aan de planologische positie van 
de hoogspanningsleiding inhoudende een toevoeging aan art.3 "Alge- 
mene bouwbepalingen" onder lid Ib luidende: 

-2- 



"b binnen een afstand van 35.00in uit het hart van de aanwijzing 
"hoogspanningsleiding", zijn uitsluitend masten ten behoeve van een 
hoogspanningsleiding toelaatbaar". 
Hiermee in verband zal art.4 (Vrijstellingen) nog worden uitgebreid 
met een bepaling die het oprichten van gebouwtjes zoals van open- 
baar nut, binnen 35.00m. van de hoogspanningsleiding mogelijk maakt. 

lalystad, 3 februari 1983 
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toelichting op voorstel aan het dagelijks adviescollege 

De hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de IJsselmeer- 
polders heeft hl j trief van 15 juni 1983 meegedeeld, dat de 
minister van verkeer en waterstaat de vol£:o.;de .-trt. 11- 
plannen heeft goedgekeurd: 
- "De V.'erven I98I" (Almere-Haven); 

- "Middengebied" 
- "Frezersplaats" (Almere-Stad). 

Bij zijn brief van 20 juni I983 heeft de hoofddir. RIJP ' 
meegedeeld, dat de art. 11-plannen "t Meerveld", "Oost II" 
"Buitenveld", "2D, 2G, 2U", "Noorderpiassen" en "Gooi- en 
IJmeer" ter goedkeuring aan de minister zijn aangeboden. 
Uit de nota's van commentaar op de ontwerp-plannen 
"2D,2G,2U" en "Buitenveld" Wijkt, dat de Rijksdienst niet 
tegemoet is gekomen aan de meermalen door het Openbaar 

Lichaam geuite wens om ook in alle nog in procedure zijnde 
globale art. 11-plannen de zgn. ICf^-vrijstellingsregeling 
op te nemen. Deze regeling maakt het burgemeester en wet- 
houders mogelijk de in het plan aangegeven goothoogten en 
bebouwingspercentages met maximaal 1CPA te verhogen. 
De kwestie van het niet opnemen vain deze regeling speelde 
reeds bij een eerdere serie ter goedkeuring aangeboden 
plannen. Naar aanleiding daarvan heeft uw college een brief 
doen uitgaan 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 briefde hoofddir. 
niet heeft bereikt ten tijde van het opstellen van de nota's 
van commentaar 4^661 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 regeling op te nemen, is op dit moment geen verdere 
actie nodig. Volstaan kan worden met een mededeling aan 
de adviesraad. 

voof vpfvülq inlegvel gebruikpn 
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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. 

Zuidelijke IJsselmeerpolders, 

7093X 



PLANNEN EX ARTIKEL 11 WET OPENBAAR LICHAAM 
1 ZUIDELIJKE «IJSSELMEERPOLDERS 
1 (BESTEMMINGSPLANNEN 340). Q ,Pos<. 

De hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de Ijssetmeéfpowefs heeft de voJgeode 
plannen ex artikel 11 van de Wet op het openbaar lichaam Zuidelijke Ussetmeerpolciers 
tér goedkeuring gezonden aan de minister van verkeer en waterstaat; „De Werven 
1981" (Almere-Haven). „De MarVen 1981" (Almere-Haven), „Middengebied" (Almere- 
Haven/Stad), „Kruidenwijk" (Almere-Stad), „Frezersplaats" (Aknere-Stad), jjMujdg; 
zan ■" 
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 verkeer en waterstaat (Postlxis 20901, 
2500 EX Den Haag) tjezwaar wil maken tegen de goedkeuring van deze plannen. 



MINISTERIE VAN VERKEER 
EN WATERSTAAT 

RIJKSDIENST VOOR DE 
IJSSELMEERPOLDERS 

No. A 21 225 

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 "Muiderzand" te Almere, zoals dat is vastgesteld door de hoofd- 
directeur 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 41/83; 

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 "Muiderzand", vervat in de bij dit besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte kaart, nr. 8042, gedateerd 30 maart 1983, voorschriften en toe- 
lichting, gedateerd 30 maart 1983. 

BESLUIT; 

s-Gravenhage,3 juni 1983 

De Minister Voornoemd 

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

Dit plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden heeft 
betrekking op het gebied "Muiderzand", dat zich in het buitengebied 
tussen de kernen van de polynucleaire stad Almere bevindt. 
Het Muiderzand ligt direct ten noorden van de Hollandse brug, de toegang 
tot de Flevopolder. 

Op basis van de door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders opgestelde 
programma's van eisen, stedebouwkundige randvoorwaarden en uitgangs- 
punten, realiseerde Stad en Landschap, Adviesbureau voor Ruimtelijke 
Ordening en Vormgeving B.V., vestiging Rotterdam, de juridische vorm- 
geving van kaart en voorschriften. 

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 
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1. INLEIDING 3 

Het plan tot regeling van de bebouwing en de bestemming van het gebied 
Mulderzand (ex art» 11 van de Wet Openbaar Lichaam IJsselmeerpolders) 

Is een plan In de reeks plannen^ zoals die voor Almere worden gemaakt» 
Dit plan heeft betrekking op een onderdeel van de Buitenruimte van Almere. 
De plangrens Is zodanig gekozen dat het plangebied ruimtelijk en functio- 
neel min of meer als een eenheid Is te beschouwen. 
Het Mulderzand ligt In het westelijk deel van Almere; direct ten noorden 
van de Hollandse brug. Binnen het plangebied komt water voor, een buiten- 
dijkse zandophoglng, gedeeltelijk in de vorm van strand, en binnendijks 
gelegen land. De totale oppervlakte bedraagt bijna 500 ha. 

Het plan bestaat uit een toelichting, plankaart en voorschriften. 
De toelichting op het plan is opgebouwd uit een beschrijving van het 
plangebied, van de programmatische uitgangspunten en van het inrichtings- 
plan. 
Tot slot wordt nog kort ingegaan op de uitgangspunten voor de bestemmings- 
bepaling. 

Het ontwerp—structuurplan Almere is uitgangspunt geweest voor het op- 
stellen van het plan ex art. 11 "Mulderzand". In figuur 4 is een uitsnede 
van dit plan weergegeven voor zover dit betrekking heeft op dit plan- 
gebied. 
Het ontwerp-structuurplan Almere doorloopt thans de in het interdepar- 
tementaal overleg vastgestelde goedkeuringsprocedure. In dat kader heeft 
de Rijksplanologische Commissie in januari 1982 advies uitgebracht. De 
Regering heeft dit advies vrijwel integraal overgenomen bij haar stand- 
puntbepaling t.a.v. het ontwerp-structuurplan Almere, waarna dit onder- 
werp van bespreking is geweest in het bestuurlijk overleg op 10 februari 
1982. 
Bij het opstellen van de art. 11-plannen wordt thans mede uitgegaan van 
het regeringsstandpunt; voor zover dat op het voorliggende plan van toe- 
passing is. 
Met het opstellen van plannen ex art. 11 wordt noodzakelijkerwijs, voor- 
uitgelopen op de goedkeuring van het Structuurplan Almere. In het overleg 
over de gemeentewording van Almere per 1-1-1984 Is namelijk afgesproken 
het gehele gemeentelijk gebied te voorzien van goedgekeurde bestemmings- 
plannen. Dientengevolge is het noodzakelijk nu reeds de goedkeurings- 
procedure voor deze plannen te starten. 
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2.1. Atgemeen 
Het plangebied "Muiderzand" is onderdeel van het stadsgewest Almere; 
oftewel een stad bestaande uit meerdere kernen en bedrijvenparken, om- 
geven en gescheiden door open ruimten met Landbouw, Recreatie en Natuur 
als hoofdbestemmingen. Het structuurplan Almere brengt dit in beeld 
(figuur 1 en figuur 2). De gezamenlijke open ruimten zijn samengevat in 
de naam: de Buitenruimte van Almere. 
Aan de Inrichting van de Buitenruimte ligt een zoneringsplan ten grond- 
slag. Daarmee wordt beoogd een scheiding aan te brengen tussen drukke en 
intensief te gebruiken zones en meer rustige en extensief te gebruiken 
gebieden. In de eerstgenoemde zones zullen de recreatieve voorzieningen 
en vestigingen met in hoofdzaak een intensief gebruik hun plaats vinden; 
in de laatstgenoemde gebieden vinden we landbouw en meer natuurlijke 
terreinen met meer extensief recreatief gebruik. Ten einde goede voor- 
waarden te scheppen voor het ook inderdaad tot stand komen van deze 
zonering is vroegtijdig ontsluiting en goede bereikbaarheid essentieel. 
Dat het ontwikkelingsproces hierin meer centraal staat dan het eindbeeld 
is bedoeld weer te geven in de benaming: "landschapsontwikkelingszones". 

Het Muiderzand is onderdeel van een dergelijke landschapsontwikkelings- 
zone, die zich in principe uitstrekt van de Hollandse brug tot Pampus- 
hout-Pampushaven. Recreatie is hier hoofdbestemming. De ligging naast de 
Hollandse brug is optimaal ten opzichte van het "oude" land; de afstand 
tot de centra van Almere-Haven en Almere-Stad bedraagt slechts ca. 5 km. 

Als begrenzing van het plangebied is aangehouden de vaargeul in het 
IJmeer, de Flevospoorlijn, het Pampuspad en het punt waar Pampuspad op de 
IJmeerdijk aansluit (figuur 2). 

2.2. Fysische kermevken van het plangebied 
De ontwikkelingsmogelijkheden van het in de Buitenruimte gelegen plan- 
gebied wordt o.a. bepaald door kenmerken van het fysische milieu. Voor de 
mogelijke functies in de Buitenruimte komen ook hieruit mogelijkheden en 
beperkingen voort. 

De bovenste laag van de bodem bestaat uit klei met een laagdikte die 
varieert van 1.70-3.60 m. Hieronder bevindt zich het pleistocene zand. 
De kleilaag neemt af van noord naar zuid en is het geringst nabij de 
Hollandse brug. Van west naar oost, dus vanaf de dijk neemt de dikte van 
het kleipakket toe. 
In een klein deel van het gebied komt in een strook langs de dijk on- 
geveer ter hoogte van de vluchthaven verplaatst (pleistoceen) kustzand 
aan de oppervlakte voor met een dikte van maximaal 50 cm. 

In vrijwel het gehele plangebied is sprake van enige kweldruk. 
In het algemeen heeft de toplaag (kleipakket) een zodanige weerstand dat 
de kwel beperkt blijft. 
De kwelinvloed op de rijping van de grond is het grootst waar de dikte 
van de kleilaag het geringst c.q. waar het zand het hoogst in het profiel 
voorkomt. 
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In zuidelijke richting neemt de kwelinvloed derhalve toe. Dit heeft con- 
sequenties voor de rijping en draagkracht van de grond. 
Voor de opvang van de ondiepe dijkskwel is aan de voet van de dijk een 
kwelsloot gegraven. Waar de toplaag wordt verstoord of ontbreekt kan een 
aanzienlijke toename van de kwel optreden. 

De ontwatering van de grond vindt plaats door greppels of drains. 
De ingeplante bosvakken zijn gedraineerd. Waar de kwelinvloed het grootst 
is, is de grond nog onvoldoende gerijpt om drainage te kunnen aanbrengen. 

De afwatering van het gebied vindt plaats via de kavelsloten naar de 
tocht langs het Ikmpuspad. 
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3.1. Algemeen 
De eerste aanzet tot een recreatieve ontwikkeling van het Muiderzand is 
reeds gedaan ten tijde van de dijkaanleg. Met incoretgelden is toen 
ca. 30 ha zandvoorland opgespoten. In de daarop volgende jaren is dit 
voorland geleidelijk ingericht tot een parkachtig strand, genaamd Het 
Muiderstrand. Ten behoeve van de inplant is pleksgewijze grondverbetering 
toegepast; enkele zandheuvels zijn opgeworpen en toiletvoorzieningen zijn 
aangebracht. Aan een particulier is een terrein ter beschikking gesteld 
voor een inmiddels gerealiseerd strandpaviljoen. Op het strand is een 
onderkomen van de reddingsbrigade Naarden geplaatst. Parkeren vindt 
plaats op de vluchtstroken van het voor het doorgaande verkeer afgesloten 
deel van de IJmeerdijk. Daarnaast is binnendijks een parkeerterrein aan- 
gelegd. De totale parkeercapaciteit bedraagt thans ca. 800 plaatsen. 
Met de aanleg van het strand is aan de westzijde daarvan een vluchthaven 
gerealiseerd. 
Binnendijks is in 1977 bruto ca. 75 ha bos ingeplant. De open ruimten en 
de niet met bos ingeplante kavels en kavelgedeelten zijn ingezaaid met 
gras. Voor de afvoer van het grasgewas zijn twee dijkafritten gemaakt. 
In 1978 is evenwijdig aan de dijk binnendijks een fietspad aangelegd. 
Een kampeerterrein is in 1980 opgesteld. 
Uit de beschrijving van de huidige stand van inrichting, blijkt reeds dat 
gestreefd wordt naar een meervoudig recreatiegebruik. 
Zowel watergebonden, oevergebonden als landgebonden recreatievormen 
kunnen hier een plaats krijgen en elkaar ondersteunen. 
Op de programmatische uitgangspunten van genoemde vormen wordt hierna 
kort ingegaan. 

3.2. Watevgehonden veaveatxe 
De functies binnen het plangebied staan sterk in het teken van de water- 
en oeverrecreatie. De huidige situatie binnen het gebied en de verdere 
ontwikkeling daarvan in de komende jaren staat echter niet op zichzelf 
maar hangt met name samen met de recreatieve ontwikkeling van het 
aangrenzende IJmeer. Voor een goed begrip van de in dit plan geschetste 
ontwikkelingen is het daarom van belang ook aandacht te besteden aan het 
IJmeer als geheel. 
De gewenste ontwikkelingen in het IJmeer zijn aangegeven in een tweetal 
plannen; te weten de Ontwikkelingsvisie Recreatief Gebruik Randmeren 
(CORRY 1980) en het daarop aansluitende Inrichtingsplan Gooi- en IJmeer 
(Werkgroep Gooi- en IJmeer 1981). 
In zijn algemeenheid geldt voor de recreatieve ontwikkeling van het 
IJmeer dat in het gebied rekening moet worden gehouden met een grote 
recreatieve druk vanwege de centrale ligging in Nederland en de directe 
relaties met de dichtbevolkte Randstad. 
Ook het structuurschema Openluchtrecreatie geeft aan het verder inrichten 
van het IJmeer, samen met het naastgelegen Gooimeer, ten behoeve van de 
watersport hoge prioriteit. 
Bij de verdere recreatieve ontwikkeling van het IJmeer wordt gestreefd 
naar het handhaven van een duidelijke zonering in rustige en drukke 
gebieden. Daarbij kan worden aangesloten bij de nu reeds aanwezige 
zonering die wordt gekenmerkt door een duidelijke nadruk op het gebied 
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nabij de Hollandse brug. De zuidelijke oever van het IJmeer tussen Muiden 
en Amsterdam is tot nu toe slechts weinig recreatief ontwikkeld. Mede met 
het oog op de natuurlijke waarden van dit gebied (onder meer voedsel- 
gebied voor de Kleine Zwaan in de winter) zal ook in de toekomst de 
recreatieve ontwikkeling het beste aan de oostelijke zijde van het IJmeer 
kunnen plaatsvinden. Bij het realiseren van de noodzakelijke aanleg- 
capaciteit in het meer (eilanden) zal er naar worden gestreefd nieuwe 
drukke zones in het centrale deel ervan te vermijden. Dit in verband met 
de betekenis van dit gebied voor fouragerende aalscholvers. Wat betreft 
het sterk toenemende plankzeilen wordt een duidelijk concentratie-beleid 
nagestreefd. 
Voor het oostelijk deel van het IJmeer is een totale uitbreiding van de 
ligplaatscapaciteit voor ongeveer 2750 boten voorzien, verdeeld over 
drie jachthavens nl.: Almere-Muiderzand (800 boten), Almere-Pampushout 
(750 boten) en Almere-Pampus (1200 boten). De realisering van de laatste 
lokatie staat in nauwe relatie met de stedelijke ontwikkelingen in dat 
deel van Almere in de verdere toekomst. 

De haven Muiderzand is het beste te situeren ten noorden van het strand 
in de hoek tussen zandvoorland en IJmeerdijk. Bij de capaciteit van de 
haven is uitgegaan van 750 a 800 ligplaatsen. 
Het parkeren ten behoeve van de jachthaven dient bij voorkeur buitendijks 
plaats te vinden. 
In of bij de jachthaven is rekening gehouden met een tewaterlaatplaats 
voor zeil- en visbootjes. Naast de jachthaven dient de vluchthaven het 
huidige karakter te behouden, dat wil zeggen dat hier alleen ligplaats 
gekozen kan worden, overeenkomstig de ligplaatsverordening van het Open- 
baar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders". Voor windsurfen, een vorm 
van watersport die sterk in opkomst is, dient ook een plaats gereserveerd 
te worden. Rekening houdend met de andere activiteiten kan dit het beste 
ten noorden van de jachthaven. Ten behoeve van de noodzakelijke aanleg- 
capaciteit dienen binnen het plangebied aanlegplaatsen bijv. in de vorm 
van eilanden te kunnen worden aangelegd. 

3.3. Oevevgehonden veoveatie 
Van de oevergebonden recreatievormen is strandrecreatie hier wel de be- 
langrijkste. Volgens een prognose, welke is ontleend aan het ontwerp- 
structuurplan Almere, zijn in 1990 ongeveer 20.000 strandrecreanten te 
verwachten uit de regio en ongeveer 4.000 uit Almere. 
Hiervan zouden dan ongeveer 15.500 resp. 2250 naar het Muiderzand willen 
gaan. De oppervlakte strand is voldoende om dit aantal op te nemen. Op 
een topdag in 1978 zijn 16.000 bezoekers geschat. Bij dergelijke grote 
aantallen bezoekers dient grote aandacht te worden besteed aan de veilig- 
heid. Noodzakelijk daarvoor is een flauw aflopend onderwatertalud en 
drijflijnen om de overgang naar dieper water aan te geven. De aanwezig- 
heid van reddingsmiddelen is tevens noodzakelijk en toezicht is zeer 
gewenst. 
Naast de bestaande toilet- en horecavoorzieningen, zal in afhankelijkheid 
van de ontwikkeling voor de bezoekersaantallen aanvullende voorzieningen 
getroffen moeten worden. 
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De ontsluiting en de parkeervoorzieningen dienen te zijn afgestemd op de 
capaciteit van het strand. Gebruikelijk is evenwel de hoeveelheid parkeer~ 
plaatsen niet af te stemmen op het bezoek op een topdag maar daarvoor de 
derde drukste dag aan te houden. 
Bij stranden blijkt dit overeen te komen met ca. 60%. Voor het Mulder- 
strand is het aantal benodigde parkeerplaatsen aldus op 2150 te berekenen. 
Voor de topdagen is enige reserve-ruimte ingebouwd. 
Voorts kan gesteld worden dat van het aantal parkeerplaatsen benodigd op 
de normgevende dag slechts een beperkt deel als verhard of halfverhard 
uitgevoerd behoeft te worden en dus bruikbaar is onder alle weersomstan- 
digheden. De overige kunnen als grasparkeervelden worden uitgevoerd, met 
al dan niet verharde ondergrond. Indien niet In gebruik als parkeer- 
terrein, kunnen deze grasvelden worden benut als trapveldje en voor 
andere activiteiten. 

Een andere vorm van oevergebonden recreatie die hier beoefend kan worden 
is de hengelsport. Met name de IJmeerdijk direct grenzend aan het water 
biedt hiervoor mogelijkheden. Binnendijks kan in de tocht langs het Pam- 
puspad worden gevist. Als eis is slechts te stellen dat de oever goed 
bereikbaar is voor zowel de auto als de (brom)fiets. 

3.4. Landgehonden veaveatie 
De aanwezigheid van water en strand is te beschouwen als de recreatieve 
trekker van het gebied. De inrichting van het binnendijks gebied zal 
deels hiermede direct in verband staan, zoals de aanleg van parkeer- 
voorzieningen. Anderzijds zullen aanvullingen op het aanbod van de 
buitendijkse mogelijkheden bijdragen tot een tot stand komen van een vol- 
waardig object met een grote verscheidenheid aan mogelijkheden en voor- 
zieningen. 
Het scala van landgebonden recreatievormen dat hier een plaats kan krijgen 
is te omschrijven met activiteiten als kamperen, dagkamperen, sport en 
spel, wandelen en fietsen. Van deze activiteiten heeft het kamperen een 
nauwe relatie met het buitendijks gebeuren en met name met het strand. 
Ten einde zoveel mogelijk kampeerders in de gelegenheid te stellen om 
gebruik te maken van de accommodatie is uitgegaan van een toeristisch 
kampeerterrein met een beperkte verblijfsduur van maximaal drie weken. 
De omvang kan voorshands beperkt blijven tot maximaal 200 standplaatsen. 
De voorzieningen dienen beperkt te blijven tot voldoende was- en toilet- 
gelegenheid en een receptie. 
Het overige terrein binnendijks is voor de eerdergenoemde dagrecreatieve 
activiteiten Ingericht. Beplanting en open ruimten van verschillende maat 
en schaal zijn daarvoor noodzakelijk. De voorzieningen konden beperkt 
blijven tot bankjes, picknicksets, barbecuemogelijkheden en eenvoudige 
toiletvoorzieningen. 

Het meest noordelijk gelegen deel van het plangebied. Ingeklemd tussen 
Pampuspad en IJmeerdijk, is te beschouwen als reserve voor eventueel 
toekomstige uitbreiding en/of voor onverwachte ontwikkelingen. Ten einde 
deze reserve enige hardheid te geven, lijkt het handhaven van de huidige 
landbouwbestemming raadzaam. 
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3.5. Natuur en milieu 
Voor het bevorderen en handhaven van een hoogwaardig recreatiemilieu is 
zorg voor het milieu van groot belang. Essentiële maatregelen zijn afvoer 
van afvalwater en centrale zuivering daarvan en het plaatsen van voldoen- 
de afvalbakken. De zuivering van het afvalwater van het Muiderzand vindt 
plaats op een rietinfiltratieveld, dat bulten het plangebied is gelegen 
tussen het Pampuspad en de spoorbaan. Zolang aanvoer van het afvalwater 
in hoofdzaak plaatsvindt in de zomer, worden met deze zuiveringsmethode 
goede resultaten bereikt. 
Door rekening te houden bij aanleg en beheer met ontwikkelingsmogelijk- 
heden van het planten- en dierenleven wordt bijgedragen aan een aan- 
trekkelijk recreatiemilieu. 

3.6. Infrastructuur 
Het realiseren van de hiervoor genoemde uitgangspunten voor het gebied is 
alleen mogelijk wanneer het gebied goed bereikbaar is per openbaar 
vervoer, auto en (brom)fiets. De interne ontsluiting en afwikkeling van 
het verkeer dient te zijn afgestemd op de activiteiten met de hoogste 
bezoekersaantallen. 
Tracés dienen te worden gereserveerd voor het rioolstelsel en de aanvoer 
van water en elektriciteit. Noordelijk van en evenwijdig aan R.W. 6 loopt 
door het plangebied een bovengrondse 380 kV transportleiding. Deze 380 kV 
leiding maakt deel uit van het landelijk koppelnet. 
Het verdient aanbeveling de infrastructuur zoveel mogelijk te bundelen. 

3.7. Beheer 
De gronden binnen het plangebied zijn rijkseigendom. Zowel het domein- 
beheer als materiaalbeheer, wordt uitgeoefend door de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders. De horecavestigingen alsmede de jachthaven met bij- 
behorende voorzieningen (zullen) worden geëxploiteerd door particulieren. 
De grond is in erfpacht uitgegeven. 
Het publiekrechtelijk beheer van de gronden met de bestemming "Water- 
staatsdoeleinden" berust bij Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken 
of dienst rechtsopvolger. 
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De programmatische uitgangspunten zijn de basis voor een ruimtelijk ont- 
werp. De gewenste activiteiten en voorzieningen worden dan op hun plaats 
gezet, evenals de bosvakken en beplantingsstroken als ook de tracés van 
de Flevospoorlijn, van autowegen en fiets- en voetpaden. 
Deze zogenaamde inrichtingsschets voor het plangebied Muiderzand is weer- 
gegeven in figuur 3. Een deel van dit plan is gerealiseerd. Binnendijks 
zijn de bosvakken ingeplant en zijn de open ruimten ingezaaid met gras. 
Het fietspad evenwijdig aan de dijk is aangelegd. Buitendijks is het 
strand volledig ingericht en trekt op zomerse dagen veel bezoekers. 
Op het strand zijn vier toiletgebouwen geplaatst. Centraal staat op een 
plaatselijke verbreding van de dijk een strandpaviljoen. 
Nabij het strandpaviljoen is een onderkomen voor de reddingsbrigade Naar- 
den geplaatst. In het zomerseizoen worden drijflijnen voor het aangeven 
van dieper water aangebracht. Tevens worden afvalbakken geplaatst. 
Binnendijks is een strook ter breedte van 200 m, gelegen tussen de dijk 
en de hoofdontsluitingsweg, gereserveerd voor parkeerterreinen. Deze 
parkeerterreinen hebben een oppervlakte van ca. 5 ha. 
Als eerste fase is een grotendeels verhard parkeerterrein ter hoogte van 
het strandpaviljoen gerealiseerd. Hier is plaats voor 500 a 600 auto's. 
Het kampeerterrein ter grootte van ca. 10 ha is inmiddels ingericht en 
gesitueerd ter hoogte van het meest noordelijke strandgedeelte. Aangezien 
dit gedeelte het verst verwijderd is van de ingang van het gebied, is de 
dagrecreatieve druk op het strand hier het kleinst. 
De jachthaven is gesitueerd noordelijk van het strand. Voorzien is in een 
afzonderlijke ontsluitingsweg vanaf het Pampuspad. 

Tussen de centrale ontsluitingsweg en het Pampuspad is het als eerste in 
te richten dagrecreatieve gebied geprojecteerd. Nadruk is hier gelegd op 
dagkamperen met daarbij activiteiten als wandelen, vissen, picknick, bar- 
becue, enz. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen terreinen wel en niet toegankelijk voor 
de auto. 
Het bosgebied ter grootte van ca. 35 ha ten noorden van de ontsluitings- 
weg naar de jachthaven is meer gesloten van opzet. Dit deel van het plan- 
gebied is bedoeld om in een latere fase te ontwikkelen ten behoeve van 
dagrecreatie. Het zal noodzakelijk zijn dan voor paden en open ruimten 
enig bos te kappen. 

Als laatste (eventueel) nog te ontwikkelen gebied, is een meer noordelijk 
van het bos gelegen gebied. Onzekerheid over termijn en noodzaak, maar 
ook de wens om ruimte open te houden voor onverziene ontwikkelingen, 
pleiten voor het voorshands handhaven van de landbouwexploitatie. 

In het plangebied is dus duidelijk sprake van een gefaseerde inrichting 
van zuid naar noord. In het plan is voorts duidelijk gehonoreerd dat het 
strand de trekpleister is van de grootste aantallen recreanten. 
Het ontsluitingssysteem en de parkeervoorzieningen zijn gericht op een 
geleidelijk opvullen ook van zuid naar noord. Het kampeerterrein is ge- 
situeerd in de meer rustige zone en daarbij georiënteerd op het rustige 
deel van het strand en mogelijk ook de jachthaven. 
Noordelijk van het kampeerterrein zal voorshands slechts sprake zijn van 
een enkele wandelaar. 
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figuur 4 
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GELUID 

5.1. Wegvevkeereloaocuxi 
Om te kunnen voldoen aan de eisen die de Wet geluidhinder stelt met be- 
trekking tot het geluid afkomstig van wegverkeer zal een "Geluidplan 
wegverkeerslawaai" voor Almere worden opgesteld. Dit geluidplan zal na 
goedkeuring als een herziening op het onderhavige plan gelden. 

5.2. Reaveat-ie-invichtingen 
Het plan bevat wel de bestemmingen "Recreatie" en "Water" op grond waar- 
van recreatieve voorzieningen toelaatbaar zijn zodat volgens de Wet 
geluidhinder het Besluit Recreatie-inrichtingen in acht genomen dient te 
worden. Als categorieen 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 zal in het plan voorkomen. 
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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 Rijksverkeers-inspectie 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 van de Volksgezondheid te Zwolle. 
9. N.V. Nederlandse Spoorwegen; afd. Planologie te Utrecht. 

10. N.V. Flevodienst te Apeldoorn. 
11. Staatsbosbeheer te Lelystad. 
12. De samenwerkende Electriciteits Produktiemaatschappijen te Arnhem. 
13. De N.V. P.G.E.M. te Harderwijk. 
14. De Eerstaanwezend-Ingenieur der Genie te Apeldoorn. 
15. Het Landbouwschap te Den Haag. 
16. De Hoofdingenieur-Directeur voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer 

te Zwolle. 

Van de onder 2, 5, 10, 13 en 15 genoemde instanties is geen reactie ont- 
vangen. 
De onder 4, 6, 7, 9 en 14 genoemde instanties hebben meegedeeld dat het 
plan van die zijde geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 
Eenzelfde bericht werd ontvangen van de N.V. Nederlandse Gasunie; welke 
instantie het plan ontving via de Directie Gas van het Ministerie van 
Economische Zaken. 
Van de onder 1, 3, 8, 11, 12 en 16 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. Het Openhaav Lichaam "Zuidelijke IJeeelmeevpoldevs" te Almere bericht 
bij brief d.d. 26 februari 1982, kenmerk 28056-SVG, het volgende: 

A. Algemeen 
1. Dtt ontwerp-plan omvat een gedetailleerde planologische regeling 

voor het gebied Muidersandj waarin de functie recreatie centraal 
staat. 
Haast diverse, reeds bestaande voorzieningen, beoogt het plan ook 
een aantal nieuwe voorzieningen mogelijk te maken, waarbij met name 
gedoeld wordt op de geplande jachthaven. 
In paragraaf 3 "programmatische uitgangspunten" wordt op een en 
ander ingegaan. Informatie ontbreekt echter over de recreatieve 
visie van het IJmeer, (en Gooimeer) waarvan het Muiderzand deel 
uitmaakt. In dit verband wordt onder meer gewezen op de studies die 
ter zake thans verricht worden (onder meer CORRÏ), alsmede op het 
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veoveatie-baeisplan voor Flevoland. Eet is wenselijk dat de toe- 
lichting op dit punt meev infovmatie bevat. 

In paragraaf 3 van de Toelichting is in verband met het commentaar 
het volgende toegevoegd: 
"De functies binnen het plangebied staan sterk in het teken van de 
water- en oeverrecreatie. De huidige situatie binnen het gebied en 
de verdere ontwikkeling daarvan in de komende jaren staat echter 
niet op zichzelf maar hangt met name samen met de recreatieve ont- 
wikkeling van het aangrenzende IJmeer. Voor een goed begrip van de 
in dit plan geschetste ontwikkelingen is het daarom van belang ook 
aandacht te besteden aan het IJmeer als geheel. 
De gewenste ontwikkelingen in het IJmeer zijn aangegeven in een 
tweetal plannen; te weten de Ontwikkelingsvisie Recreatief Gebruik 
Randmeren (CORRY 1980) en het daarop aansluitende Inrichtingsplan 
Gooi- en IJmeer (Werkgroep Gooi- en IJmeer 1981). 
In zijn algemeenheid geldt voor de recreatieve ontwikkeling van het 
IJmeer dat in het gebied rekening moet worden gehouden met een grote 
recreatieve druk vanwege de centrale ligging in Nederland en de 
directe relaties met de dichtbevolkte Randstad. 
Ook het structuurschema Openluchtrecreatie geeft aan het verder in- 
richten van het IJmeer, samen met het naastgelegen Gooimeer, ten 
behoeve van de watersport hoge prioriteit. 
Bij de verdere recreatieve ontwikkeling van het IJmeer wordt ge- 
streefd naar het handhaven van een duidelijke zonering in rustige en 
drukke gebieden. Daarbij kan worden aangesloten bij de nu reeds aan- 
wezige zonering die wordt gekenmerkt door een duidelijke nadruk op 
het gebied nabij de Hollandse brug. De zuidelijke oever van het 
IJmeer tussen Muiden en Amsterdam is tot nu toe slechts weinig 
recreatief ontwikkeld. Mede met het oog op de natuurlijke waarden 
van dit gebied (onder meer voedselgebied voor de Kleine Zwaan in de 
winter) zal ook in de toekomst de recreatieve ontwikkeling het beste 
aan de oostelijke zijde van het IJmeer kunnen plaatsvinden. Bij het 
realiseren van de noodzakelijke aanleg-capaciteit in het meer 
(eilanden) zal er naar worden gestreefd nieuwe drukke zones in het 
centrale deel ervan te vermijden. Dit in verband met de betekenis 
van dit gebied voor fouragerende aalscholvers. Wat betreft het sterk 
toenemende plankzeilen wordt een duidelijk concentratie-beleid na- 
gestreefd. 
Voor het oostelijk deel van het IJmeer is een totale uitbreiding van 
de ligplaatscapaciteit voor ongeveert 2750 boten voorzien, verdeeld 
over drie jachthavens nl.: Almere-Muiderzand (800 boten), Almere- 
Pampushout (750 boten) en Almere-Pampus (1200 boten). De reali- 
sering van de laatste lokatie staat in nauwe relatie met de stede- 
lijke ontwikkelingen in dat deel van Almere in de verdere toekomst." 

2. De vraag vijst, of het niet zinvol is om het gehele IJmeer in een 
artikel 11—plan op te nemen, en de plangrenzen in relatie te hrengen 
met de oeverlijn. Voor Muiderzand impliceert dit, dat de zuid-weste- 
lijke plangrens, die nu ter plaatse van de vaargeul gelegd is, in 
oostelijke richting verlegd wordt. Op deze wijze zal een duidelijker 
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(kaxivt)beeld van het IJmeev als zodanig ontstaan- Deze opmerking 
geldt evenzeer voov de planologische inpassing van het Gooimeer en 
Markermeer. 

In het Almere-gebled is voor alle plannen welke grenzen aan de rand- 
meren uit praktische overwegingen gekozen voor het leggen van de plan- 
grens op de insteek van de vaargeul aan de dijkzijde. Daarmee wordt 
bereikt dat buitendijkse ontwikkelingen (zoals stranden en jachthavens) 
en daarmee samenhangende binnendijkse ontwikkelingen zoals parkeer- 
voorzieningen en ontsluiting in één plan zijn ondergebracht. 
Voor het resterende deel van het Gooi- en IJmeer is een integraal 
plan in voorbereiding waarin de samenhang via het inrichtingsplan 
Gooi- en IJmeer tot stand wordt gebracht. 

3. Het ontwerp-plan kent een gecombineerde bestemming "water en 
recreatie". Gelet op de functie van het strand wordt ervoor gepleit 
dit strand, dat qua ligging en omvang niet of nauwelijks gewijzigd 
zal worden, uitsluitend te bestemmen voor recreatie, met aanwijzing 
"strand". Zodoende wordt aangesloten bij het gekozen systeem van 
bestemmen van het landgedeelte in dit plan. 

Het plan is overeenkomstig het voorstel aangepast in die zin dat het 
strandgedeelte de bestemming heeft gekregen van "Recreatie" met 
nadere aanduiding "Strand" en het watergedeelte de bestemming van 
"Water en Recreatie". 
Voor de oeverlijn is een marge aangehouden van 50 m vanuit de 
bestemmingsgrens. 

B. Toelichting 
1. Bladzijde 13, onder 3.2: De juistheid van het genoemde aantal lig- 

plaatsen in jachthaven in het Gooi- en IJmeer wordt, gelet het aan- 
tal varende boten, betwijfeld. De maximum capaciteit van 1200 lig- 
plaatsen in de geplande jachthaven Muiderzand komt niet overeen met 
het concept—inrichtingsplan Gooi— en IJmeer. Daarin wordt uitgegaan 
van + 750 ligplaatsen als capaciteit van de jachthaven. Gesproken 
wordt over een lókatie voor windsurfing, ten noorden van de jacht- 
haven. Deze reservering blijkt niet uit de plankaart en voor- 
schriften. 

De maximum capaciteit van de jachthaven is overeenkomstig het 
concept-Inrichtingsplan Gooi- en IJmeer thans gesteld op ca. 
750 ligplaatsen. De startplaats voor windsurfen is gedacht als 
onderdeel van de jachthaven. 
In artikel 8 lid 4 zal een reservering voor een startplaats voor 
windsurfen èn een botentewaterlaatplaats worden opgenomen. 

2. Bladzijde 14, onder 3.3: Het is zinvol te vermelden, waaraan de 
prognose omtrent het voorstel strandrecreatie ontleend is. 

In paragraaf 3.3. is opgenomen dat de prognose is ontleend aan het 
Ontwerp-Structuurplan Almere. 
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3. De figuren 1 en 2 dienen voor wat betreft het traoe Flevolijn aan- 
gepast te worden. 

In de figuren 1 en 2 is het tracé van de spoorlijn gewijzigd. 

C. Voorschriften 
1. Artikel 4 Vrijstellingen 

Deze vrijstellingshevoegdheid xAire in die zin objectief te begren- 
zen^ dat bebouwing slechts mogelijk is ten dienste Dan de bestemming 
recreatie. Voorts ontbreekt de algemene vrijstellingsbevoegdheid van 
burgemeester en wethouders tot het verhogen van de in het plan ge- 
noemde goothoogten met maximaal 10%. 

Deze vrijstellingsmogelijkheid is opgenomen om het bouwen mogelijk 
te maken van bijvoorbeeld opslaggebouwtjes die niet direct ten 
dienste van de recreatie zijn. Gelet op de toegelaten maximum opper- 
vlakte zal de bouw van een dergelijk gebouw de bestemming niet 
frustreren. 
Overigens kan op grond van de onderhavige bepaling geen vrijstelling 
worden gegeven voor activiteiten die realisering van de betreffende 
bestemming onmogelijk maakt. 
In artikel 3 "Algemene bouwbepaling" is tot een bepaald percentage 
van het grondoppervlak deze mogelijkheid reeds opgenomen. 

2. Artikel 7 Recreatie 
lid 5, sub b: de mogelijkheid van bouwen van dienstwoningen kan 
beperkt worden tot het kampeerterrein; 
het is wenselijk dat binnen deze bestemming recreatie de bouw 
van kleinschalige recreatieve voorzieningen mogelijk is. 

- De betreffende bepaling is gewijzigd in: 
"het toegelaten aantal woningen bedraagt per instelling of 
bedrijf ten hoogste: één". 
Dit wordt mede gemotiveerd door de wijziging van de bestem- 
mingsaanduiding van het strand (zie: Algemeen: 3); 
de bestemming Recreatie (R) met de nadere aanduiding zonder 
gebouwen (z.g.) is gewijzigd in Recreatie (R) met de aanduiding 
"parkgebied" voor het zuidelijk deel en in Bos voor het noorde- 
lijk deel. De bouw van kleinschalige recreatieve voorzieningen 
is in eerstgenoemde bestemming mogelijk. 
Ter nadere toelichting wordt verwezen naar het commentaar van 
Staatsbosbeheer en de reactie hierop. 

3. Artikel 8 Water en recreatie 
verwezen wordt naar het hiervoor onder A.3 en B.1 vermelde; 
de lokatie van de in lid Z.a genoemde vluchthaven blijkt niet 
op de plankaart aangegeven^ terwijl de toelichting hierover 
niets vermeld; 
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- de in lid 2.b genoemde vesevveving Dan gronden voov eilanden 
kan slechte als indicatie bedoeld zijn, omdat het al dan niet 
aanleggen van de eilanden op deze wijze, juridisch niet gere- 
geld wordt. Voor wat betreft deze eilanden geen regeling in de 
voorschriften op te nemen en te volstaan met de informatie in 
de toelichting; 
de relatie tussen lid 4, sub a en lid 4, sub e is onduidelijk 
voor wat betreft de bouw van recreatiegebouwen. De in lid 4, 
sub a bedoelde bouwmogelijkheid wordt gekoppeld aan de feite- 
lijke lokatie van strandpaviljoen. Indien besloten zou worden 
dit paviljoen elders op het strand te plaatsen, kan dit con- 
sequenties hebben voor de overige gebouwen, die dan wellicht 
onder het overgangsrecht zullen vallen. Ter voorkoming van deze 
mogelijke problemen kan het afstandscriterium ten opzichte van 
het paviljoen vervallen; 
de onder lid f genoemde starttoren kan als bowMerk, geen ge- 
bouw zijnde, worden aangemerkt. In verband hiermede kan de 
regeling van de maximum bouwhoogte van de starttoren in lid g 
opgenomen worden. 

Naar aanleiding van het gestelde onder A.3 en B.1 en de reactie 
daarop is artikel 8 lid 4 sub a zodanig gewijzigd dat aan 
bovengenoemde opmerkingen tegemoet gekomen wordt; 

- de vluchthaven is op de plankaart aangegeven; 
In paragraaf 3.2 en in figuur 3 van de Toelichting is de 
vluchthaven kort omschreven respectievelijk aangegeven. 

- Artikel 8 lid 3 sub b is overeenkomstig het voorstel vervallen. 
In de Toelichting is meer informatie opgenomen (zie onder 
Algemeen - 1). 
Artikel 8 lid 4, sub a is, voor wat betreft gestelde onder het 
eerste gedachtenstreepje, vervallen; hetzelfde geldt voor sub e. 
Aangezien het hier een starttoren betreft met een overdekte 
ruimte, van waaruit de wedstrijdleiding toezicht houdt, dient 
de toren als gebouw te worden aangemerkt. Met de suggestie om 
de hoogtemaat onder sub g op te nemen kan dan ook niet worden 
ingestemd. 

4. Artikel 9 Verkeer 
- Ten onrechte wordt in dit voorschrift gesproken over (rail)- 

verkeersdoeleinden. 

De nadere aanduiding (rail) is geschrapt. 

5. Artikel 10 Water(huishouding) 
Betwijfeld wordt of de in lid 2 genoemde functie "scheepvaart- 
verkeer"^ op het desbetreffende water langs het Pampuspad van 
toepassing kan zijn. 
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De betreffende bestemming is vervallen en gewijzigd in Water en 
Recreatie. Voorts wordt verwezen naar de opmerking van Rijkswater- 
staat in deze onder B.3. 

6. Artikel 11 Gebvuiksbepalingen 
Lid 1, sub a t/m a betreft overgangsrecht inzake verboden 
gebruikt ew dient te worden opgenomen in artikel 12, waarin 
overgangsrecht geregeld is. 

Artikel 12 betreft de overgangsbepalingen met betrekking tot het 
bouwen. Artikel 11 regelt het gebruik in overeenstemming met het 
bestemmingsplan in het algemeen. 
Gemeend wordt dat het plaatsen van de gebruiksbepalingen in één 
artikel het meeste overzicht biedt. 

D. Plankaart 
1. öe wijze, waarop de bestemming waterstaatsdoeleinden wordt begrensd 

wijkt af van de in het plan gehanteerde overige bestemmingsgrenzen. 
Idem voor wat betreft het noordelijk deel van de dijk in relatie tot 
de bestemming "agrarische bedrijfsvoering". 

De genoemde bestemmingsgrenzen van "Waterstaatsdoeleinden" zijn 
thans op dezelfde wijze aangegeven als de overige. 

2. De feitelijke situering van de vluchthaven is niet aangegeven. 

De vluchthaven is op de plankaart aangegeven. 

3. In het zuid—oostelijk gedeelte van de dijk ontbreekt de bestemmings- 
aanduiding R (zg.). 

In het aangegeven gebied is de betreffende bestemming alsnog op- 
genomen. 

4. De ontsluitende weg vanaf de jachthaven richting Pampuspad wordt als 
reservering binnen de bestemming recreatie aangegeven. Nu het weg- 
tracé min of meer bepaald is, wordt het zinvol geacht deze weg via 
de bestemming verkeer in het plan op te nemen. 

Ten einde bij de uiteindelijke uitwerking van het tracé nog enige 
ontwerp-vrijheid te hebben gaat de voorkeur op dit moment nog uit 
naar de huidige aanduiding. 
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2. De Hoofdingenieuv-Diveateuv van de Rijkswateretaat in de Diveatie 
Zuidevseewevken te Lelystad, bericht bij brief van 18 februari 1982; 
kenmerk RFO 2057 het volgende: 

A. Plankaart 
1« Het VS ïïiij niet duidelijk waavom een tweetaV gebieden wiet de hestem- 

ming "watevstaatsdoeleinden" is omrand met een dunne streeplijn. Het 
lijkt mij gewenst om deze gehieden op dezelfde wijze te bestemmen 
als de gronden van de meerdijk. 

Wijze van begrenzen van waterstaatsdoeleinden is conform aangepast. 

2. De strook met de bestemming "waterstaatsdoeleinden" op de IJmeerdijk 
dient ter plaatse van het normale dijkprofiel aan de IJmeerzijde te 
worden uitgebreid tot 50 m uit de buitenkruinlijn van de dijk en ter 
plaatse van de stranden tot 90 m uit deze lijn. 

De begrenzing van bestemming "Waterstaatsdoeleinden" is conform aan- 
gepast. 

3. De plaats van de zuid-westelijke plangrens lijkt mij weinig zinvol. 
Indien, naar mag worden aangenomen, de grens tussen de gemeenten 
Naarden en Almere op de zuidelijke insteek van de vaargeul komt te 
liggen, dan blijft het gebied van de vaargeul wellicht zonder 
bestemming, 

Verwezen wordt naar de reactie op het commentaar van het Openbaar 
Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders" onder Algemeen 1 en 2. 
De genoemde vaargeul wordt opgenomen in het plan ex artikel 11 
"Gooi- en IJmeer". 

B. Voorschriften 
1. Het verdient naar mijn mening aanbeveling om de in artikel 5, lid 3, 

onder de punten a en b genoemde toelaatbaarheidsvoorwaarden te ver- 
vangen door: "de waterstaatkundige belangen de voorzieningen ge- 
dogen, zulks ter beoordeling van de betreffende waterstaatsbeheerder", 

De voorgestelde redactie is gezien de betreffende jurisprudentie 
niet mogelijk. 

2. In de laa.tste regels van de artikelen 6: lid 3, 7: lid 3 en 9: lid 3 
wordt verwezen naar artikel 4, dit moet zijn artikel 5. Ter voor- 
koming van misverstanden lijkt het mij bovendien gewenst om in de- 
zelfde regels na "lid 3" tussen te voegen "lid 4", 

De verwijzing in genoemde artikelen is gewijzigd in Artikel 5. lid 3 
en lid 4. 
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3. Ten einde eventueel noodzakelijke voorzieningen voor de saheepvaavtt 
zoals vevbveding van de vaargeul, het iplaateen van licht op standen 
enz., mogelijk te makenj aeht ik het nodig om de in artikel 8 ge- 
noemde gronden te bestemmen voor "water, recreatie en scheepvaart". 
In aansluiting hierop dient in de eerste regel van lid 2 van 
artikel 8 "en scheepvaart" te worden tussengevoegd en moet onder een 
toe te voegen punt "e" worden opgenomen: "water ten behoeve van de 
waterberging, waterhuiehouding, recreatie en scheepvaartverkeer". 

In artikel 8 lid 2 is onder sub a opgenomen "water ten behoeve van 
de waterberging, waterhuishouding, recreatie en scheepvaartverkeer". 

C. Toelichting 
1. De laatste alinea van de Inleiding op bladzijde 6 is nog niet aan- 

gepast aan de gewijzigde planopzet, waarbij de voorschriften niet 
meer op de plankaart zijn vermeld. 

De tekst is zodanig gewijzigd dat daaruit blijkt dat de Voorschrif- 
ten niet op de plankaart zijn vermeld. 

2. Volledigheidshalve dient onder punt 3.7 "Beheer" ook te worden ver- 
meld d£Lt het publiekrechtelijk beheer van de gronden met de bestem- 
ming "waterstaatsdoeleinden" berust bij Rijkswaterstaat, Directie 
Zuiderzeewerken of diens rechtsopvolger. 

In paragraaf 3.7 is toegevoegd dat het publiekrechtelijk beheer van 
de gronden met de bestemming "waterstaatsdoeleinden" berust bij 
Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken of diens rechtsopvolger. 

3. Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, bericht bij brief van 
22 januari 1982; kenmerk nr. 45/vdM/JR; het volgende; 

(Mder dankzegging voor de toezending van bovengenoemd ontwerpplan bericht 
ik U dat dit plan, behoudens het oruierstaande aandachtspunt, mij geen 
aanleiding geeft tot op- en aanmerkingen. 
Uit de toelichting valt op te maken, dat in het toeristisch hoogseizoen 
in de (nabije) toekomst met een topbezoek van 20.000 strandrecreanten per 
dag rekening moet worden gehouden. 
In paragraaf 3.5, "Natuur en milieu" wordt weliswaar terecht opgemerkt 
dat de afvoer en centrale zuivering van het afvalwater essentieel is voor 
het Muiderzand doch hoe en waar deze voorzieningen gestalte zullen 
krijgen Wordt nergens onthuld. 
Mogelijkheden zijn: een eigen zuiveringsinstallatie op of naast het plan- 
gebied of aansluiting door middel van een (pers-)leiding op de riolering 
en zuiveringsinstallatie van Almere-Stad. 
Gelet op de sterk fluctuerende belasting ben ik geneigd aan de laatste 
mogelijkheid de voorkeur te geven. 
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Omdat niet dwidet'iQk, is in hoevewe d& axxnZeg van deze voovzieningen het 
plan 'ka.n heinvloeden of op de exploitatie-opzet drukt, verzoek ik U dit 
onderwerp nader toe te willen liahten. 

In paragraaf 3.5 van de Toelichting is de volgende tekst toegevoegd na de 
eerste alinea: 
"De zuivering van het afvalwater van het Muiderzand vindt plaats op een 
rietinfiltratieveld, dat buiten het plangebied is gelegen tussen het Pam- 
puspad en de spoorbaan. Zolang aanvoer van het afvalwater in hoofdzaak 
plaatsvindt in de zomer worden met deze zuiveringsmethode goede resul- 
taten bereikt." 

4. Het Staatsbosbeheer bericht bij brief van 9 februari 1982; kenmerk 
32688/S het volgende: 

Algemeen 
Tijdens het beraad van de Directie der Domeinen, het Staatsbosbeheer en de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders op 20 oktober 1981 is de inter- 
stedelijke ruimte van Almere onderwerp van overleg geweest. 
Door het Staatsbosbeheer is gewezen op de wenselijkheid van een een- 
voudiger opzet van de bossen en andere beplantingen, zodat een eventueel 
beheer d^rvan door deze dienst in de toekomst niet op onoverkomenlijke 
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 toekomstig beheer. 
Nu er thans bestemmingsplannen van delen van de Buitenruimte van Almere 
in procedure gaan die ook bosgebieden omvatten wijs ik nogmaals op het 
feit, dat een te snelle anticipatie op recreatieve ontwikkelingen bij de 
inrichting van een bosgebied een toekomstige rechtsopvolger voor grote 
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. Eet moge u duidelijk zijn, dat ik bij 
de behandeling en eventuele goedkeuring van de voorliggende plannen een 
voorbehoud maak in bovengenoemde zin. Tk zal derhalve pas een eindoordeel 
over de plannen kunnen geven wanneer het tijdens genoemd topberaad af- 
gesproken toetsingsonderzoek op beheersmogelijkheden van beplantingen in 
de Buitenruimte heeft plaats gehad. 
De afspraken daarvoor worden thans gemaakt. 

Van het gestelde is kennis genomen. 

Ten aanzien van het voorliggende plan zou ik de volgende opmerkingen 
willen maken: 
1. Muiderzand 
1.1. De bestemming "Bos" ontbreekt, terwijl de gronden met de nu gebruik- 

te bestemming "Recreatie" (artikel 7) volledig uit bos bestaat, dat 
als zodanig in stand gehouden dient te wordenom te kunnen func- 
tioneren, zoals bedoeld in dit plan. Een duidelijker Doeleindenom- 
schrijving en een uitgebreide beperking van "gebruik der gronden" is 
noodzakelijk (artikel 11 is mijn inziens te beperkt van opzet). 
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In de Toelichting bij het Plan is verwoord dat een gefaseerde 
(recreatieve) ontwikkeling van het gebied voor ogen staat; welke 
globaal van zuid naar noord plaatsvindt. Dit betekent dat de voor- 
zieningen ten behoeve van de Intensievere recreatlevormen voorshands 
alleen In het zuidelijk deel gerealiseerd gaan worden. Het ontwerp 
van het bos Is ook gebaseerd op deze zoneringsgedachte en wel In die 
zin dat In het zuidelijk deel grotere oppervlakten niet zijn beplant 
maar Ingezaaid met gras. Dit bosgedeelte heeft thans reeds een meer 
parkachtig karakter en beeld dan het noordelijk hiervan gelegen; 
meer gesloten bos. Voorshands zal de recreatie in dat deel ook een 
bescheidener plaats innemen ten opzichte van de andere functies van 
het bos. 
Deze intenties omtrent het gebruik van de twee onderscheiden bos- 
gebieden komen duidelijk tot uiting in de bestemmingen Recreatie met 
de nadere aanduiding parkgebied enerzijds en de bestemming Bos 
anderzijds. 
De bestemming Recreatie met de nadere aanduiding "zonder gebouwen" 
voor de twee te onderscheiden bosgebieden is comform gewijzigd. 

1.2. In de bestemming "Water(-huishouding) en Recreatie" (artikel 8) 
wordt onder andere de mogelij'kheid geboden tot het aanleggen van een 
grote jachthaven en van eilanden. Beide worden niet aangegeven op de 
plankaart. Gezien de totale omvang van beide mogelijkheden is dit 
ongewenst. Ten aanzien van de aanleg van eilanden kan gesteld wor- 
den^ dat vanuit de belangen van het Natuur- en Landschapsbehoud het 
ongewenst is in dit fourageergebied van onder andere de aalscholver 
van het Naardermeer eilanden aan te leggen. 

De jachthaven is als aanduiding op de plankaart aangegeven. Het aan- 
tal ligplaatsen is verminderd tot 750 a 800; zie tevens het commen- 
taar van de Z.IJ.P. onder A.1 en B.1 en de reactie hierop. 
Artikel 8 lid 3 sub b, waarin de aanleg van eilanden In algemene zin 
was opgenomen; is vervallen. Wat dit betreft kan verder verwezen 
worden naar het commentaar van de Z.IJ.P. onder C.3. 

5. De H.V. Samenwerkende Electriaiteits-Produktiebedrijven bericht bij 
brief van 19 januari 1982; kenmerk SE-2-BHL, het volgende: 

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u mede dat de 
380 kV-hoogspanningslijn Diemen-Ens van onze vennootschap het gebied 
waarop het ontwerpplan "Muiderzand" betrekking heeft kruist. 
Ten behoeve van de hoogspanningslijn werden door ons overeenkomsten zake- 
lijk recht gevestigd voor een gebied dat wordt begrensd door zijden op 
36 meter afstand van de hartlijn van de hoogspanningslijn (totale breedte 
72 meter). Dat gebied, dat hierna "belaste strook" wordt genoemd, is door 
ons blauw gearceerd op uw tekening 8042 aangegeven (zie bijlage). 
Wij hebben geen bezwaar tegen het gedeelte van het ontwerpplan "Muider- 
zand" dat geprojecteerd is in de belaste strook, mits de bestemming daar- 
van zal blijven als aangegeven op uw tekening 8042. Indien in de bestem- 
ming van dat gebied wijzigingen worden aangebracht behoeven die onze toe- 
stemming. 
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Welliaht ten ovevvloede wijzen wig u erop dat hij de wet vevhoden is om 
vliegers op te laten binnen een afstand van 500 meter tot de hartlijn van 
de hoogspanningslijnen. 

Van het gestelde is kennisgenomen. 

6. De Hoofdingenieur-Direateur voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer 
in de provinaie Overijssel bericht bij brief van 16 februari 1982; 
kenmerk 1156; het volgende; 

Het meest in aanmerking komende toetsingskader voor de beoordeling van 
voorliggend ontwerp zou het Ontwerp-Struatuurplan Almere (OSA) moeten 
zijn, waarover de Rijks Planologische Commissie en de Ministerraad zich 
recent hebben uitgesproken. 
Deze uitspraken hebben onder meer betrekking op de relatie tussen het OSA 
en de plankaart. In dit verband is het van belang te wijzen op de tijdens 
de discussie in de RFC door uw Dienst ingebrachte kaart, getiteld "globale 
oppervlakte-aanduiding", als onderdeel van briefnr. DG-129. 786 d.d. 
16 februari 1981 van uw Dienst aan de voorzitter van de RFC. 
Op deze kaart is het overgrote deel van het binnendijkse gedeelte van het 
thans voorliggende plan aangeduid als "bos en beplantingen, incl. 
recreatievoorzieningen". In het totale OSA-gebied is t.b.v. "bos en 
beplanting, inclusief recreatieve voorzieningen" een oppervlakte van 
1835 ha gereserveerd (naast 1996 ha voor zgn. stadsrandgroen), quod non. 
In het voorliggende ontwerp staat de recreatieve ontwikkeling (jacht- 
havens, straridrecretie, een parkeergebied van 10 ha) duidelijk voorop. 
Dit in tegenstelling tot het OSA, waar de verwachting is gewekt dat een 
bosontwikkeling zou plaatsvinden. 
Onder een bos versta ik "een min of meer natuurlijke levensgemeenschap 
waar de boomvormende soorten aspectbepalend zijn". 
Er wordt daarbij uitgegaan van een meervoudige functievervulling van het 
bos. Hierbij kan gedacht worden aan houtproduktie, natuurbehoud, land- 
schap en uiteraard ook (extensieve vormen van) recreatie. 
Bovengesignaleerde discordantie tussen het OSA en de thans voorliggende 
uitwerking voor het Muiderzand 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 blz. S.19 van het ontwerp-structuurplan niet met de aangepaste kaart. 
De aangepaste kaart kan dan ook niet als offici'êle plankaart worden aan- 
gemerkt . 
Vooral bij het onderscheid tussen de aanduidingen 'bos en beplantingen' 
en 'stadsrandgroen' wenst de commissie meer duidelijkheid over de feite- 
lijke inhoud, die aan deze aanduidingen gegeven dient te worden. 
Ook is de toevoeging: 'inclusief recreatieve voorzieningen' bij genoemde 
aanduidingen niet geheel duidelijk. Zo kan stadsrandgroen als zodanig als 
recreatieve voorziening zijn aangelegd. Dit geldt evenzeer voor de aan- 
duiding 'bos en beplantingen'." 
Tevens constateert de commissie "dat een duidelijke relatie naar de Nota 
landelijke gebieden (waar gesproken wordt over 10.000 tot 11.500 ha bos- 
aanplant in de IJsselmeerpolders in de periode die loopt tot in de negen- 
tiger jaren ) ontbreekt". 
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In dit vevband ■is ook het Convenant van de Ministewaad in het Tcadev van 
de vevtegging van de FlevoZiJn vetevant» In dit Convenant is ondev meev 
hepaaZd dat in ZuideZijK FZevoZand 9000 ha bos zal wovden aangeZegd» 
In dit licht bezien is zelfs aan de aanplant van 1835 ha "bos" in het 
OSA-gebied niet toeveilcend» Dooh als ook binnen de als zodjxnig aangeduide 
gebieden op de gewijzigde plankaavt geen uitwevking plaatsvindt oveveen— 
komstig de door u gehanteerde - en naar mijn mening veel te laag gestel- 
de — streefcijfers tma»v de bosoppervlakte in het OSA—gehiedf dan is naar 
mijn mening een kritische opstelling een noodzakelijke vereiste. 
Ik ben dan ook van mening dat het voorliggende ontwerp een eenzijdige 
uitwerking is van de in het RPC-overleg ingebraxihte versie van de OSA- 
planhxart: het voorliggend ontwerp richt zich nagenoeg geheel op de 
"meervoudige" recreatieve ontwikkeling van het betreffende gebied^ zoals 
ondermeer is verwoord in de programmatische uitgangspunten (onder 3.1 
"Algemeen"). 
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 ontwerp-structuurplan Almere Is uitgangspunt geweest voor het op- 
stellen van het plan ex artikel 11 "Mulderzand". In dit ontwerp- 
structuurplan heeft het plangebied voor het overgrote deel de bestemming 
"Recreatiegebieden Intensief"; en voor een klein deel (tussen IJmeerdijk 
en Pampuspad) de bestemming "Landbouw". Binnen het plangebied is op de 
kaart voorts een jachthaven aangegeven. In de Toelichting is een uitsnede 
van dit deel van ontwerp-structuurplan van Almere opgenomen. 
Het door de Rijksplanologische Commissie opgesteld advies over het 
ontwerp-structuurplan Almere is bij het opstellen van het voorliggende 
plan mede betrokken. Gemeend wordt dat de intenties over het gebruik van 
het gebied en de gefaseerde (recreatieve) ontwikkeling duidelijker tot 
uiting komen in,een iets genuanceerder weergave van de bestemming 
"Recreatie", in de bestemming "Recreatie" met de nadere aanduiding "park- 
gebied" voor het zuidelijk deel en in de bestemming "Bos"voor het noor- 
delijk deel. In dit verband kan nog verwezen worden naar het commentaar 
van de Z.IJ.P. en van SBB en de reactie daarop van de R.IJ.P. 
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden dat er éénduidigheid 
bestaat tussen het ontwerp-structuurplan Almere en de uitwerking daarvan 
in het voorliggende plan. 

Ten aanzien van het meest noordelijk gelegen deel van het plangebied^ 
ingeklemd tussen Pampuspad en IJmeerdijk wordt gesteld dat dit "is te 
beschouwen als reserve voor eventueel toekomstige uitbreiding en/of voor 
onverwachte ontwikkelingen. Ten einde die reserve enige hardheid te 
gevenf lijkt het handhaven van de huidige landbouwbestemming raadzaam". 
Tevens wordt op bladzijde 17 gesteld dat "onzekerheid over termijn en 
noodzaakf maar ook de wens om ruimte open te houden voor onvoorziene ont- 
wikkelingen, pleiten voor het voorshands handhaven van de landbouw- 
exploitatie". 
Tk constateer dat door het toekennen van een landbouwbestemming aan het 
betreffende gebied geen reservefunctie met "enige hardheid" ontstaat, 
hetgeen trouwens in strijd zou zijn met de reeds eerder genoemde versie 
van de OSA-kaart. 
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Ik ïïi&vli. oVBvigens op dat hst Zcmdbouwgsbisd de vovïïi van een dviehoek 
heeftj waarvan twee zijden elkaar onder een hoek van 15° snijden: een 
voor de landbouw zeer ongunstige vorm- 

Van het gestelde is kennisgenomen. 

Ten aanzien van het bosgebied van airoa 25 ha ten noorden van de ont- 
sluitingsweg wordt opgemerkt dat "dit deel van het plangebied is bedoeld 
om in een latere fase te ontwikkelen ten behoeve van dagrecreatie. Eet 
zal^ noodzakelijk zijn dan voor paden en open ruimte enig bos te kappen". 
Mijns inziens stelt de meervoudig functievervulling van het bos^ zoals 
boven omsahreven, grenzen aan de ontwikkeling van elke functie afzonder- 
lijk inclusief de recreatieve functie. 

Met bestemmlngs-aanduiding Bos voor dit planonderdeel wordt hieraan tege- 
moetgekomen. 

Ten annzien van het buitendijkse deel van het plangebied merk ik op dat 
de drie Bandmerennota's een aanzet kunnen geven tot meer duidelijkheid 
over het te voeren beleid in het Randmerengebied. 
In haar rapport met betrekking tot het OSA heeft de Zuiderzeecommissie 
ten aanzien van het IJmeer overwogen dat de ontwikkelingen met betrekking 
tot dit meer^ waaraan allerlei functies worden toegedacht, steeds com- 
plexer zijn geworden. Ten einde inzicht te verkrijgen in de meest ge- 
wenste ontwikkelingen van het IJmeer deed de Zuiderzeecommissie in haar 
hiervoor genoemde rapport de aanbeveling om voor het IJmeer een 
structuurplan op te stellen waarin de IJmeerproblematiek in al zijn 
facetten worden belicht. 
Ook de opstellers van de Concept-ontwikkelingsvisie recreatief gebruik 
Randmeren zijn de opvatting toegedaan dat het opstellen van een apart 
plan voor het IJmeer aanbeveling verdient (zie bladzijde 113 van de 
conceptvisie). 
Aangezien de discussie over bestemming, inrichting en beheer van het 
IJmeer nog volop in discussie is geef ik er de voorkeur aan om, mede met 
het oog op de belangen van de beroeps- en sportvisserij, een oordeel over 
het "natte" deel van het plangebied voor te behouden. 
Mijns inziens ware niet zonder noodzaak op de resultaten van boven- 
geschetst proces te anticiperen en verdient het aanbeveling de plan- 
begrenzing overeenkomstig te beperken tot in hoofdzaak het droge 
gedeelte. In dat geval zouden kanttekeningen hij artikel 8, derde lid 
onder b, waardoor 100.000 m2 van de gronden beschikbaar kan komen voor 
het creeren van eilanden, in dit stadium achterwege kunnen blijven. 

Zie het antwoord aan het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 
onder A.1, A.2 en C.3. 
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Voorts merk ik ten aanzien van de inhoudeticke kant van het voorliggende 
ontwerpplan ex artikel 11 Wet O.L. "Z.IJ.P." op, dat in artikel 13 ver- 
wezen wordt naar artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Ik vraag mij bovendien af welke criteria ten grondslag kunnen liggen aan 
de beoordeling^ of een in artikel 11, lid 1, sub 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 11, lid 1, sub h 
in strijd met het vereiste dat een plan, zoals het otiderhavige, een 
zekere mate van rechtszekerheid dient in te houden. Dat geldt temeer 
als — zoals in het voorwoord wordt gesteld — emcuar wordt gestreefd 
zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de Wet en het Besluit op de 
Ruimtelijke Ordening. 

Bedoelde formulering is opgenomen conform constante jurisprudentie van de 
Kroon omtrent de onderhavige bepaling. 

Overigens geeft de planteahnisohe uitvoering van het ontwerp mij geen 
aanleiding tot nadere opmerkingen, met dien verstande dat bij terrein- 
bezoek is gebleken dat het plan reeds grotendeels is uitgevoerd. 

Hiervan is kennisgenomen. 

6.2. Overige aanpassingen 
1. De mogelijkheid van het plaatsen van windturbines is via de vrij- 

stellingsregeling opgenomen. 

2. Voorts zijn in de voorschriften enkele wijzigingen aangebracht om 
het plan, voor zover niet noodzakelijk, niet te laten afwijken van 
andere plannen. Het betreft echter geen essentiële veranderingen. 
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VOORSCHRIFTEN, behorende bi 
bebouwing en der bestemming 
van de Wet openbaar lichaam 
Muiderzand 
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INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN 1 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 

Begvipsomsahrijvingen avt. 
Wijze van meten avt. 
Algemene bouwbepalingen avt. 
Vvijstellingen avt. 

HOOFDSTUK II BESTEMMINGEN EN GEBRUIK 

Watevstaatedoeleinden avt. 
Agvavisohe hedvijfedoeleinden (A) avt. 
Reoveatie (R) avt. 
Watev avt. 
Bos (BOS) avt. 
Vevkeev (V) avt. 
Gehvuikshepalingen avt. 

HOOFDSTUK III OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Ovevgangsbepalingen avt. 
Stvafbepalingen avt. 
Slotbepaling avt. 
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Avt-iket 1 Begripsomsahvijvingen 

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

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

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

8. bijgebouw 
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/dienetwoning 
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. agvavisah bedvijf 
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van produkten door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden en fokken van vee zonder ge- 
bruik te maken van glasopstallen met een hoogte van meer dan 1.00 m. 

11. hoofdfietsvoute 
een pad dat dient voor (brom)fietsers en voor zover nodig voor ander 
langzaam verkeer en voor bedienend verkeer. 

12. 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: 

13a. de gemeente 
het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders". 

13b. burgemeester' en wethouders 
de landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 
gehoord het Dagelijks Adviescollege. 

13a. 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; 

14. 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; 

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

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

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

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

f. de afstand tussen een bouwwerk en een zijdelingse perceelgrens wordt 
gemeten vanaf het dichtst bij de perceelgrens gelegen punt van dat 
bouwwerk en haaks op de perceelgrens. 
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Artikel 3 Algemene 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. binnen een afstand van 35.00 m uit het hart van de aanwijzing "hoog- 
spanningsleiding", zijn uitsluitend masten ten behoeve van een hoog- 
spanningsleiding toelaatbaar; 

c. indien op de plankaart de aanwijzing "zonder gebouwen" is aan- 
gegeven, zijn op de betreffende gronden geen gebouwen 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; 

h. stoepen en stoeptreden, die niet worden aangebracht in 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; 
ter plaatse van de gronden, gelegen binnen een afstand van 
35.00 m uit het hart van de aanwijzing "hoogspanningsleiding" 
de belangen van de hoogspanningsleiding de voorziening gedogen 
en de betreffende beheerder advies heeft uitgebracht; 

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 voorvloeit; 

c. het bepaalde in artikel 3 (Algemene bouwbepalingen), het bepaalde in 
artikel 7 (Recreatie) lid 2, en het bepaalde in artikel 8 (Water) 
lid 2, voor het bouwen van gebouwen op de gronden met de bestemming 
Recreatie en de aanwijzing "parkgebied" of de aanwijzing "zonder 
gebouwen" en de gronden met de bestemming Water mits van deze 
gebouwen het grondoppervlak niet meer dan 25 m2 per gebouw en de 
goothoogte c.q. de boeiboordhoogte niet meer dan 4.00 m bedraagt; 

d. het bepaalde in artikel 7 (Recreatie) voor het bouwen van gebouwen 
op de gronden met de bestemming Recreatie en de aanwijzing 
parkeerterrein" voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van het 

parkeerterrein, mits van deze gebouwen het grondoppervlak niet meer 
dan 25 m2 per gebouw en de goothoogte c.q. de boeiboordhoogte niet 
meer dan 4.00 m bedraagt; 

e. het bepaalde in dit plan voor het bouwen van windturbines, mits 
daarvan: 
- de hoogte gemeten tot aan de wiekenas niet meer 

bedraagt dan . 35.qo 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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Artikel 5 Watevetaatsdoeleinden 

Doeteindenomsahvijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven zijn bestemd voor 
doeleinden van de waterstaat. 

Voovz-Leningen 
2. Op deze gronden zijn in verband met de in lid 1 genoemde bestemming 
toelaatbaar: 
a. gebouwen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
c. een hoofdwaterkering en andere waterstaatswerken; 
d. 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 waterstaatkundige belangen, de voorziening gedogen; 
b. de betreffende waterstaatsbeheerder advies heeft uitgebracht. 

Bouwvoorschriften 
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. boeiboordhoogte 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 bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste : 4.00 m. 
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Artikel 6 Agvarisohe bedrijfsdoeleinden (A) 

Doeleindenomsohvijving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
agrarische bedrijfsdoeleinden. 

Voorzieningen 
2. Op de gronden die voor agrarische bedrijfsdoeleinden zijn bestemd, 
zijn in verband met deze bestemming toelaatbaar; 
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor agrarische bedrijven; 
b. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor openbare nuts- 

bedrijven; 
c. waterlopen, beplantingen en verhardingen. 

3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoeleinden, alsmede voor de in 
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voor- 
zieningen slechts toelaatbaar, indien en voor zover het bepaalde in 
artikel 5 (Waterstaatsdoeleinden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen. 

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

- van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
voor openbare nutsbedrijven per gebouw ten hoogste 40 m2; 

b. de toegelaten goothoogte c.q. boeiboordhoogte bedraagt: 
- van gebouwen voor openbare nutsbedrijven 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 10.00 m; 
- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

ten hoogste 4.00 m. 
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Artikel 7 Reaveatie (R) 

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

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: 
kamperen op de gronden met de aanwijzing "Kampeerterrein" (kt); 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor: 
- parkeren op de gronden met de aanwijzing "parkeerterrein" (p); 
- andere vormen van recreatie; 

c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor een openbaar 
nutsbedrijf; 

d. een horecavestiging, een beheersgebouw, toiletgebouwtjes en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor het strand op de gronden met 
de gelijknamige aanwijzing; 

e. toiletgebouwtjes en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor een park- 
gebied op de gronden met de gelijknamige bestemming; 

f. strand, waterlopen, beplantingen en verhardingen. 

3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoeleinden, alsmede voor de in 
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voor- 
zieningen slechts toelaatbaar, indien en voor zover het bepaalde in 
artikel 5 (Waterstaatsdoeleinden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen. 

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

indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor: 
- een rijweg, binnen een afstand van 20.00 m uit de gelijknamige 

aanwijzing; 
een hoofdfietsroute binnen een afstand van 20.00 m uit de 
gelijknamige aanwijzing; 
een parkeerterrein met ten minste 2150 parkeerplaatsen op de 
gronden met de gelijknamige aanwijzing; 
strand op de gronden met de gelijknamige aanwijzing; 
een kampeerterrein met ten hoogste 200 standplaatsen op de 
gronden met de gelijknamige aanwijzing; 

b. van het grondoppervlak van de gronden met de aanwijzing "kampeer- 
terrein" is ten hoogste 3% beschikbaar voor parkeerplaatsen; 

c. van het grondoppervlak van de gronden zonder de aanwijzing "parkeer- 
terrein" of "kampeerterrein" is ten hoogste 1% beschikbaar voor 
parkeerplaatsen; 

d. een oeverlijn die zich bevindt op de gronden met de aanwijzing 
"strand" mag zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 50.00 m uit 
de grens van de aanwijzing; 



Bestemmingen en gebruik 10 

e. van de in lid 1 genoemde gronden dienen de gronden met de gelijk- 
namige aanwijzing beschikbaar te blijven voor een parkgebied. 

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

- per instelling of bedrijf ten hoogste één; 
b. de toegelaten voorgevelbreedte bedraagt; 

- van dienstwoningen ten minste 5.00 m; 
c. de toegelaten inhoud bedraagt: 

- van een dienstwoning ten minste 150 m3; 
van een dienstwoning ten hoogste 500 m3; 

d. het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak bedraagt; 
- van bijgebouwen bij een woning ten hoogste 40 m2; 

van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
voor een openbaar nutsbedrijf ten hoogste 40 m2; 

- van gebouwen voor een horecavestiging ten hoogste 500 m2; 
- van beheersgebouwen ten hoogste 100 m2; 

van toiletgebouwtjes ten hoogste 25 m2; 
e. de toegelaten goothoogte cq. boeiboordhoogte bedraagt: 

- van niet in een gebouw opgenomen woningen ten 
hoogste 6.00 m; 
van overige gebouwen ten hoogste 3.00 m; 

f. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 
van hoogspanningsmasten ten hoogste 61.00 m; 

- van gebouwde erfafscheidingen ten hoogste 2.00 m; 
- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 

grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste 10.00 m; 

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 4.00 m. 
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Artikel 8 Water ( ) 

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

Voorzieningen 
2. Op gronden die voor water zijn bestemd, zijn in verband met de in 
lid 1 genoemde bestemming toelaatbaar; 
a. water ten behoeve van waterberging, waterhuishouding, recreatie en 

scheepvaartverkeer; 
b. gebouwen, (waaronder dienstwoningen) en bouwwerken geen gebouwen 

zijnde voor: 
een jachthaven op de gronden binnen een afstand van 400 m uit 
het meetpunt van de gelijknamige aanwijzing; 
horecabedrijf op de gronden binnen een afstand van 400 m uit 
het meetpunt van de aanwijzing "jachthaven"; 

- andere vormen van recreatie; 
c. bouwwerken voor ten hoogste 800 ligplaatsen voor vaartuigen binnen 

400 m uit het meetpunt van de aanwijzing "jachthaven"; 
d. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor een openbaar 

nutsbedrijf; 
e. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, (waaronder ten hoogste 

één motorbrandstofverkooppunt) voor verkeersdoeleinden; 
f. strand, beplantingen en verhardingen. 

3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoeleinden, alsmede voor de in 
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voor- 
zieningen slechts toelaatbaar, indien en voor zover het bepaalde in 
artikel 5 (Waterstaatsdoeleinden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen. 

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

de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar 
indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor: 

een jachthaven met een grondoppervlak van ten hoogste 16 ha, 
een startplaats voor windsuffers en een botentewaterlaatplaats, 
binnen een afstand van 400 m uit het meetpunt van de aanwijzing 
"jachthaven"; 
een vluchthaven met een grondoppervlak van ten hoogste 0,5 ha; 

- een rijweg binnen een afstand van 100.00 m uit een gelijknamige 
aanwijzing. 

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

per instelling of bedrijf ten hoogste één* 
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b. de toegelaten voorgevelbreedte bedraagt; 
van dienstwoningen ten minste 5.00 m; 

c. de toegelaten inhoud bedraagt: 
van een dienstwoning ten minste 150 m3; 
van een dienstwoning ten hoogste 500 m3; 

d. het toegelaten (gezamenlijk) grondoppervlak bedraagt; 
- van recreatiegebouwen ten hoogste 2000 m2; 
- van bijgebouwen bij een woning ten hoogste 40 m2; 

van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
voor verkeersdoeleinden ten hoogste 40 m2; 
van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
voor een openbaar nutsbedrijf ten hoogste 40 m2j 

e. de toegelaten goothoogte cq. boeiboordhoogte bedraagt: 
- van niet in een gebouw opgenomen woningen ten 

hoogste 6.00 m; 
- van gebouwen voor een horecabedrijf ten hoogste 6.00 m; 
- van gebouwen voor de berging en reparatie van 

vaartuigen ten hoogste 8.00 m; 
van een starttoren ten hoogste 10.00 m; 

~ van gebouwen voor een openbaar nutsbedrijf 
ten hoogste 3.00 m; 
van bijgebouwen bij een woning ten hoogste 3.00 m; 
van overige gebouwen ten hoogste 4.00 m; 

f. de toegelaten bouwhoogte bedraagt: 
van hoogspanningsmasten ten hoogste 61.00 m; 

- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 
grondoppervlak van niet meer dan 1.00 m x 1.00 m 
ten hoogste 10.00 m; 
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 4.00 m. 
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Artikel 9 Bos (BOS) 

Doeleindenomsehvij ving 
1. De gronden op de plankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor 
houtproduktle, recreatie en natuurontwikkeling. 

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

3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoeleinden, alsmede voor de in 
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voor- 
zieningen slechts toelaatbaar, indien en voor zover het bepaalde in 
^'^tlkel 5 (Waterstaatsdoeleinden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen. 

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

zijn uitsluitend toelaatbaar indien en voor zover daardoor 
natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast en de natuuront- 
wikkeling niet onevenredig in de weg wordt gestaan; 

b. de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar. 
Indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor; 

een hoofdfietsroute binnen 50.00 m uit een gelijknamige aan- 
wijzing. 

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

- van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 
grondoppervlak van niet meer dan 1.00 x 1.00 m 
ten hoogste 6.00 m; 
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 4.00 m. 
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Avtikel 10 Vevkeev 

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

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

elnden met uitzondering van motorbrandstofverkooppunten; 
b. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor een openbaar 

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

3. Op de gronden, die voor waterstaatsdoelelnden, alsmede voor de in 
lid 1 genoemde doeleinden zijn bestemd, zijn de in lid 2 genoemde voor- 
zieningen slechts toelaatbaar, Indien en voor zover het bepaalde in 
artikel 5 (Waterstaatsdoelelnden) lid 3 en lid 4 in acht wordt genomen» 

Ruimtelijke indeling 
4. Bij de ruimtelijke indeling van de in lid 1 genoemde gronden gelden de 
aanwijzingen op de plankaart en de volgende bepalingen: 

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

Bo uwvoovsahviften 
5. Bij het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de plankaart 
en de volgende bepalingen: 
a. de toegelaten grondoppervlak bedraagt: 

van een gebouw voor verkeersdoelelnden ten hoogste 
van een gebouw voor een openbaar nutsbedrijf 
ten hoogste 

b. de toegelaten goothoogte c.q. boelboordhoogte bedraagt: 
van gebouwen voor verkeersdiensten ten hoogste 

- van gebouwen voor een openbaar nutsbedrijf 
ten hoogste 

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 

- van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten hoogste 

40 m2; 

40 m2; 

3.00 m; 

3.00 m; 

15.00 m; 

10.00 m. 
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Artikel 11 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 12 Overgangsbepalingen ten aanzien van het bouwen 

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

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

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

Het overtreden van het bepaalde in artikel 11 (gebruiksbepalingen) lid 1 
is een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruim- 
telijke Ordening. 

Artikel 14 Slotbepaling 

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

Aldus vastgesteld door de Hoofddirecteur van de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders d.d. // ^<?hiru^a r i (j/j 

Goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat 
d«d. 3 1 \06^3 

de Minister 



VERWIJZINGSBLAD 

De officiële tekening behorende bij dit goedgekeurde bestemmingsplan 

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

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

zaken. 

Archief openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders 



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

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

De landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders maakt bekend, dat de 
hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders de volgende 
plannen ex art. I] 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 ] 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, 032A0-99574), 

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 bekend, dat de hoofdingenieur van 
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders de volgende plannen ex art. 11 Wet openbaar li- 
chaam Zuidelijke IJsselmeerpokJers ter goedkeuring aan de minister van verkeer en water- 
staat heeft aangeboden; 

„'t Meervetd" (Almere-Haven) „20, 2G, 2U" (Almere-Stad) 
„Oost 11" (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 t>estaat de mogelijkheid bij de minister van verkeer en waterstaat 
(Postbus 20901,2500 EX Is-Gravenhage) schriftelijk t)ezwaar 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) 
- „ty^iddengebied" (Almere) 

^•„t^uiderzand" (Almere) 
Deze plannen liggen vanaf heden voor een ieder op de volgende p>laatsen 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 IJsselmeerpoklers in ge-1 
tKDUw Corrosia, 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 Usselmeerpol-! 
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 j 
207, tel. 03240-99574). i 



MINISTERIE VAN VERKEER 
EN WATERSTAAT 

RIJKSDIENST VOOR DE 
IJSSELMEERPOLDERS 

No. A 44329 

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 "Mulder- 
zand" te Almere, zoals dat Is goedgekeurd bij mijn besluit van 3 juni 
1983, nr. A 21225; 

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 "Mulder- 
zand" te Almere, zoals dat is goedgekeurd bij mijn besluit van 3 juni 
1983, nr. A 21225, 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 

"zuidelijke ijsselmeerpolders" 

muiderzand — 1E HERZIENING 

Goedgekeurd ci^'.r 

de Minister van V/;??r en Waterstaat 

d.d.: ^ O 198^c - 



plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden 

ex artikel 11 van de wet op het openbaar lichaam 

"zuidelijke ijsselmeerpolders" 

muiderzand _ HERZIENING 

gelegen in almere 

83_11 «30. 

ministerie van verkeer en waterstaat 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders- lelystad-almere 



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

Ie HERZIENING 

Artikel 1 Beg-ripeomsahvijvingen (toevoeging) 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

15. boe 
een min o£ 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 7 Recreatie (R) lid 4 (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 
gebruiksbepallngen: 
a. van de in lid 1 genoemde gronden dient een oppervlakte van ten 

minste 33 ha beschikbaar te blijven voor bos;- 
b. de in lid 2 genoemde voorzieningen zijn uitsluitend toelaatbaar 

indien en voor zover gronden beschikbaar blijven voor: 
- een rijweg, binnen een afstand van 20.00 m uit de gelijk- 

namige aanwijzing; 
- een hoofdfietsroute binnen een afstand van 20.00 m uit de 

gelijknamige aanwijzing; 
- een parkeerterrein met ten minste 2150 parkeerplaatsen op 

de gronden met de gelijknamige aanwijzing; 
- strand op de gronden met de gelijknamige aanwijzing; 
- een kampeerterrein met ten hoogste 200 standplaatsen op de 

gronden met de gelijknamige aanwijzing; 
c. van het grondoppervlak van de gronden met de aanwijzing "kam- 

peerterrein" is ten hoogste 3% beschikbaar voor parkeerplaatsen 
d. van het grondoppervlak van de gronden zonder de aanwijzing 

"parkeerterrein" of "kampeerterrein" is ten hoogste 1% beschik- 
baar voor parkeerplaatsen; 



Ie herziening 2 

e. 

f. 

een oeverlijn die zich bevindt op de gronden met de aanwijzing 
"strand" mag zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 
50.00 m uit de grens van de aanwijzing; 
van de in lid 1 genoemde gronden dienen de gronden met de 
gelijknamige aanwijzing beschikbaar te blijven voor een park- 
gebied . 

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

Goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat 

de Minister 



MINISTERIE VAN VERKEER 
EN WATERSTAAT 

RIJKSDIENST VOOR DE 
USSELM EER POLDERS 

No. A 44329 

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 "Mulder- 
zand" te Almere, zoals dat Is goedgekeurd bij mijn besluit van 3 juni 
1983, nr. A 21225; 

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 "Mulder- 
zand" te Almere, zoals dat is goedgekeurd bij mijn besluit van 3 juni 
1983, nr. A 21225, vervat In de bij dit besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte voorschriften, gedateerd 83-11-30. 

's-Gravenhage, 20 december 1983 

De Minister voornoemd , 



Rj 
Rijksdiönst voor de Ussefmttyrpolclcfs 
Smedinghuis. Lelystad 

OVERDRACHT GOEDGEKEURDE PLANNEN EX ART. 1 I WlilT OPEN- 
BAAR LICHAAM "ZUIDELIJKE IJSSELMEERTOLDERS" 

Hiermede verklaart de secretaris van de gemeente Almere van de Rijks- 
dienstvoor de IJsselmeerpolders te hebben ontvangen de originele, door 

e injster van Verkeer en Waterstaat ondertekende plankaarten met bij- 
behorende toelichting envoorschriften voor de volgende gebieden, als- 
mede het originele besluit waarbij de Minister voornoemd, genoemde plan- 
nen heeft goedgekeurd. 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 

& 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 . 

12. 

Plan "Noorderpiassen" te Almere bij haar besluit van 20 december 
1983 nr. A 44319. 

Oost" te Almere bij haar besluit van 20 decem- 
ber 1983 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 

A.C. van,der Vliet 

131/13-1-1984/JJ 

RiJP-KOt'E 
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Het college van Burgemeester en 
en Wethouders van de gemeente Almere 

Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

uw brief van: lelyslad, 27 januari 1984 

uw kenmerk: ons kenmerk: Cds 3163 toestelnummer: 2090 

onderwerp: goedkeuring plannen ex bijlage(n): 1 verzonden:! 
artikel 11 Wet O.L. "Z.IJ.P." 
te Almere 

I} FEB. 'i334 

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 

! . D. H. Frieünp 
p.dj. Hoofddirer'eui' 

Ri 

bankrelatie: amrobank nv lelyslad rekening 45 90 72 005 
postrekening 869847 30—1 — 1984/ I.E. 

postbus 600 
8200 AP lelyslad 
smedinghuis 
zulderwagenplein 2 
lel. (03200) 991 11 
telex 40115 

bereikbaar met de buslijnen 
107. 143. 146. 154 en 157 
(hdtte noorderwagenpiein) 



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. 

15. Plan "Middengebied" Ie herziening te Almere bij haar besluit van 
20 december 1983, nr. A 44327. 
Plan "Muider;2and" 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 
9 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, 

rir*• A 4ol39 • 
21. Plan "De Vaart-Noord (gedeeltelijk') en Oost" te Almere bij haar besluit 

van 29 december 1983, nr. A 45141. 

^4479^"''^""''^^^" Almere" bij haar besluit van 29 december 1983, nr. 
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GOEDKEURING BESTEhP-IINGSPL^-JAEN \ ^— 

De burgemeester van Almere maakt bekend, dat de minister van Verkeer en 
Waterstaat in de maanden november en december van 1983 de volgende be- 
stemmingsplannen heeft goedgekeurd. 

Almere-Haven: 
- "De Steiger en De Paal 1981 (Ie partiële herziening)" 
- "De Meenten en De Grienden 1982" 
- "Voorlanden en Begraafplaats 1982" 

Almere-Stad: 
- "2Z" (centrum boven spoorlijn) 
- "2A" (centrum beneden spoorlijn) 
- "Stad West" 
- "Ebenezer Howardpark, Ie herziening" 
- "Markerkant, Ie herziening" 

Almere-Buiten: 
- "Bedrijventerrein U" 
- "Oost I" 
- "Oost II" 

Overig gebied Almere: 
- "Almeerderhout" 
- "Overvaart" 
- "Gooi- en IJmeer" 
- "Noorderpiassen" 
- "Almere West en Oost" 
- "Middengebied, Ie herziening" 

I®"Muiderzand, Ie herziening" 
- "De Vaart VI" 
- "De "Vaart Noord (gedeeltelijk) en Oost" 

Naast deze bestemmingsplannen heeft de minister ook het Structuurplan 
Almere goedgekeurd. 

Bovengenoemde plannen liggen ter inzage op de afdeling stadsontwikkeling 
van de directie stadsontwikkeling, volkshuisvesting en gemeentewerken, 
kamer 211 in het stadhuis, Wagenmakerbaan 7 te Almere-Stad. Aldaar kunnen 
ook nadere inlichtingen worden verkregen. 
De terinzagelegging vindt ook plaats: 
— in het informatiecentrum van de gemeente Almere, Zoetelaarpassage 2 

(openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op 
donderdag tot 21.00 uur); 

— in het informatiecentrum van de gemeente Almere in gebouw Corrosia, 
Markt ] te Almere-Haven (openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 
uur tot 17.00 uur). 

Almere, 15 februari 1984. 

De burgemeester. 



gemeente almere 

f GOEDKEURING 
BESTEMMINGSPLANNEN 
De burgemeester van Almere maakt bekend, dat de 

i minister van Verkeer en Waterstaat in de maanden 
novemlwf en december van 1983 de volgende bes- 
temmingsplannen heeft goedg^eurd. » . 

[ , Aimere-Haven: -•,> 
<5 vi _ „De Steiger en De Paal 1981 

' (Ie partiële herziening)" . i. 
^ " _ „De Meenten en De Grienden 1982" 

- „Voortanden en Begraafplaats 1982' 
Almere-Stad:" "" . 
- ,J2Z" (centrum boven spooriijn) 
- .JZA" (centrum beneden spooriijn) 

"Stad West" 
„Ebenezer Howardpark, Ie herziening 
„Maricerkant, Ie herziening" ( 

'^Almere-Buiten: 
'* - „Bedrijventerrein U 
^-„Oostr f 
- „Oost II" 5 - 

-^4* • • • * 1: 

if-' 'tr Overig gebied Almere: , 
1'^-- .^n»erdertK>ur' . 
I--. ;.. , _ „Overvaart" - - 
E - „Gooi- en IJmeer" 

,-i ^ar-;. - „Noorderpiassen"- """ v' 
ƒ - ..Midderigebied. Ie herziening"JL,P^ 

' ^^>„Muiderzand, Ie herziening"^ , 
- „De Vaart VI" 
_ „De Vaart Noord (gede^elijk) en Oost^.- 

Naast deze bestemmingsplannen heeft de minister^' 
ook het Structuurplan Almere goedgekeurd. - ■%*»" 

Bovengertbemde plannen liggen ter inzage op deaf-^^ 
deling stadsontv^ikkeling van de directie stadsoht- 
w/ikkeling, volkshuisvesting en gemeentewerken, 
kamer 211 in het stadhuis, Wagenmakerbaan 7 te. 
Almere-Stad. Aklaar kunnen ook nadere inlichtirv 
^ri worden verkregen?*^* ' 
De terinzagelegging vindt ook plaats: ****'"•1 < 
- in het informatiecentrum van de gemeente Mme- 
' re. Zoetelaarpassagé 2 (openingstijden maandag 

t/m vrijdag van 8.30 uw tot 17.00 uur en op don- 
derdag tot 21.00 uur); ' S Iü "" 
in het informatiecentrum van de gemeente /^me-,< 
re in gebouw Corrosia, Markt 1 te Almere- Haven 
(openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 uur? 
tot 17.W uur). . 
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