4. Standpunt van het openbaar lichaam
'Zuidelijke IJsselmeerpolders'
Vooruitlopend op het bestuurlijkcommentaar van het o.l. - 'Z.l J.P.' dat in
april 1983 - aansluitend op de periode van de ter - visie - legging van het
Ontwerp - Structuurplan - heeft het dagelijks bestuur van Almere een
eerste principiële reactie op het ontwerp - plan gegeven. Verzocht
wordt de gebieden, die als stedelijke reserveringen op de plankaart zijn
aangegeven op twee onderdelen uit te breiden.
Tevens wordt het wenselijk geacht de gebieden Pampushout en
Overvaart aan te duiden als onderdelen van het stedelijk gebied.
Antwoord R.IJ.P.
De desbetreffende brief, die overigens meder ter inzage is gelegd bij
het Ontwerp - Structuurplan Almere, zal na ontvangst van het (definitieve) bestuurlijkcommentaar van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' worden beantwoord.
Hiermee wordt aangesloten op de procedure die voor het OntwerpStructuurplan, in overleg met onder meer het Openbaar Lichaam, is
afgesproken.
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1. Bestuurlijk standpunt van het Openbaar Lichaam Zuidelijke
IJsselmeerpolders op het Ontwerp Structuurplan Almere.
Hierbij zend ik u het bestuurlijk standpunt van het Openbaar Lichaam
Zuidelijke IJsselmeerpolders op het ontwerp - structuurplan Almere in
de vorm van een pré - advies, waarmee de adviesraad in zijn vergadering van 14 april 1983 heeft ingestemd.
Tijdens deze raadsbehandeling heeft de raad een voorbehoud gemaakt
t.a.v. de tracé - keuze van Stadsautoweg 2. Een standpunt hierover zal
pas worden ingenomen in het kader van de bestuurlijke behandeling
van het ontwerp-plan ex art. 11 Wet Openbaar Lichaam Zuidelijke
IJsselmeerpolders'Almeerderhout', na kennisneming van nadere informatie over onder meer aan de tracé - keuze ten grondslag liggende
alternatieven.
Ik verzoek u te bevorderen, dat de minister van Verkeer en Waterstaat,
gehoord haar ambtsgenoot van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ontwerp- structuurplan Almere vaststelt en
goedkeurt met inachtneming van het standpunt van het Openbaar
Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.
Hoogachtend,
de Landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders,

Aan de adviesraad.
Overeenkomstig de daarvoor afgesproken procedure heeft het ontwerp - structuurplan Almere vanaf 22 november 1982 gedurende twee
maanden voor een ieder ter visie gelegen.
Het ontwerp - structuurplan bestaat uit de volgende onderdelen:
- het (eerste) ontwerp - plan (O.S.A. I) waarover op 10 februari 1982
bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden. Het openbaar lichaam
Zuidelijke IJsselmeerpolders heeft hieraan deelgenomen op basis
van het gestelde in het pre - advies, nr. 24884 - 1 , waarmee uw raad in
de vergadering van 21 januari 1982 ingestemd heeft;
- het ontwerp-structuurplan deel II (O.S.A. II): aanvullende nota,
waarin het regeringsstandpunt over het ontwerp-structuurplan is
verwerkt.
Alle hierop betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
De hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft
het ontwerp - structuurplan Almere thans ter bepaling van het bestuurlijk standpunt aan het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
aangeboden.
Tijdens de periode van terinzagelegging zijn 18 schriftelijke reacties op
het ontwerp - structuurplan ingediend.
De Rijksdienst heeft deze reacties integraal in een nota van commentaar (deel III van het ontwerp - structuurplan) opgenomen, en voorzien
van voorgenomen antwoorden van de Rijksdienst. Deze nota, die ook
ter inzage ligt, is aan de leden van uw raad toegezonden.
Het voorliggende ontwerp-structuurplan Almere biedt de planologische basis voor een doorgroei van Almere naar uiteindelijk 250.000
inwoners. Overeenkomstig de regeringsbeslissing (blz. 27 e.v. van deel
II) zijn de woningdichtheden voor de eerste drie kernen verhoogd.
Almere-Haven zal ± 23.000 inwoners omvatten. Almere-Stad zal
ruimte bieden voor minimaal 100.000 en maximaal 112.000 inwoners,
en Almere - Buiten zal voor minimaal 40.000 en maximaal 50.000
inwoners ruimte bieden.
Deze hogere dichtheden zijn verwerkt in de goedgekeurde structuurplannen voor Almere-Stad en Almere-Buiten, alsmede in de (Ontwerp) - plannen ex art. 11 Wet Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (Bestemmingsplannen).
Uitgaande van de maximale wooncapaciteit van Almere - Haven, - Stad
en - Buiten tot ± 185.000 inwoners, kan een verdere stedelijke doorgroei tot 250.000 inwoners gerealiseerd worden door het benutten van
het zogenaamde 4e en 5e stadsdeel van Almere (in casu AlmerePampus en het Oostelijk Kernen Complex).
Besluitvorming over het moment en de wijze waarop één of beide delen
t.b.v. de doorgroei van Almere zal te zijner tijd plaatsvinden. Met het oog
hierop zijn, conform de regeringsbeslissing, het 4e en 5e stadsdeel in
het ontwerp - structuurplan als reserveringen voorstedelijkgebied aangegeven, in het kader waarvan de desbetreffende gronden een tijdelijke
land bouwfunctie kunnen vervullen.
Wij hechten er aan om nog eens te constateren, dat de regering, de
provincie Noord - Holland, de gemeente Amsterdam en het gewest
Gooi en Vechtstreek het standpunt van uw raad delen over de uiteindelijke uitgroei van Almere tot 250.000 inwoners.
Op basis van het voorgaande merken wij het volgende op.
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Met de wijze waarop de reserveringen op de structuurplankaart zijn
aangegeven kunnen wij niet geheel instemmen.

Allereerst wordt blijkens de plankaart een directe landbouwfunctie
toegekend aan de gronden ten westen van de Lepelaars - /Noorderplassengebied alsmede de gronden gelegen tussen het tracé Rijksweg
27 en de Gooiseweg, oostelijk van Almere - Haven. Dit direct toekennen
van de landbouwfunctie maakt een permanente gronduitgifte door de
Rijksoverheid aan agrariërs mogelijk. Hierdoor zullen deze landbouwgronden een harde randvoorwaarde voor de begrenzing van het
stedelijk gebied van Almere gaan vormen. Dit is ongewenst, omdat
zoals reeds aangegeven dergelijke beslissingen pas genomen kunnen
worden op basis van locatiestudies die gedaan worden nadat de
herziening van de structuurschets voor de verstedelijking is afgerond.
Hierop thans vooruitlopen is niet noodzakelijk en ongewenst. De beide
genoemde gebieden dienen daarom alsnog in de stedelijke reserveringsgebieden te worden opgenomen, met een tijdelijke functie als
landbouwgrond.
Om de nodige flexibiliteit voor de stadsuitleg in de toekomst te houden,
dient de bestemming van gronden, gelegen in de stedelijke reserveringsgebieden, geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen te
vormen.
In dit verband behoren de gebieden Overvaart, Pampushout en het zogenaamde Marinabos, (een niet bestaand bosgebied grenzend aan het
I Jmeer) geen definitieve bestemming bos te krijgen. Deze gebieden dienen het karakter van recreatie groenvoorziening te hebben c.q. te behouden als onderdeel van het stedelijk gebied. Wij hebben deze standpunten ter kennis gebracht van de hoofddirecteur van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders, onderaantekening dat wij ervan uitgaan dat
onze visie in het ontwerp - structuurplan wordt verwerkt.
Blijkens de Nota van Commentaardeel III, blz. 57) wacht de Rijksdienst
thans het standpunt van uw raad af.
Zoals vermeld zijn tijdens de tervisielegging van het ontwerp - structuurplan 18 schriftelijke reacties ingediend.
De Rijksdienst heeft deze schriftelijke reacties opgenomen in de Nota
van Commentaar deel III en voorzien van de voorgenomen antwoorden.
Wij menen hierover nog het volgende te moeten opmerken.
1. In diverse reacties wordt er op gewezendat het ontwerp - structuurplan ten onrechte niet volledig is afgestemd op het zogenaamde
convenant. In dit convenant heeft een viertal departementen in het
kader van de definitieve bepaling van het Flevolijntracé afspraken
gemaakt over het ruimtegebruik en de verdeling van een aantal
hoofdbestemmingen in Zuidelijk Flevoland, inclusief het stedelijk
gebied Almere. In deel II en in deel III (blz. 3 e.v.) besteedt de
Rijksdienst uitgebreid aandacht. Het bezwaar richt zich met name
op het feit, dat in het gebied Almere in 1990 niet de overeengekomen oppervlakten voor de bestemmingen bos, tijdelijke landbouw
en permanente landbouw binnen de reserveringen aanwezig zouden zijn.
De Rijksdienst komt op blz. 12 e.v. van deel III tot de conclusie dat
deze oppervlakten gerealiseerd kunnen worden, wanneer onder het
begrip 'bos', gehanteerd in het convenant, tevens de gronden met
recreatieve functie begrepen zijn.
Wij voegen hieraan toe, dat wij ons niet gebonden achten aan
bedoeld convenant mede omdat wij niet bij de totstandkoming ervan
betrokken zijn geweest.
2. Met instemming heeft ons college geconstateerd dat het Lepelaars - /Noorderplassengebied overeenkomstig onze wens in dit
ontwerp - structuurplan de aanduiding 'bos, beplanting' heeft gekregen, met dien verstande dat het gedeelte aansluitend op Almere Stad/S.W.A. 2 bestemd is voor intensieve recreatie, en meer in
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noordwestelijke richting (Lepelaarsplassen) voor extensieve recreatie. Op basis hiervan kunnen wij instemmen met de toegekende
aanduiding 'bos, beplantingen', 'water".
Wij gaan er van uit dat de op de plankaart aangegeven begrenzing
van het Lepelaarsplassengebied aan de westzijde wordt aangepast
aan de beoogde situatie.
Dit betekent een verlegging van de grens in noord - oostelijke
richting, ter plaatse van de grens tussen de kavels AZ/20 en AZ/12.
In het op dit gebied betrekking hebbende ontwerp - plan ex art. 11
Wet Openbaar Lichaam Zuidelijke Usselmeerpolders'Noorderplassengebied', dat binnenkort aan uw raad zal worden voorgelegd, zijn
deze uitgangspunten juridisch vastgelegd.
3. Verscheidene instanties hebben aangedrongen op een bredere
bufferzone tussen het Oostvaardersplassengebied en Almere (Bedrijvenpark De Vaart en de kern Almere - Buiten). Allereerst constateren wij dat in het kader van de besluitvorming over het structuurplan Almere - Buiten uitgebreid aandacht besteed is aan de relaties
van deze kern met het Oostvaardersplassengebied. Nu dit structuurplan in 1982 goedkeuring heeft verkregen menen wij dat er
thans geen aanleiding meer bestaat deze zaak opnieuw ter discussie te stellen. Uiteraard zal dit aspect bij de verdere invulling van de
deelplannen voor Almere - Buiten de nodige aandacht krijgen.
Wij zijn voorts van oordeel dat de in het ontwerp - structuurplan
opgenomen bufferzone tussen het Oostvaardersplassengebied en
het bedrijvenpark De Vaart ter breedte van minimaal ± 1.000 m een
verantwoorde overgang tussen stedelijk gebied en natuurgebied
mogelijk maakt. Afhankelijk van de eventuele inpoldering van de
Markerwaard zal de van deze bufferzone deel uitmakende grondstrook met de aanduiding 'stedelijke reservering ten behoeve van
utilitaire werken' dienovereenkomstig worden benut. Deze grondstrook zal als bos worden ingeplant en heeft de bestemming 'bos'
gekregen in het ontwerp- plan ex art. 11 Wet Openbaar Lichaam
Zuidelijke IJsselmeerpolders 'De Vaart Noord (ged.) en Oost', dat
binnenkort aan uw raad zal worden voorgelegd. In dit ontwerpbestemmingsplan is uitgegaan van een zonering inzake de toelaatbaarheid van bedrijven in relatie tot het aangrenzende gebied.
De gemeente Almere zal bij de uitwerking van de daartoe opgenomen globale bestemming bedrijfsdoeleinden een verdergaande,
gedetailleerde bestemmingsregeling opstellen, waarbij de nodige
eisen gesteld zullen worden aan de situering en vormgeving van de
bedrijfsbebouwing.
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4. Ter zake van de infrastructuur op het niveau van dit structuurplan
merkt ons college het volgende op. Zoals in paragraaf 2.4. (Verkeer
en vervoer) van deel II van het ontwerp- structuurplan is aangegeven, zal bij een omvang van Almere met 100.000 a 125.000 inwoners
de capaciteit van de infrastructuur richting oude land/Amsterdam
onvoldoende zijn.
Wij onderkennen dit, en zullen voor zover nodig de Rijksoverheid
bewegen tijdig de nodige maatregelen te nemen.
In hun schriftelijke reacties op het ontwerp- structuurplan hebben
het gemeentebestuur van Amsterdam en Gedeputeerde Staten van
Noord - Holland wat het voorgaande betreft gepleit voor het vervangen van de aanduiding 'autosnelweg in studie' tussen AlmerePampus en Amsterdam voor de meer algemene aanduiding 'infrastructuur in studie'.
Naar ons oordeel bestaat hiertegen geen bezwaar en zal de
Rijksdienst verzocht worden deze wijziging alsnog in het structuurplan te verwerken.
Een bezwaarschrift van een inwoner van Almere richt zich tegen de
geprojecteerde Stadsautoweg 2 (SWA 2) door het Almeerderhout.
Wij merken hieromtrent het volgende op.

De Waterlandseweg vervult momenteel de ontsluitingsfunctie voor
Oostelijk Flevoland vanuit Almere en Amsterdam/'t Gooi.
Uit verkeersonderzoek van de Rijksdienst en Rijkswaterstaat in de
directie Zuiderzeewerken is gebleken, dat de weg omstreeks 1985
de maximale verkeerscapaciteit bereikt zal hebben.
Er zullen dan structurele problemen in de verkeersafwikkeling
ontstaan ter plaatse van het knooppunt A6/Noorderdreef/Waterlandseweg. Alleen via ingrijpende wegreconstructies en tegen
relatief hoge kosten zouden hiervoor oplossingen gevonden kunnen worden, waarbij dan tevens aanvaard zou worden dat de
Waterlandseweg, direct grenzend aan Almere - Haven, de status
van stadsautoweg blijft behouden. Er zijn studies verricht naar de
mogelijkheden van een alternatief tracé van de Waterlandseweg dat
het verkeer tussen Almere en 't Gooi (vanaf openstelling van de
Stichtse Brug in 1983) zal kunnen verwerken. Deze studies hebben
geresulteerd in de thans geprojecteerde ombuiging van de Waterlandseweg, aangegeven als Stadsautoweg 2. De keuze van het
tracé SAW 2 is mede bepaald door de wens de weg te laten
aansluiten op de A6, ter plaatse van het aansluitpunt Almere - Stad Oost, alsmede vanwege de wens om het grootste gedeelte van het
Almeerderhout, als uitloopgebied van Almere - Haven niet te doorsnijden met infrastructuur.
Dit weggedeelte zal ais enkelbaans weg kunnen worden aangelegd.
Realisering van de SAW 2 is gekoppeld aan de in voorbereiding
zijnde reconstructie/baanverdubbeling van de A6, vanaf Almere Haven in de richting Lelystad. Volgens de huidige inzichten van de
Rijksoverheid kunnen de gereconstrueerde A6 en de SAW 2 medio
1985 in gebruik worden genomen.
Ons college is op basis van het voorgaande tot de conclusie
gekomen dat (ondanks de gevolgen van de Almeerderhout als bos /recreatiegebied) aanleg van de SAW 2 conform het tracé Kemphaanweg noodzakelijk is ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling
voor Almere. Deze stadsautoweg zal ten minste tot 1990 onderdeel
vormen van de landelijke verbinding A27/Rijksweg 6. Na 1990 zal de
A27 worden doorgetrokken vanaf de Stichtse Brug met een aansluiting op de A6. De SAW 2 blijft een belangrijke ontsluitingsfunctie
voor het stedelijk gebied van Almere vervuilen, mede in relatie met
het Gooi.
Uit het zogenaamde Rijkswegen plan blijkt dat de Rijksoverheid dit
weggedeelte A27 niet voor 1990 zal realiseren.
5. Met inachtneming van het voorgaande kan het openbaar lichaam in
hoofdlijnen instemmen met de in de Nota van Commentaar opgenomen voorgenomen beantwoording van de schriftelijke reacties
door de Rijksdienst.
6. Enkele instanties hebben de aandacht gevestigd op de relatie
tussen het ontwerp - structuurplan Almere en de ontwerp - artikel
11 - plannen (bestemmingsplannen) die eveneens in voorbereiding
zijn. Gevraagd is de procedures van deze (deel) bestemmingsplannen stop te zetten totdat het ontwerp-structuurplan Almere is
vastgesteld.
Er wordt naar gestreefd dat Almere op het moment van gemeentewording de beschikking heeft over rechtsgeldige structuur- en
bestemmingsplannen voor haar grondgebied. Een en ander zal dan
ook dit jaar zijn beslag krijgen. Gesteund door het regeringsstandpunt inzake de gewenste snelle voortgang in de procedures van het
structuurplan en de bestemmingsplannen zien wij geen enkele
aanleiding om de totstandkoming van de (deel)bestemmingsplannen op te schorten. Gelet op de huidige stand van zaken zullen in de
periode tot augustus 1983 alle daarvoor nog in aanmerking komende ontwerp - bestemmingsplannen voor een bestuurlijk standpunt
aan uw raad kunnen worden voorgelegd. Dit geldt ook voor de
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bestemmingsplannen voorde buitenruimte Almere. Zoals hiervoor
reeds gesteld, dienen de bestemmingsplannen van de buitenruimte
flexibel te zijn en geen belemmeringen op te werpen voor de
toekomstige stadsuitleg.
Wij stellen u voor er mee in te stemmen dat de hoofddirecteur van de
Rijksdienst t.a.v. het ontwerp - structuurplan Almere wordt bericht
op basis van dit pre - advies met inachtneming van de door uw raad
te maken opmerkingen.
Daarbij zal hem verzocht worden te bevorderen dat de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het structuurplan Almere nog dit jaar dienovereenkomstig vaststelt en goedkeurt.
De commissie voor openbare werken stemt met het voorstel in met
dien verstande dat de commissie een definitief standpunt over het
tracé van de SAW 2 zal innemen op basis van nog nader te verstrekken gegevens.
De vertegenwoordiger van d'66 in de commissie kan zich er niet mee
verenigen, dat wij de stedelijke reserveringsgebieden voor toekomstige stadsuitleg zo ruim mogelijk begrenzen.
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Antwoord R.IJ.P.
Inzake de wensen om de gronden ten westen van het Noorderpiassengebied en de gronden gelegen tussen het tracé RW 27 en de Gooiseweg
alsnog op te nemen in de Stedelijke reserveringsaebieden, met een
tijdelijke functie als landbouwgrond, het volgende:\
Momenteel vindt Interdepartementaal Overleg plaats inzake de exacte
verdeling van de bestemmingen in het Almeregebied.
Hangende de uitkomsten van dit overleg, is op dit moment niet aan te
geven of, en in hoeverre, aan de wensen in dezen kan worden tegemoet
gekomen. Overigens zal in dit overleg het standpunt v.d. Z.1 J.P. mede in
de beschouwingen worden betrokken. Tevens zal geen definitieve
gronduitgifte aan agrariërs plaatsvinden alvorens overeenstemming
bestaat over genoemde verdeling der bestemmingen.
Inzake de wens om aan de gebieden Overvaart, Pampushout en het
Marina-bos niet een definitieve bestemming 'Bos' te geven wijs ik
eveneens op genoemd overleg.
Ik heb kennis genomen van het standpunt dat de Z.IJ.P. zich niet
gebonden acht aan het zgn. Convenant, mede gezien het feit dat de
Z.IJ.P. niet bij de totstandkoming ervan betrokken is geweest.
Tevens heb ik kennis genomen van de instemming met de toegekende
aanduidingen 'bos, beplantingen' en 'water" voor het Lepelaars - / Noorderplassengebied.
Ten aanzien van de bufferzone tussen het Oostvaardersplassengebied
en het bedrijvenpark'De Vaart', moet ik stellen dat de genoemde breedte niet juist is. De breedte daarvan is minimaal ± 250 m en maximaal
± 750 m.
Inzake de ondersteuning van de Z.IJ.P. van het pleidooi van het Gemeentebestuur van Amsterdam en Gedeputeerde Staten van Noord Holland, kan ik meedelen dat ik voornemens ben de gevraagde aanpassing op de uiteindelijke plan kaart door te voeren.
Ten aanzien van het standpunt van de Z.IJ.P. met betrekking tot het
tracé van Stadsautoweg 2 (SAW 2) heb ik kennis genomen van het feit
dat de raad op dit punt een voorbehoud heeft gemaakt, in die zin dat een
standpunt over dit tracé eerst bepaald zal worden in het kader van de
bestuurlijke behandeling van het plan ex art. 11 'Almeerderhout'.
Overigens is er op dit moment geen aanleiding om het standpunt van de
R.IJ.P. te herzien mede gelet op het feit dat het gemaakte voorbehoud
daartoe geen indicaties bevat.
Tenslotte heb ik kennis genomen van het standpunt inzake de relatie
van het Ontwerp - Structuurplan met de (deel) bestemmingsplannen. Ik
zal trachten te bewerkstelligen dat genoemd plan inderdaad nog dit jaar
zal worden vastgesteld en goedgekeurd.

Lelystad, mei 1983
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1. H et advies van de Raad van de Waterstaat

In dit hoofdstuk volgt een integrale weergave van het advies van de
Raad van de Waterstaat ta.v. het Ontwerp Structuurplan Almere.
De Raad van de Waterstaat nam op 3 november 1983 het door de
Zuiderzeecommissie uitgebrachte advies conform over.
De Zuiderzeecommissie schreef aan de Raad van de Waterstaat op 31
oktober 1983:
Bij brief van 30 mei 1983, kenmerk RIJP/A 20861, verzocht de Minister
van Verkeer en Waterstaat het advies van Uw Raad inzake het ontwerp structuurplan Almere.
Dit structuurplan bestaat uit twee delen. Deel I omvat het ontwerpstructuurplan Almere 1978. Hierover heeft Uw Raad op 1 april 1980 (R
159/80) advies uitgebracht. De Zuiderzeecommissie bracht ter zake
rapport uit op 26 februari 1980 (R 100/80).
Deel I zal in het navolgende worden aangeduid met OSA I. In deel II:
'Aanvullende nota', is het regeringsstandpunt over het structuurplan
verwerkt. De aanvullende nota kan niet los worden gezien van het OSA I.
Gezamenlijk geven de nota's en bijbehorende kaarten het beeld van de
voorgestane ruimtelijke structuur van Almere. De delen I en II te zamen
vormen het herziene ontwerp - structuurplan verder aangeduid met
OSA II.
De gedurende de tervisielegging tegen het structuurplan ingediende
bezwaarschriften en de voorgenomen reactie hierop van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders zijn afzonderlijk aan het plan toegevoegd
(Deel III): Nota van Commentaar). Dit geldt eveneens voor het bij brief
van 19 april 1983 medegedeelde bestuurlijke standpunt van de landdrost/voorzittervan de Adviesraad van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en de reactie hierop van de Hoofddirecteur van
de RIJP (Deel IV).
De procedure die het plan heeft doorlopen staat beschreven in de
adviesaanvraag. De advisering door de Raad van de Waterstaat betreft
op dit moment de eindadvisering alvorens het plan door de Ministervan
Verkeer en Waterstaat zal worden vastgesteld. De Minister omschrijft in
de adviesaanvraag de advisering door de Raad als een toetsing, waarbij
in het bijzonder aandacht ware te besteden aan:
- de wijze waarop de tijdens de procedure gemaakte opmerkingen zijn
verwerkt;
- de wettelijke eisen waaraan het ontwerp-structuurplan technisch
dient te voldoen;
- de wijze waarop het ontwerp - structuurplan in zijn algemeenheid
voldoet aan de opvattingen die daarvoor thans gelden.
De commissie merkt m.b.t. het ontwerp-structuurplan Almere het
volgende op.
Afbakening rapportering
De Commissie heeft allereerst bezien waarover haar rapportering over
het structuurplan in dit stadium van de planontwikkeling zich zou
dienen u it te strekken. Gelet op haar eerdere rapportering over het OSA
I is zij van mening dat zij zich in het onderhavige rapport in hoofdzaak
zal kunnen beperken tot de In de aanvullende nota t.o.v. het OSA I
aangegeven en verwerkte wijzigingen. Voorts heeft de Commissie
bezien in hoeverre deze wijzigingen van invloed zijn op de door haar
eerder ingenomen standpunten.
In afwijking van het vorenstaande heeftde Commissie wel bijzondere
aandacht besteed aan een tweetal aanvullende hoofdstukken in het
OSA I. N.a.v. haar rapport over het OSA I zijn een hoofdstuk betreffende
de milieuhygiëne en een hoofdstuk betreffende de stedelijke voorzieningen aan het structuurplan toegevoegd. In de Commissie is destijds
afgesproken deze aanvullende hoofdstukken te betrekken bij de
eindadvisering over het structuurplan.
De Commissie heeft daarnaast aandacht besteed aan een aantal mede
in de inspraak naar voren gebrachte aspecten van het structuurplan die
in haar eerste rapport niet aan de orde zijn gesteld.

Voorafgaande aan haar beschouwingen over het OSA li, brengt de
Commissie voor de volledigheid allereerst een aantal hoofdpunten uit
haar rapportering over het OSA I in herinnering.
Hoofdpunten rapport Commissie inzake het OSA I
De Commissie heeft allereerst geconstateerd dat bij het bezien van de
meest aangewezen wijze van ontwikkeling van het plangebied op basis
van de taakstelling voor Almere vele factoren een rol spelen. T.a.v. de
wijze waarop een aantal van deze factoren zich zal ontwikkelen bestaat
nog veel onzekerheid en het is dan ook zeer wel voorstelbaar dat
aanvankelijk gehanteerde uitgangspunten naarmate de tijd verstrijkt
geheel of ten dele achterhaald worden, hetgeen zal nopen tot tussentijdse koerswijzigingen.
De Commissie spreekt haar grote waardering uit voor de opzet van het
structuurplan, daar deze een goed inspelen op de hiervoor genoemde
onzekerheden mogelijk maakt.
I n het verlengde van het bovenstaande meent de Commissie dat het als
een grote verdienste van het structuurplan moet worden gezien, dat het
enerzijds structuur biedt voor zover dat niet langer kan worden uitgesteld en anderzijds op vele andere punten nog alle mogelijkheden open
laat om bij de uitwerking met nieuwe ontwikkelingen en inzichten
rekening te houden. Deze flexibiliteit laat-binnen de in het plan
aangegeven marges- ruimte voor een adequaat reageren op nieuwe
ontwikkelingen.
De Commissie heeft de meerkernige structuur van Almere en de
overwegingen daartoe onderschreven. Zij heeft in dit verband wel de
vraag opgeworpen of gelet op deze structuur en de grootschaligheid
van het plangebied Almere ook werkelijk als stad, als geïntegreerde
stedelijke eenheid, zal kunnen worden aangemerkt en ook als zodanig
worden ervaren door haar bewoners.
De Commissie heeft gewezen op het gevaar dat uiteindelijk eerder
sprake zal kunnen zijn van een agglomeratie, bestaande uit diverse
kernen. In aansluiting hierop heeft de Commissie aandacht gevraagd
voor de herkenbaarheid van het stedelijk gebeied. Het structuurplan
kent een hiërarchie van kernen.
Het plan heeft evenwel de potentie van een zo grote veelvormigheid dat
de vraag rijst of de stedelijke wereld wel als zodanig herkenbaar zal zijn,
meer in het bijzonder of hoofdzaken al dan niet onderscheiden zijn van
bijzaken en of oriëntatiemogelijkheden wel aanwezig zullen zijn. De
Commissie achtte het niet ondenkbaar dat uiteindelijk van een te
gelijkvormige en te gelijkmatige opbouw van het geheel sprake zal
kunnen zijn. Hiermee zou haars inziens b.v. rekening kunnen worden
gehouden in de geleding van de bebouwing en in de detaillering van de
ontsluitingssystemen.
De Commissie heeft geconstateerd dat in Almere in vergelijking met de
situatie op het oude land en gelet op de totale oppervlakte van het
stedelijk gebied, sprake is van een extensief ruimtegebruik. In vergelijking met de richtlijnen van de verstedelijkingsnota wordt Almere
gekenmerkt door lage woningdichtheden. De Commissie achtte het
voorts opmerkelijk dat bij een toenemend stedelijke omvang geen
sprake is van versterking van het stedelijk ruimtegebruik. Het zou naar
haar mening daarentegen in de rede liggen dat bij de planvorming
rekening wordt gehouden met de wenselijkheid van toenemende
dichtheden naarmate het inwonertal stijgt.
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Regeringsstandpunt inzake het OSA I
In de periode nadat de Commissie haar rapport over het structuurplan
had uitgebracht, hebben zich de ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot de herziening van het structuurplan. Deze herziening
bestaat uit de verwerking van het regeringsstandpunt over het OSA I.
Dit standpunt komt op een aantal hoofdpunten kort samengevat op het
volgende neer.

- De regering benadrukt het belang van de in het structuurplan
opgenomen flexibiliteit in ruimtelijke opzet, in fasering en in besluitvorming.
- De regering constateert dat de opzet van het structuurplan te royaal
aandoet en zich niet laat vergelijken met de normstellingen uit de
Verstedelijkingsnota. Naar de mening van de regering zal bij de
verdere planontwikkeling de gemiddelde woningdichtheid aanmerkelijk moeten worden verhoogd.
- De regering stemt in met de meerkernige opzet van Almere, maar
spreekt daarbij als haar mening uit, dat de ontwikkeling voorshands
geconcentreerd moet worden op het gebied dat de kernen Almere Haven, Almere-Stad en Almere - Buiten omvat. De gebieden van
Almere-Pampus en het oostelijk kernencomplex blijven gereserveerd voor een stedelijke ontwikkeling, maar er dienen geen werkzaamheden te worden verricht die op zulk een ontwikkeling vooruitlopen.
- De regering wil in het algemeen concretere informatie in het structuurplan over de aanduidingen natuurgebieden, recreatie, landbouw
en bosbouw. Daarbij moeten o.m. de grenzen en de gebruiksmogelijkheden scherper worden aangegeven.
- De regering stelt vast, dat de wijze waarop de hoofdlijnen van het te
voeren ruimtelijk beleid zijn neergelegd in het OSAI haar instemming
heeft.
Herziening structuurplan
De Commissie is van mening dat in algemene zin kan worden gesteld,
dat de verwerking van het regeringsstandpunt het karaktervan het OSA
I niet wezenlijk heeft aangetast. Het gestelde daarin over de voorgeschiedenis, de doelstelling, het regionale kader, beroepsbevolking,
bedrijfslokaties en nutsvoorzieningen blijft ook voor het OSA II geldig.
Ook de kenmerken van de meerkernige opzet, de rol van de buitenruimte daarin en de hoofdlijnen van het verkeer en vervoer worden door de
regeringsbeslissing niet aangetast. In dit verband wil zij overigens wel
het belang benadrukken van de in het OSA II aangekondigde studie
naar de noodzaak van capaciteitsuitbreiding van de vervoersverbindingen van Almere met het ommeland.
De Commissie stelt dan ook vast dat haar rapportering over het OSA I
haar geldigheid blijft behouden en dat het regeringsstandpunt geen
aanleiding is voor een andere stellingname.
Verhoging woningdichtheid en capaciteit
Het belangrijkste verschil tussen OSA I en OSA 11 betreft de te realiseren
gemiddelde woningdichtheid in de kernen. Overeenkomstig het regeringsstandpunt is de woningdichtheid van Almere aanmerkelijk verhoogd.
Voor Almere - Haven blijft de capaciteit gehandhaafd op ca. 23.000
inwoners. Voor Almere- Stad is een minimumcapaciteitvan 100.000 en
een maximum van van 112.000 inwoners overeengekomen en voor Almere - Buiten minimaal 40.000 en maximaal 50.000 inwoners. Een
verdere verdichting in de toekomst wordt niet uitgesloten. Dit betekent
dat in de eerste drie kernen minimaal 163.000 en maximaal 185.000
inwoners zullen kunnen worden gehuisvest. Deze extra capaciteit zal
volgens de plantoelichting moeten worden gevonden door enerzijds
het opvoeren van de netto - woningdichtheden en anderzijds door het
verminderen van de hoeveelheid groen op m.n. buurt - en wijkniveau.
De genoemde inwonertallen zijn gebaseerd op een gemiddelde woningbezetting van 2,8. In woningaantallen gerekend betekent dit dat in
Almere-Stad ruimte is voor minimaal 35.700 en maximaal 40.000
woningen en in Almere - Buiten voor minimaal 14.285 en maximaal
17.850 woningen.
In de door de Ministervan Verkeer en Waterstaat reeds goedgekeurde
en vastgestelde structuurplannen voor Almere - Stad en Almere - Buiten (resp. bij besluit van 11 mei 1982 en van 20 september 1982) is de in
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de twee kernen te realiseren hogere woningdichtheid al verwerkt. In
haar rapporten betreffende de beide plannen (R 98/82 en R 214/82)
heeft de Commissie haar instemming betuigd met deze verhoogde
taakstelling.
In het kader van het onderhavige structuurplan merkt de Commissie
hierover nog het volgende op.
De verdichtingsoperatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor
o.m. de bestemmingen van de buitenruimte en het verkeers-en
vervoerssysteem zijn een duidelijke manifestatie van de flexibiliteit van
het structuurplan.
Inmiddels is een belangrijk deel van Almere - Stad, Almere - Haven en
Almere - Buiten gerealiseerd of in een min of meer vergevorderd
stadium van ontwikkeling. Dit betekent dat door de gerealiseerde of
binnenkortte realiseren bebouwing en infrastructuur de mogelijkheden
om rekening te kunnen houden met nieuwe ontwikkelingen en gewijzigde inzichten steeds meer worden beperkt. Voor wat betreft de woningverdichting houdt dit in dat de vrijheid om te kiezen waar binnen het
plangebied en op welke wijze verdicht zal worden beperkt wordt door
bebouwing en infrastructuur, zoals deze in de verschillende deelplannen is aangegeven, c.q. vastgesteld.
Gelet op deze beperkingen wil de Commissie haar in het kader van het
OSAI gemaakte opmerkingen over de herkenbaarheid van het stedelijk
gebied benadrukken.
DeCommissie merkt in dit verband voorts nog opdat bij hette realiseren
aantal inwoners is uitgegaan van een gemiddelde woningbezetting van
2,8. Zij wijst erop dat de ervaring heeft geleerd dat de gemiddelde
woningbezetting zich in relatief korte tijd tamelijk sterk kan wijzigen en
in verband daarmee een onzekere factor is. Een verlaging van de gemiddelde woningbezetting zou kunnen betekenen dat binnen Almere-Stad
en Almere - Buiten plaats moet worden gevonden voor een groter
aantal woningen. Overigens wordt volgens de plantoelichting in Almere- Stad de gemiddelde woningbezetting van 2,8 thans ruimschoots
behaald.
Woningbouwprogramma.
Met betrekking tot de ontwikkeling van Almere en m.n. met betrekking
tot het woningbouwprogramma tot 1990, zijn zowel op rijksniveau, als
op regionaal niveau, bestuurlijke afspraken gemaakt gebaseerd op de
Verstedelijkingsnota. De Commissie heeft met instemming kennis
genomen van de wijze waarop deze bestuurlijke afspraken zijn verwerkt, zoals o.a. is weergegeven in tabel 3a op blz. 52 van deel II van het
Ontwerp - Structuurplan Almere. De daarin genoemde cijfers kunnen
gelden als richtlijn voor de planning van de voorgenomen ontwikkeling.
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Relatie Oostvaardersplassen - plangebied Almere.
Het structuurplangebied grenst in het noord - oosten aan de Oostvaardersplassen. De grote waarde van dit natuurgebied stelt bijzondere
eisen aan de inrichting van de zone op de overgang van natuurgebied
naar stedelijk gebied. Het OSA II bevat hiervoor een aanzet.
Deze zone bestaat uit de ten oosten van het plangebied gelegen ca.
200 m brede strook die is gereserveerd voor de doortrekking in
noordelijke richting van de Stadsautoweg 1. In totaal is een strook van
minimaal 250 m (in het noorden) tot ca. 700 m (in meer zuidelijke
richting) voorzien als bos, die de buffer vormt tussen natuurgebied en
stedelijk gebied.
Voorde definitieve omvang, vormgeving en inrichting van de bufferzone
zal nog nadere studie moeten plaatsvinden naar gewenste ontwikkeling en beheer van het Oostvaardersplassengebied alsmede naar de
functie van de zone. De Commissie oordeelt het gewenst dat bij de
nadere uitwerking van het structuurplan rekening wordt gehouden met
de gegeven bijzondere situatie in die zin dat met name ook voor de
Beheerscommissie Oostvaardersplassen voldoende mogelijkheid o-

pen blijft om plannen in te passen ten einde tot een zo goed mogelijke
afstemming tussen het natuurgebied en het stedelijk gebied te komen.
Bedrijvenpark De Vaart.
De Commissie acht de ligging van het bedrijvenpark De Vaart tussen
Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen gezien de mogelijkheid om
op enkele delen van het park bedrijven van de zwaarste categorie van
de Lijst van bedrijfsvestigingen te vestigen vanuit milieuoverwegingen
problematisch. Zij is van mening dat bij de vestiging van dit soort
bedrijven grote zorgvuldigheid moet worden betracht. Om een goede
afweging zoveel mogelijk te garanderen stelt de meerderheid van de
Commissie voor om in de betreffende deelplannen van het bedrijvenpark een bestuurlijke drempel op te nemen, in die zin dat de vestiging
van bedrijven genoemd in categorie 5 van de lijst van bedrijfsvestigingen in beginsel wordt uitgesloten en wordt gebracht onder de vrijstellingsbevoegdheid van Burgemeesteren Wethouders. Deze vrijstelling
dient niet te worden verleend dan nadat de regionaal inspecteur van de
Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne in de gelegenheid is gesteld
daarover advies uit te brengen en - indien dit advies negatief is - van
G.S. een verklaring is ontvangen dat zij tegen het verlenen van de
vrijstelling geen bezwaar hebben.
De vertegenwoordigervan de Stichting Natuuren Milieu is van oordeel
dat de door de meerderheid van de Commissie voorgestelde bestuurlijke drempel onvoldoende bescherming biedt aan de natuurwaarden
van de Oostvaardersplassen en geeft er de voorkeur aan de vestiging
van categorie 5 bedrijven op het bedrijvenpark definitief uit te sluiten.
Dit lid van de Commissie heeft zijn standpunt als volgt verwoord:
'Het bedrijvenpark'De Vaart' ligt tussen de Oostvaardersplassen en de
Lepelaarsplassen. Deze nog jonge natuurgebieden zijn nu reeds in
internationaal kader van zeer groot ecologisch belang en hebben voor
West - europese begrippen unieke spectaculaire ontwikkelingsmogelijkheden. Dit belang is door de regering onderkend, hetgeen o.a. tot
uitdrukking is gekomen in de verschuiving van het tracé van de
Flevospoorlijn nabij de Oostvaardersplassen, het principe-besluit
inzake de oppervlakteverdeling van de gronden in Zuidelijk Flevoland
en het voornemen beide gebieden aan te wijzen tot Staatsnatuurmonumenten.
De intentie van de Regering om tot een integrale veiligstelling van deze
gebieden te komen kwam ook naar voren bij de installatie van de
Beheerscommissie voor de Oostvaardersplassen. De Minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk benadrukte in zijn installatierede dat naast de interne inrichting en het beheer ook aandacht voor
de omgeving van het natuurgebied van groot belang was: afstemming
van bestaande en toekomstige plannen is noodzakelijk.
Niet alleen nationaal maar ook internationaal zijn de waarde en het
belang van de Oostvaardersplassen onderschreven. Dit blijkt uit de
verontrusting over de bedreiging van de Oostvaardersplassen door de
Flevospoorlijn, die de Europese Commissie destijds onder de aandacht
bracht van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in
Brussel. Hierbij werd gewezen op de door de Raad van Ministers
aangenomen Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L103 van 25 april 1979),
de zgn. Vogelrichtlijn.
Op grond van deze Richtlijn dienen de lidstaten voor de leefgebieden
van de in bijlage 1 van die Richtlijn opgenomen vogelsoorten speciale
beschermingsmaatregelen te treffen, opdat deze soorten daar waar zij
nu voorkomen, kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten.
Daartoe dienen speciale beschermingszones te worden aangewezen.
Soortgelijke maatregelen moeten worden getroffen voor niet in genoemde bijlage opgenomen en geregeld voorkomende trekvogels.
Bijzondere aandacht moet daarbij worden besteed aan de bescher-
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ming van watergebieden van internationale betekenis.
De Richtlijn verplicht de lidstaten verder onder meer passende maatregelen te nemen om vervuiling en verslechtering van de desbetreffende
beschermingszones te voorkomen, alsmede te voorkomen dat de
vogels aldaar worden gestoord.
De Europese Commissie gaat ervan uit dat de Oostvaardersplassen als
een dergelijke beschermingszone kunnen worden aangewezen.
De vertegenwoordiger van de Stichting Natuuren Milieu meent dat het
mogelijk maken van de vestiging van milieuaantastende bedrijven hiermee niet in overeenstemming is. Hij is daarom van oordeel dat categorie
5 inrichtingen in het bedrijvenpark De Vaart niet mogen worden toegelaten'.
De andere leden van de Commissie merken met betrekking tot vorenstaande overwegingen op, dat de vertegenwoordiger van de Stichting
Natuur en Milieu zijn standpunt in belangrijke mate doet steunen op de
Europese Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand en de daaruit
voor Nederland voortvloeiende verplichtingen. De meerderheid van de
Commissie is in tegenstelling tot dit lid van mening dat de door haar
voorgestelde bestuurlijke drempel in het kader van genoemde richtlijn
kan worden beschouwd als een passende beschermingsmaatregel.
De Commissie vraagt voorts bijzondere aandacht voor de vorm en
geleding van het bedrijvenpark. Naar haar mening zal ernaar gestreefd
moeten worden om in het silhouet van het bedrijvenpark bezien vanuit
de richting van het Oostvaardersplassengebied massaliteit zoveel
mogelijk te voorkomen.
Verder dient naar het inzicht van de Commissie gestreefd te worden
naar een zodanige verdeling van de te bebouwen terreinen en de
groengebieden van het bedrijvenpark dat deze laatste mede een
functie kunnen vervullen bij de overgang naar het aangrenzende
natuur - en stedelijk gebied.
Aanvullende hoofdstukken.
Naar aanleiding van de rapportering van de Commissie over het OSA I
zijn een hoofdstuk betreffende milieuhygiëne en een hoofdstuk betreffende de stedelijke voorzieningen aan het structuurplan toegevoegd.
De Commissie heeft met instemminbg van deze aanvullende hoofdstukken kennis genomen. Zij geven haar geen aanleiding voor commentaar.
Verdere opmerkingen.
De Commissie heeft de behoefte om met betrekking tot de nadere
uitwerking van het Structuurplan in plannen ex art. 11 Wet Openbaar
Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders nog het volgende onder Uw
aandacht te brengen.
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Oppervlakten en bestemmingen in Almere.
In het kader van de wijziging van het tracé van de Flevospoorlijn is op 5
november 1981 bij brief van de Ministervan Verkeer en Waterstaat aan
de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten - Generaal
meegedeeld dat in het Kabinet afspraken zijn gemaakt over de verdeling
van de gronden in Zuidelijk Flevoland naar bestemming voorde periode
van 1980 tot 1990: het 'convenant'.
In verband met het feit dat de oppervlakte van Zuidelijk Flevoland
volgens het convenant die in de werkelijkheid overschreed, heeft een
correctie van het convenant plaatsgevonden. Deze ligt weer vast in een
advies van de Raad van de Waterstaat van 21 juli 1982.
In verband met de bestuurlijke indeling van Zuidelijk Flevoland in een
oostelijk deel (Zeewolde en gedeeltelijk Lelystad) en een westelijk deel
(Almere) dient ook de oppervlakteverdeling ingevolge het gecorrigeerde convenant voor de gehele polder over de deelgebieden te worden
gedeeld. In het kader van de gemeentewording van Almere dienen voor

het gebied van de gemeente voor 1 januari 1984 plannen ex art. 11 Wet
Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders te worden goedgekeurd.
Alvorens tot goedkeuring van bedoelde plannen kan worden overgegaan moeten deze worden getoetst aan het gecorrigeerde convenant
(westelijk deel). In nauwe samenwerking tussen de departementen van
Verkeer en Waterstaat en van Landbouw en Visserij heeft deze toetsing
plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is neergelegd in het stuk Z 1 2 4 /
83 en als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Het stuk heeft de
instemming van de Zuiderzeecommissie.
Hanteren van het structuurplan in de toekomst.
De Commissie meent dat uitgesproken helderheid bevorderlijk kan
zijn voor het hanteren van het structuurplan in de toekomst. Temeer
geldt dit, nu na de tervisielegging van het OSA, de inspraak en
commentaren die aanleiding gaven tot een reactie van de zijde van de
RIJP, het stuk Z 124/83 een nieuwe dimensie hieraan heeft toegevoegd t.w. de relaties met het regeringsconvenant.
De Commissie constateert dat de delen I t/m IV, alsmede de door haar
aanvaarde nota Z 124/83 onderling afwijkende bestemmingsaanduidingen bevatten, hetgeen niet te verwonderen valt gelet op de lange
duur van de procedure en de plaatsgevonden ontwikkelingen.
Tegen deze achtergrond adviseert de Commissie het Structuurplan
met name de plan kaart en de toelichting, die bestaat uit de delen I t/m
IV, ter goedkeuring te doen voorleggen aan de Ministervan Verkeer en
Waterstaat met inachtneming van het volgende.
1. Na deze goedkeuring worden in het bijzonder de door de RIJP in
deel IV voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ter visie
gelegen hebbende stukken en de aanvullende wijzigingen, die de
Commissie in dit advies voorstelt (deel V), verwerkt tot één geactualiseerde plankaart met toelichting.
2. Dit betreft derhalve mede de (visuele en tekstuele) verwerking van
nota Z124/83 als verbindende schakel tussen enerzijds het Regeringsconvenant en het Structuurplan en anderzijds het Regeringsconvenant en de plannen ex art. 1 1 ;
3. De planhorizon van het Structuurplan valt globaal samen met die van
de Nota R.O. III en de relevante structuurschema's (± 2000). Het
Structuurplan is mede een nadere uitwerking van het daarin neergelegde Regeringsbeleid.
4. Het Structuurplan is tevens het toetsingskader voor deelstructuurplannen en ex art. 11 plannen resp. bestemmingsplannen.
5. Het Regeringsconvenant heeft uitdrukkelijk betrekking op de periode 1980 -1990. Na laatstgenoemd jaar vormen de daarin opgenommen oppervlakten derhalve niet langer het toetsingskader voor het
ruimtelijk beleid. Voor zover zij dan zijn opgenomen in plannen ex
art. 11, c.q. bestemmingsplannen, zal aan het einde van de convenantsperiode heroverweging kunnen plaatsvinden. Dat geldt in het
bijzonder voor het gebied van het plan Almere West en Oost, waar
vóór deze heroverweging geen in feite onomkeerbare inrichtingsactiviteiten zullen plaatsvinden.
6. Een kaart zal de relatie tussen het Structuurplan en het Regeringsconvenant nader visualiseren. Voor deze kaart wordt uitgegaan van
de 6 hoofdbestemmingen van het convenant en de daarbij tot stand
gebrachte oppervlakteverdeling en bestemmingsomschrijving t.w.
landbouw (3800 ha):
Gebieden ten behoeve van akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw, daaronder begrepen champignonteelt, fruitteelt, dan wel het kweken van bloemen, bomen en bloembollen of enige
andere tak van bodemcultuur, met uitzondering van de bosbouw,
waarbij inbegrepen gebouwen en bouwwerken voor agrarische bedrijven met een op het nieuwe land gebruikelijke omvang.
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bos (3050 ha):
Een min of meer natuurlijke levensgemeenschap van planten en dieren
van tenminste 5 ha, waarbij boomvormende soorten aspectbepalend
zijn. De levensgemeenschap zal tegelijkertijd verschillende functies
moeten kunnen vervullen, zoals daar zijn: natuurlijke, recreatieve,
houtproducerende en landschappelijke.
natuur (328 ha):
Gebieden waarin de aanwezige levensgemeenschappen geheel of
overwegend spontaan tot ontwikkeling zijn gekomen, al dan niet onder
invloed van menselijk handelen.
verblijfs - recreatie (84 ha):
Gebieden bedoeld voor verblijf buiten de eerste woning - voor recreatieve doeleinden - waarbij tenminste één overnachting wordt gemaakt
m.u.v. overnachtingen bij familie en kennissen en in hotels en pensions.
infrastructuur en water (1966 ha):
Gebieden ten behoeve van (rail - )verkeer, natte en droge waterstaatsdoeleinden en leidingstroken.
stedelijk gebied inci. groenvoorzieningen binnen en buiten de kernen en bijzondere bestemmingen (4870 ha):
Gebieden ten behoeve van wonen, werken, centrum en groenvoorzieningen, intensieve recreatie (sportparken, nutstuinen e.d.), totale infrastructuur en enkele bijzondere terreinen (vuilstort en slibvloeivelden)
en andere bijzondere bestemmingen.
Door het bovenstaande wordt duidelijkheid geschapen voor het Structuurplan in zijn uiteindelijke vorm en de relatie daarvan zowel naar het
regeringsconvenant als naar plannen ex art. 11 resp. bestemmingsplannen gedurende de overeengekomen tijdsperiode.
Dit acht de Commissie van wezenlijk belang.
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Bijlage Z124/83.

Oppervlakten en bestemmingen in Almere.
1. In het kader van de wijziging van het tracé van de Flevospoorlijn is op
5 november 1981 bij brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten - Generaal meegedeeld dat in het Kabinet afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de gronden in Zuidelijk Flevoland naar
bestemming voor de periode van 1980 tot 1990: het 'convenant'.
I n verband met het feit dat de oppervlakte van Zu idelijk Flevoland volgens het convenant die in de werkelijkheid overschreed heeft een
correctie van het convenant plaatsgevonden. Deze ligt vast in een
advies van de Raad van de Waterstaat van 21 juli 1982.
In verband met de indeling van Zuidelijk Flevoland in een oostelijk
deel (Zeewolde) en een westelijk deel (Almere) dient ook de oppervlakteverdeling ingevolge het gecorrigeerde convenant voor de gehele polder over beide deelgebieden te worden gedeeld.
Tabel 1 geeft een overzicht van de verdeling van de gronden in Zuidelijk Flevoland naar bestemming volgens het convenant en het gecorrigeerde convenant - en dit laatste onderverdeeld naar een oostelijk en een westelijk deel - (in HA).
Tabel 1
hoof dbestem mi nge n
1980-1990

convenant

gecorrig.
convenant

oost. deel
(Zeewolde)

west. deel
(Almere)

landbouw
bos
natuur
bijz. bestemming
infrastr. + water
verblijfsrecreatie
stedelijk gebied

19.750
9.000
5.900
500
3.500
350
4.500

19.400
8.800
5.800
500
3.450
350
4.400

15.650
5.800
5.500
100
1.150
250
350

3.750
3.000
300
400
2.300
100
4.050

totaal

43.500

42.700

28.800

13.900

2. In het kader van de gemeentewording van Almere dienen voor het
gebied van de gemeente voor 1 januari 1984 plannen ex art. 11 wet
Openbaar Lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' te worden goedgekeurd.
Het betreft in totaal 59 plannen, gespecificeerd naar in totaal 60 bestemmingen.
Alvorens tot goedkeuring van bedoelde plannen kan worden overgegaan moeten deze worden getoetst aan het gecorrigeerde convenant (westelijk deel).
3. In nauwe samenwerking tussen de departementen van Verkeer en
Waterstaat en van Landbouw en Visserij heeft de toetsing van alle
plannen ex art. 11 wet O.L. 'ZIJP' aan het gecorrigeerde convenant
plaatsgevonden.
Daartoe zijn de 60 gedetailleerde bestemmingen van de plannen ex
art. 11 ingedeeld naarde 7 hoofdbestemmingen van het convenant
en zijn voorts alle plankaarten nauwkeurig opgemeten.
Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van de diverse bewerkingen. De eerste kolom getallen (C1) geeft het gecorrigeerde convenant (westelijk deel).
De tweede kolom getallen (C2) is een opnieuw gecorrigeerde versie
van het gecorrigeerde convenant op basis van een gemeten meeroppervlakte van 198 ha (ca 1,5%); deze is toegedeeld aan de hoofdbestemmingen landbouw, bos en stedelijk gebied.
De derde kolom (A) bevat de resultaten van de eerdergenoemde opmeting en indeling in bestemmingscategorieën. Hier verschijnt een
niet in het convenant opgenomen hoofdbestemming 'groen', die be-

stemmingen omvat die een nadere specificatie behoeven om bij een
van de hoofdbestemmingen van het convenant (in casu: bos) te kunnen worden ingedeeld.
De vierde kolom (B) is een herziene versie van kolom (A) op grond van
de volgende aanpassingen:
a. vermindering van'landbouw' met 480 ha door in het plan ex art. 11
'Al mere West en Oost' deze oppervlakte voor bos ook als zodanig
in het plan te bestemmen.
b. vermeerderen van 'bos' met 480 ha (zie a) en verminderen van
bos met 324 ha in het plan ex art. 11 'Noorderpiassen'door deze
te bestemmen als 'moerasbos', in te delen bij de hoofdbestemming 'natuur1.
c. verminderen van 'stedelijk gebied' met 450 ha buiten de kernen,
in de buitenruimte, gelegen terreinen met de bestemming recreatie en het indelen van deze 450 ha bij de hoofdbestemming
'groen'.
De vijfde kolom tenslotte (C2-B) geeft het verschil tussen het dubbel-gecorrigeerde convenant (westelijk deel) en de herziene versie
van de op de kaarten gemeten oppervlakten.
Tabel 2
hoofdbestemmingen
1980-1990

convenant
C1
C2

landbouw
bos
natuur
bijz. bestemming
infrastr. + water
verblijfsrecreatie
stedelijk gebied

3.750
3.000
300
400
2.300
100
4.050

groen

totaal
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13.900

art. 11 - plannen
A
B

3.800
3.050
300
400
2.300
100
4.150

4.385
1.351
4

3.905
1.507
328

verschil
C2 - B

+

105

- 1.543

+

1.966
84
4.439

- 1.966 84 3.989 —

28
400
334
16
161

-

1.869

2.319

+

2.319

14.100

14.098

-

14.098 -

2

4. Het verschil tussen convenant en de plannen ex art. 11, met name
ten aanzien van de hoofdbestemming bos, wordt op de navolgende
wijze opgeheven:
a. in het plan ex art. 11 'Al mere West en Oost'wordt de als bos te bestemmen oppervlakte met 105 ha verhoogd onder gelijktijdige
vermindering van de als landbouw bestemde oppervlakte met
105 ha. I n het plangebied dat in totaal 3.487 ha groot is, is dan in
totaal 642 ha bestemd als bos (waarvan 585 ha nog niet nader
gelocaliseerd) en 2.581 ha als landbouw. Geconstateerd wordt
derhalve dat deze wijzigingen en eventuele latere stedelijke ontwikkeling in het plangebied noch frustreren, noch daarop vooruitlopen.
b. in diverse plannen ex art. 11 worden in totaal nog 1.438 ha bestemd als bos. Daarvan maakt 1.174 ha overwegend deel uit van
de in tabel 2 onder B opgenomen 2.319 ha groen (ca 50%). De
overige 264 ha maakt overwegend deel uit van voor diverse recreatieve en groenbestemmingen aangegeven gebieden in het
stedelijk gebied van 570 ha (eveneens ca 50%). Een exacte specificatie geeft bijlage 1.
c. in de plannen ex art. 11 wordt voor de bestemming 'bos' de volgende doeleindenomschrijving aangehouden:
'Min of meer natuurlijke levensgemeenschap van planten en dieren van tenminste 5 ha, waarbij boomvormende soorten aspectbepalend zijn.
De levensgemeenschap zal tegelijkertijd verschillende functies

moeten kunnen vervullen zoals daar zijn: natuurbeheer, openluchtrecreatie, houtproductie en betekenis voor het landschap',
d. in het plan ex art. 11 'Noorderpiassen' wordt een herformulering
opgenomen waarbij de bestemming 'bos' wordt gewijzigd in
'moerasbos'. De volledige tekst van de herformulering geeft bijlage 2.
Het resultaat van deze aanpassingen is opgenomen in tabel 3.
Tabel 3
hoofdbestemmingen
1980-1990

convenant
C2

landbouw
bos
natuur
bijz. bestemming
infrastr. + water
verblijfsrecreatie
stedelijk gebied

verschil

3.800
3.050
300
400
2.300
100
4.150

3.800
3.050
328
1.966
84
3.765

+
-

28
400
334
16
385

-

1.105

+

1.105

14.100

14.098

groen (vnl. recreatie)

totaal

plannen
ex art. 11

5. Tabel 4 tenslotte geeft een overzicht van de oppervlakteverdeling
over de hoofdbestemmingen van het convenant naar de onderscheiden onderdelen van Almere. In deze overzichtstabel zijn alle in het
voorgaande beschreven door te voeren wijzigingen en aanpassingen van de plannen ex art. 11 verwerkt.
Tabel 4
hoofdbestemmingen
1980-1990

AH

AS

AB

landbouw
bos
natuur
bijz. bestemming
infrastr. + water
verblijfsrecreatie
stedelijk gebied

.
37
237
83
305
8
361 1.879

141
241
53
880

groen

166

239

totaal

647 2.663 1.554

•

234

dV

br 1 br 2
(Alm. W+O)

- 2.581 1.078
128
642 1.765
2
326
60
262 1.203
76
587
58
86

-

380

totaal
3.800
3.050
328
1.966
84
3.765
1.105

861 3.487 4.886 14.098

6. Samenvatting
Om de plannen ex art. 11 voor Almere in overeenstemming te brengen met het gecorrigeerde convenant (westelijk deel) dienen de volgende aanpassingen en correcties te worden aangebracht:
a. in het plan 'Almere West en Oost' wordt voor 585 ha de bestemming bos op de plankaart opgenomen, zodanig dat daaruit blijkt
dat wel de oppervlakte maar nog niet de locatie daarmee is vastgelegd.
Toelichting en voorschriften worden conform aangepast.
b. in de in bijlage 1 opgenomen plannen worden de daar vermelde
oppervlakten bos als zodanig bestemd. Dit wordt geregeld in de
toelichting en de voorschriften van de plannen.
c. in het plan 'Noorderpiassen' wordt voor de op de plankaart aangegeven oppervlakte van 324 ha bos een herformulering van toelichting en voorschriften aangebracht zoals opgenomen in bijlage 2.

Almere, 3 augustus 1983

Bijlage 2. bij bijlage Z124/83

Specificatie van in diverse groenbestemmingen alsnog als bos te
bestemmen 1438 ha. In diverse plannen ex art. 1 1 .
ex art. 11 plan:

opp. alsnog te bestemmen als bos:

Almere - Haven.
Sportvelden Oost
't Meerveld

12 ha. (2)
25 ha. (1)

Sub-totaal

37 ha.

Almere-Stad.
Ebenezer Howard park
Stedenwijk Zuid
Groengebied 2P
Almere Stad Oost
Almere Stad West
Weerwater

49 ha.
20 ha.
43 ha.
35 ha.
40 ha.
20 ha.

Sub-totaal

207 ha.

Almere- Buiten.
Bedrijventerrein U
Almere Buiten Oost I
Almere Buiten Oost II
Buitenveld

6 ha.
130 ha.
25 ha.
80 ha.

Sub-totaal

241 ha.

Almere de Vaart.
De Vaart IV
De Vaart Noord en Oost

20 ha.
34 ha.

Sub-totaal

54 ha.

Almere Buitenruimte 1.

(D
(1)

(1 + 2)
(2)
(2)

(D

(D
(D
(D
(2)

(1+2)
(1+2)

--ha.

Almere Buitenruimte 2.
Kromslootpark
Muiderzand
Middengebied
Almeerderhout
Noorderpiassen
Overvaart
Pampushout
Hoofdwegen

135
33
51
122
338
135
36
49

Sub-totaal

899 ha.

Totaal Almere gebied:

ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

1438 ha.

Deze oppervlakten bos gaan ten koste van in de tabellen opgenomen oppervlakten voor:
(1)'Groen'
(2) 'Stedelijk gebied'

Toelichting bij de herformulering van 'bos' in het plan 'Noorderplassen'.
In een gebied, gelegen ten zuiden van het gemaal 'De Blocq van Kuffeler* is door ingrepen tijdens en na de bedijking van Zuidelijk Flevoland
een, in abiotisch opzicht, zeer gevarieerd milieu ontstaan. Naast deels
dichtgeslibde zandwinputten en ondiepe kleiwinputten komt het oorspronkelijk bodemprofiel hiervoor, maar ook bonte gronden die hierop
plaatselijk zijn gestort.
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De natuurlijke ontwikkelingen, die hier tot nu zonder ingrepen hebben
kunnen plaatsvinden, speelden hierop in. Naast ondiepe waterplassen
en laaggelegen moeras is op het oorspronkelijk profiel een natuurlijke
ontwikkeling naar bos op gang gekomen.
Het gebied, dat natuurwetenschappelijk van belang is, ontleent op dit
moment vooral zijn waarde aan de diverse soorten en grote aantallen
vogels op en rond de plassen. Landschappelijk wordt het beeld reeds
bepaald door het in ontwikkeling zijnde moerasbos.
Door de ligging in de stadsrand, de omvang en de aanwezige variatie
biedt het gebied interessante mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie. Een goede interne zonering en een daarop afgestemd stelsel
van paden met observatieplekken en -hutten biedt hier kansen voor
een harmonieus samengaan van recreatie- en natuurbelangen. De voor
ogen staande meervoudige functie en het feit dat hier reeds sprake is
van een natuurlijke bosontwikkeling heeft de voorkeur doen uitgaan
naarde bestemmingsaanduiding'moerasbos'. Instandhouding van het
aanwezige natuurlijke milieu staat voorop en aanvullende inplant zal
niet of slechts in zeer beperkte mate behoeven plaats te vinden.
Herformuleringen
A. Plantoelichting
- Hoofdstuk 4.3. 'Bos' wordt: 'Moerasbos'
- 4e regel 'bestemming Bos' wordt: 'bestemming Moerasbos'.
B.

Planvoorschriften
- Planinhoud Hoofdstuk II 'Bos (BOS)' wordt: 'Moerasbos'
- Artikel 12 Bos (BOS) wordt: 'Artikel 12 Moerasbos'.
Doeleindenomschrijving.
1. De op de kaart als 'Moerasbos' aangewezen gronden zijn bestemd voor het in stand houden en de verdere ontwikkeling van
de aldaar voorkomende dan wel daaraan eigen natuurlijke, landschappelijke, educatieve en natuurrecreatieve waarden met de
de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw
zijnde, ontsluiting en andere werken ten dienste van de genoemde doeleinden.
- lid 2,1 e regel 'bos' wordt: 'moerasbos'
- lid 3, 5e regel 'bos' wordt: 'moerasbos'
Artikel 12 aanvullen met een nieuw lid m.b.t. 'de gebruik der gronden'.
'Tot gebruik van gronden strijdig met de bestemming zoals bedoeld
in artikel 16 lid 1 wordt in ieder geval gerekend gebruik van deze
gronden:
a. als sport-, wedstrijd- of speelterreinen, parkeerterreinen, dagcampings, lig- of speelstranden, lig- of speelweiden, zwemgelegenheden;
b. voor militaire oefeningen;
c. voor agrarische doeleinden, behouden het gebruik als grasland,
bouwland en de uitoefening van de grind-, riet- en biezencultuur,
tenzij er voor zover zodanig gebruik, respectievelijk uitoefening,
ten dienste staan van de in lid 1 bedoelde functies en waarden;
d. voor het beproeven van voertuigen, voor het beoefenen van de
motorsport, de modelvliegsport en de modelbootsport; voor het
houden van wedstrijden met motorrijtuigen of bromfietsen; voor
het racen of crossen met motorrijtuigen of bromfietsen; voor het
varen met recreatievaartuigen en het beoefenen van de waterskisport;
e. voor het opslaan, lozen of storten van al dan niet afgedankte of
aan het hun bestemming onttrokken voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband
met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden;
f. het winnen van bosstrooisel en mos.

C. Kaart
De bestemmingsaanduiding 'Bos (BOS)' wordt: 'moerasbos'.

2 Toelichting op de relatiekaart Structuurplan-Convenant.

De relatiekaart tussen het Structuurplan Almere en de interdepartementaal overeengekomen verdeling van de gronden naar hoofdbestemmingen, het zgn. Convenant, maakt deel uit van dit Structuurplan
(zie bijlage V.1.).
Het Convenant heeft uitdrukkelijk betrekking op de periode 19801990. Nó laatstgenoemd jaar vormen de daarin opgenomen oppervlakten derhalve niet langer het toetsingskader voor het ruimtelijk beleid.
De planhorizon van het Structuurplan Almere valt globaal samen met
die van de Nota R.O. III en de relevante Structuurschema's (± 2000).
Het Structuurplan is mede een nadere uitwerking van het daarin
neergelegde regeringsbeleid. Tevens is het Structuurplan het toetsingskader voor (deel)Structuurplannen en ex art. 11 plannen resp.
bestemmingsplannen.
Zoals gezegd maakt het Convenant deel uit van dit toetsingskader tot
1990. De relatiekaart heeft een overbruggingsfunctie, waarin de vertaling van dit Convenant voor het grondgebied van Almere is weergegeven. Tevens vermeldt de relatiekaart de oppervlakteverdeling naar
hoofdbestemmingen per bestemmingsplan.
De op de kaart naar belangrijke bestemmingen van het Structuurplan
gespecificeerde hoofdbestemmingen, zijn de volgende zes hoofdbestemmingen van het Convenant:
- Landbouw. (3800 ha.): Gebieden ten behoeve van akkerbouw,
weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw, daaronder
begrepen champignonteelt, dan wel het kweken van bloemen,
bomen en bloembollen of enige andere tak van bodemcultuur, met
uitzondering van de bosbouw, waarbij inbegrepen gebouwen en
bouwwerken voor agrarische bedrijven met een op het nieuwe land
gebruikelijke omvang.
- Bos (3050 ha.): Een min of meer natuurlijke levensgemeenschap van
planten en dieren van tenminste 5 ha., waarbij boomvormende
soorten aspectbepalend zijn. De levensgemeenschap zal tegelijkertijd verschillende functies moeten kunnen vervullen zoals daar zijn:
natuurlijke, recreatieve, houtproducerende en landschappelijke.
- Natuur (328 ha.): Gebieden waarin de aanwezige levensgemeenschappen geheel of overwegend spontaan tot ontwikkeling zijn
gekomen, al dan niet onder invloed van menselijk handelen.
- Verblijfsrecreatie (84 ha.): Gebieden bedoeld voor verblijf buiten de
eerste woning voor recreatieve doeleinden waarbij tenminste één
overnachting wordt gemaakt m.u.v. overnachtingen bij familie en
kennissen en in hotels en pensions.
- Infrastructuur en water (1966 ha.): Gebieden ten behoeve van (rail) verkeer, natte en droge waterstaatsdoeleinden en leidingstroken.
- Stedelijk gebied incl. groenvoorzieningen binnen en buiten de
kernen en bijzondere bestemmingen (4870 ha.):
Gebieden ten behoeve van wonen, werken, centrum en groenvoorzieningen, intensieve recreatie (sportparken, nutstuinen e.d.), totale
infrastructuur en enkele bijzondere terreinen (vuilstort en slib - vloeivelden) en andere bijzondere bestemmingen.

Tabel V.3.1. Oppervlakteverdeling naar hoofdbestemmingen
per ex art. 11 plan van Almere
Totaal

360

-

22
4
3
5
3
10
6
7
9
11
2
1
83

58
37
63
45
23
35
23
50
40
91
24
38
527

80
66
66
62
26
45
29
57
49
102
26
39
647

4
6
10
2
14
8
6
13
3
13
15
9
2
24
8
42

13
44
65
5
73
91
21
132
6
50
300
133
6
72
39
859
170
34
2113

17
50
124
7
87
119
27
145
9
63
315
142
8
147
47
936
210
210
2663

12
3
6
4
2
4

30
124
53
97
55
63
67
35
372

18
53

58
1119

31
127
53
109
58
69
71
43
506
165
297
1554

25
12

-

37

Almere-Stad:
Randstad
Markerkant
Ebenezer Howardpark
Draaiersplaats
Stedenwijk Noord en Midden
StedenwijkZuid
Gooisekant
Waterwijk
Gietersplaats
Almere-Stad Centrum
Woongebied 2D/G/U
Woongebied 2E
Frezersplaats
Groengebied 2P
Woongebied 2Z
Almere-Stad Oost
Almere-Stad West
Weerwater
Subtotaal
Almere-Buiten:
Centrum Noord
Centrum Zuid
Woongebied 3B
Woongebied 3C + F
Bedrijven terrein 3E
Woongebied 3D
Woongebied 3H
Agrarisch Bedr. terrein 3U
Almere-Buiten Oost I
Almere-Buiten Oost II
Buitenveld
Subtotaal

Stedelijk gebied

Almere-Haven:
De Wierden
't Meerveld
De Gouwen
Sportvelden-Oost
Centrum
De Marken
De Hoven
Steiger en de Paal
De Werven
De Meenten en Grienden
Sportvelden West
Voorlanden en Begraafplaats
Subtotaal

Infrastr. + water

c
ï

Verbl. recreatie

Natuur

r3
O.
C7
O

Bos

Ex-art. 11 plan

49

20

-

43

8

35
40
50
237

8

126
305

1
3

-

141
141

6
130
25
80
241

-

II Kromslootpark
Muiderzand
Oostrand
Middengebied
Almeerderhout
Noorderpiassen
Overvaart
Pampushout
Hoofdwegen
Gooi- en IJmeer
Flevolijn I
Flevolijn II
Subtotaal

Totaal Almere

i

i

i i i i i

i i i i i

128

908
1673
2581

18
275
289
451
23
22

1078

3800 ha

177
465
642
135
61
51
101
625
338
180
250
69

7765

3050 ha

15
12
4
9
18
2
60

63
67
62
126
288
67
673

78
79
66
155
414
69
861

75
187
262

2
2

10
30

326

36

326

328 ha

Totaal

De Buitenruimte:
I Almere West en Oost bl. 1
Almere West en Oost bl. 2
Subtotaal

20
108

Stedelijk gebied

De Vaart:
De Vaart I
De Vaart II
De Vaart III
De Vaart IV
De Vaart Noord en Oost
De Vaart VI
Subtotaal

Infrastr. + water

0
c
S

Verbi. recreatie

a

Natuur

r
3

Bos

Ex-art. 11 plan

12
13
26
25
164
283
37
17
512
23
64
27
1203

1161
2326
3487
27
48
58
21
92
86
5
79
22

438

174
150
440
147
1206
1484
245
323
581
45
64
27
4886

84 ha 1966 ha 4870 ha 14098 ha
76

361

362

CD
CD

N
CD"
- '••••• B

CQ
CD
D

1. Nota van wijzigingen

1. Piankaart toelichting.
Ten opzichte van de plantoelichting in deel II, de Aanvullende Nota zijn
een beperkt aantal meer of minder belangrijke wijzigingen opgenomen
als gevolg van gevoerd interdepartementaal overleg, het commentaar
op de ter visie gelegde piankaart, het bestuurlijk commentaar van het
Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en het advies van de
Raad van de Waterstaat terzake.
In de eerste plaats is de onlangs vastgestelde grens van de gemeente
Almere als plangrens overgenomen.
Gevolg hiervan is dat het op het O.S.A. II opgevoerde natuurgebied met
bos t.b.v. het Oostvaardersplassengebied buiten de plangrens valt en
derhalve op het Structuurplan Almere niet meer voorkomt.
Overigens is de in deel V weergegeven oppervlakte gebaseerd op deze
vastgestelde grens, waarmee het 'droge' oppervlak van het Structuurplan Almere op 14098 ha. vastligt.
Het totale oppervlak van het Structuurplan Almere, incl. het Gooi • en
IJ meer en het Markermeergedeelte binnen de plangrens, bedraagt
17921,3 ha.
In de tweede plaats zijn er een aantal aanvullingen op bestemmingen
opgevoerd met name:
a) na stedelijk gebied een aparte aanduiding reserveringen waaronder
behoren:
- landbouw, bos en reservering stedelijkgebied, zich bevindend in het
westelijk en oostelijk deel van Almere
- bijzondere bestemmingen
b) het aantal bestemmingen onder bos, beplantingen is uitgebreid
met:
- moerasbos (ten noorden van de Noorderpiassen)
- landbouw en bos, voorkomend in het oostelijk gedeelte van Almere
met name tussen het tracé van RW 27 en de Gooise weg
- bos en recreatie, voorkomend verspreid over het gehele Structuurplan, i.p.v. stedelijk gebied t.b.v. recreatief gebruik (uit O.S.A. II), als
direct gevolg van het Interdepartementaal Overleg t.a.v. de oppervlakte verdeling van hoofdbestemmingen
Binnen de bestemming bos en recreatie zal voornamelijk het alsnog
te bestemmen bos een plaats krijgen
- utilitaire werken en bos, te vinden ten noorden van de S.A.W. 1 tussen
Hoge en Lage Vaart (vloeivelden)
c) het aantal bestemmingen onder infrastructuur is uitgebreid met
'Infrastructuur in studie'.
Deze bestemming vervangt op de zgn. I Jmeerdam de eerder aangeduide bestemming 'Stadsautoweg in studie'.
d) de bestemming nationale leidingstraat ten oosten van RW 27
vervalt; het tracé langs RW 6 en de S.A.W. 1 blijft gehandhaafd.
e) het gedeelte Almere- DeVaartisnauwkeurigerengestructureerder
op de piankaart overgebracht.
Tenslotte zijn enkele aanduidingen verbeterd, met name de naamgeving
van de plas aan de noord - oost kant van Almere - Stad die inmiddels
Leeghwaterplas heet; de openbaarvervoersbaan in Almere - Haven West, die door de vergevorderde bouw van de wijken de Wierden en de
Gouwen is aangelegd en in gebruik is genomen.
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