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Geachte heer, mevrouw,
In uw vergadering van 7 februari 2013 heeft u een raadsdebat gehouden over het
Evaluatieonderzoek van de Rekenkamercommissie naar het beleid van de gemeente inzake
de ontwikkeling van grootschalige Groen- en recreatiegebieden. Daarbij heeft u besloten de
aanbevelingen van de RKC over te nemen . Wij hebben toegezegd u afzonderlijk te
informeren over de stand van zaken van de uitvoering van de beleidsnota uit 2007 'Groen en
Recreatie, de kwaliteit van natuur- en recreatiegebieden'. Dat doen wij via deze brief.
Daarnaast zullen wij u eind 2013 informeren over nieuwe (regionale) ontwikkelingen in het
beleidsveld, mogelijke beleidsagendapunten voor de toekomst en hoe wij met de
aanbevelingen van de RKC zullen omgaan .
Mede onder verwijzing naar de uitvoerige rapportage van de RKC over het 'Groot groen ' (RV
2013/1054) treft u hieronder een beknopte weergave van de stand van zaken van de
uitvoering van de bovengenoemde beleidsnota uit 2007 aan.

Beleidsnota Groen en Recreatie 2007
Het huidige overkoepelend beleid is vastgelegd in de nota Groen en Recreatie. De kwaliteit
van natuur- en recreatiegebieden uit augustus 2007 (RV 2007/158899). De gemeente wil
een aantrekkelijk woon- en leefklimaat realiseren, vooral voor de eigen inwoners en maar wil
ook kansen benutten door het aantrekken van recreanten en toeristen van buiten de
gemeente.
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Voor de opstelling van de nota 2007 (actualisatie van beleidsnota 1999) waren meerdere
aanleidingen:
•
•
•
•
•

de vertraging die was opgetreden in de uitvoering van het provinciale Raamplan
Haarlemmerméér Groen (2000);
het meer willen aansluiten bij wensen van recreanten;
het willen verbeteren van de kwaliteit van groengebieden;
de verwachte groei van het inwonertal en
het (vorige) collegeprogramma 2006-2010 'Rood, groen en blauw: meer in balans:

In de nota Groen en Recreatie 2007 zijn tot circa 2014 de volgende doelstellingen van het
gemeentelijke groen- en recreatiebeleid vastgelegd (met inachtneming van de afspraken
over de Haarlemmermeer groen taakstellingen):
• meer routes en verbindingen naar en door het groen;
• differentiatie; een grotere variatie in en aantrekkelijkheid van bestaande en nieuwe
groengebieden;
• aanleg van Park21 (grootschalig stadspark waarin begrepen grote delen van de toen nog
liggende restant taakstelling nieuw groengebied en recreatieplas, maar ook verbrede
landbouw en leisure).
Bouwstenen voor de uitvoering van het beleid zijn : een samenhangende, groen-blauwe
structuur (het landschappelijke raamwerk) van recreatieve verbindingen en waterlopen en
daarbinnen gevarieerd(e) parken , bossen, waterplassen en agrarisch gebied (zie figuur
hierna, uit de nota 2007).
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Voor het concreet bereiken van de doelstellingen en de implementatie van het beleid zijn tal
van activiteiten uitgevoerd die hierna worden toegelicht.
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Terugblik en stand van zaken uitvoering en implementatie Beleidsnota 2007

a. Gebiedsuitwerking, Westflankplanvorming en Structuurvisie Haarlemmermeer 2030
De beleidsuitgangspunten voor Recreatie en Groen op kwantitatief en kwalitatief gebied zijn
verwerkt in de planvorming voor onder meer de Gebiedsuilwerking Haarlemmermeer &
Bollenstreek (2007), planvorming Westflank Haarlemmermeer (2011 ), plannen voor
Geniedijk en Geniepark-A4 zone (2008, 2012), Ontwikkelingsvisie Bufferzone Amsterdam Haarlem (2012), Groenstructuurplan Badhoevedorp (2013).
Recent is de gemeentelijke Structuurvisie 2030 (2013) vastgesteld waarin de huidige en in
de toekomst na te streven Groen-blauwe structuur voor de gemeente is vastgelegd in de
Structuurvisie plankaart
De beleidsuitgangspunten zijn daarmee verankerd.
b. Herijking doelen en financiering aanleg en beheer
De uitvoering van het geactualiseerde recreatiebeleid is na 2007 van start gegaan maar de
realisering van nieuw recreatieareaal heeft, ondanks versterkte inzet van de gemeente (o.m.
als gedelegeerd opdrachtgever van de provincie) te kampen gehad met de sterke ruimtelijke
dynamiek in de regio (planologische onzekerheid, moeilijke grondverwerving, veel betrokken
partijen). Daarenboven kondigde het Rijk in oktober 2010 (z.g. 'Biekerbrief') een stopzetting,
met onmiddellijke ingang, af van bijdragen in grondverwerving-en aanlegkosten (en daarna
idem de provincie Noord-Holland) waardoor aanleg en voltooiing van geplande projecten niet
meer mogelijk was.
In de nota Heroverweging Haarlemmerméér Groen (2011) is het Groen en Recreatie beleid
in lijn met het collegeprogramma, op onderdelen bijgesteld c.q . doorontwikkeld met de
stopzetting van enkele Haarlemmermeer Groen projecten in Noord-West Haarlemmermeer
en de focus op Park21 (RV 2011/20042).
Daarnaast hebben wij inmiddels zelf een financiële strategie ontwikkeld voor de dekking van
benodigde groeninvesteringen uit het gemeentelijke fonds RIH (Ruimtelijke Investeringen
Haarlemmermeer), via vereveningsbijdragen uit 'rode' ontwikkelingen.
Voorts is (met succes) intensieve inzet gepleegd om Schiphol groencompensatiegelden voor
deze gemeente/Park21 te behouden .
Het beheer van de (regionale) recreatiegebieden in Haarlemmermeer is in de loop der tijd
over meerdere robuuste partners en instellingen verdeeld (staatsbosbeheer, recreatieschap
en gemeente), hetgeen de financiële druk spreidt. De nu nog deels relatief jonge gebieden
worden steeds drukker bezocht en bieden op den duur meer kwaliteit en
verdienmogelijkheden, als aantrekkelijk decor voor passende particuliere exploitaties en
publieksevenementen. Dit overigens nog los van indirecte maatschappelijke baten op
gebieden van bijvoorbeeld gezondheid, milieuwinst vastgoedwaarde, vestigingsklimaat.
Tenslotte kan gemeld worden dat in het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude al
enige tijd een constructieve discussie en programmatische aanpak loopt, om een gezonde
financiële huishouding en efficiënte bestuurlijke organisatie ten behoeve van de duurzame
instandhouding van de schapsgebieden ook voor de verdere toekomst te handhaven . Eind
2013 zullen de eerste resultaten hiervan worden gerapporteerd .
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Kwaliteitsdoe/en en verbindingen
Sinds 2007 zijn, naast het sturen op de inrichtingsplannen ten behoeve van
onderscheidende karakters en uitstraling van geheel nieuwe deelgebieden, ook diverse
recreatieve kwaliteitsverbeteringen, attracties en voorzieningen tot stand gebracht door de
gemeente c.q . met ondersteuning gemeente. Genoemd kunnen worden :
c.

Inrichting en voorzieningen.
•
Gerealiseerd onder meer:
1. bij de Tooienburgerplas de hoogwaardige parkinrichting van de noordoever, twee
horecavestigingen en beeldend kunstwerk op het strand. Daarnaast ondersteuning
verleend voor aanleg bijzonder onderwaterpark sportduikers;
2. in het Haarlemmermeerse Bos: verbeteringen aan de speelruimte en natuurroutes,
paardensportvoorzieningen alsmede vestiging c.q. vernieuwing horeca
(Haarlemmermeer Paviljoen en Beachhouse);
3. horecavestiging en bijenpark in Groene Weelde;
4. ontwikkeling van diverse publieksevenementen op sportief en recreatief gebied in
genoemde gebieden.
•

In voorbereiding/aanleg onder meer:
1. voltooiing top Big Spotters Hili ;
2. verbetering parkeergebied zuid bij het Haarlemmermeerse Bos;
3. horecavestiging in Venneperhout;
4. 'schaapskooi' in Piesmanhoek en
5. beeldende kunstobjecten in Buitenschot

Verbindingen en toegangen.
• Gerealiseerd onder meer:
1. westelijke toegang Haarlemmermeerse Bos en koppeling Bos met Plesmanhoek;
2. aanslu itingen fietsers/wandelaars Getsewoud en Linquenda op Venneperhout en
Floriande op Boseilanden. Aansluiting Zwaansbroek op de Ringdijk nabij viaduct van de
N207 als onderdeel van 16 km fiets-, wandel- en ruiterroutes in Zwaansbroek;
3. fietsbrug over de Ringvaart naar Osdorp bij Park Zwanenburg;
4. recent de Fietsverbinding Geniedijk over de A4 en bewegwijzerde NS wandelroute
over de Geniedijk en
5. een recreatief Fietsknooppunten bewegwijzeringplan in de gehele gemeente.
•

In voorbereiding/aanleg:
1. verbetering recreatieve route tussen H'meerse Bos en Groene weelde.
2. voltooiing fietsbrug aansluiting Floriande met Boseilanden.
3. fietspad en -tunnel Venneperhout onder N207 naar Lisserweg.
4. recreatieve hoofdverbinding route van Floriande, langs Koning Willem-Aiexander
sportcomplex, met Park21 (deelgebied 1 en nieuwe recreatieplassen) en
Zwaansbroek!IJ tochtzone.
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d. Gebieden
In aansluiting op de uitvoerige rapportage van de Rekenkamercommiss ie (RV 2013/1054)
van januari 2013 kan over de stand van zaken van de voortgang in de deelprojecten
sindsdien, het volgende worden gemeld .

Park21
Sinds 2007 zijn belangrijke stappen gezet in de planontwikkeling van Park21 : vaststelling
van Plan van Aanpak, Nota de Opgave, Nota Keuze lnrichtingsontwerp, Concept Masterplan
en Masterplan en Businesscase Park21 .
Het eerste deelgebied Park21 'Park en Sport' is inmiddels in uitvoering .
De meest recente stand van zaken is u onlangs in de Voortgangsbrief Park21 (2012/76553)
en in het Raadsvoorstel Afronding dossier Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving c .a.
(2013/30720) gerapporteerd en in raadssessies op 16 mei 2013 respectievelijk 6 juni 2013
besproken.

Overige Haarlemmerméér Groen projecten
Mainport & Groen projecten
In het hiervoor onder Park21 reeds genoemde Raadsvoorstel Afronding dossier Plan van
Aanpak Schiphol en Omgeving c.a. (2013/30720, raadsvergadering 13 juni 2013), is
aangegeven dat de lopende grote en kleinere projecten van de Stichting Mainport en Groen
grotendeels door de gemeente zullen worden afgerond met het daarvoor door de Stichting
aan de gemeente over te dragen budget. In de Intentieovereenkomst zijn hierover afspraken
gemaakt.
De grotere deelprojecten Mainport en Groen zijn:
- Buifenschot De uitvoering van deelproject Buitenschot, 35 ha, in combinatie met een
grondgeluid van vliegtuigen dempende inrichting en beeldende kunsttoepassingen , is
grotendeels gereed . Naar verwachting is na de zomer de basisinrichting gereed. Het planten
van de bomen volgt, afhankelijk van de weersomstandigheden in najaar/winter dan wel
vroege voorjaar 2014 (uitvoering door luchthaven Schiphol).

- Park Vijfhuizen en fietspad /Jtochtzone. Na planuitwerking, planologische procedures en
(deels) onteigeningstraject, is de aanleg van het deelproject Park Vijfhuizen en fietspad
IJtochtzone, ca. 23 ha, in mei 2013 aan een aannemer gegund en in uitvoering. Oplevering
is voorzien medio 2014 (uitvoering door recreatieschap Spaarnwoude).

- Badhoevedorp-zuid/Groene AS. De planuitwerking en het budget voor de aanleg van het
deelproject Badhoevedorp-zuid/Groene AS (ca. 10 ha) , wordt geheel overgedragen aan de
gemeente. Dit deelproject wordt nader uitgewerkt en ingepast in het totaal inrichtingsontwerp
voor het gebied 'De Veldpost' aan de zuidkant van Badhoevedorp: een groene bufferzone
met verschillende functies waaronder natuurontwikkeling, ecologische verbinding, recreatief
uitloopgebied, begeleiding van fietsroutes, sportvelden. Na vaststelling van het
bestemmingsplan zal de verdere planuitwerking en realisatie in de komende jaren gefaseerd
ter hand worden genomen (door gemeente Haarlemmermeer).
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Recreatie om de Stad (RodS/SGP) projecten
In het raadsvoorstel Kredietaanvraag Groenprojecten Haarlemmerméér Groen (RV
2011/10128) hebben wij u een overzicht gegeven van de lopende Module groenprojecten.
8
- 2 fase van Park Zwanenburg. Inm iddels heeft de provincie de onteigeningsprocedure in
gang gezet voor de verwerving van het perceel dat voor de aanleg van 2e fase van Park
Zwanenburg (de hoofdtoegang tot het parkgebied vanaf de Dennenlaan/IJweg, ca. 1 ha)
nodig is. Voltooiing van dit laatste deel (de1 8 fase Parkgebied en fietsbrug over de Ringvaart
zijn reeds in gebruik) is eind 2014 voorzien.
- Bosei/anden. Het gebied Boseilanden is in 2010 grotendeels gerealiseerd , op het vervolg
van de doorgaande recreatieve route, het Duinpad, na. Het Duinpad eindigt nu nog in een
trap maar het voltooien van de route heeft prioriteit.
-Park Zwaanshoek noord. Voor Park Zwaanshoek noord, ca. 23 ha ten noorden en westen
van de begraafplaats, was reeds een Inrichtingsantwerp opgesteld .
Door het vervallen van de substantiële rijksbijdrage (2010) in de inrichting van deze 2
gebieden ontstond de noodzaak om de plannen voor de voltooiing van Boseilanden en Park
Zwaanshoek bij te stellen.
In samenspraak met provincie, recreatieschap en hoogheemraadschap zijn de eerdere
plannen in de afgelopen maanden aangepast. Europese subsidie en een subsidie van de
Stadsregio zijn reeds beschikbaar.
De Boseilanden en het nieuwe Park Zwaanshoek vormen essentiële ecologische én
recreatieve schakels tussen de waardevolle landgoedbossen van de Binnenduinrand en de
bos- en parkgebieden in Haarlemmermeer. Momenteel worden de mogelijkheden
onderzocht voor het verkrijgen van aanvullende subsidies van de provincie Noord-Holland
(nieuwe Beleidsagenda Groen 2013) en het Hoogheemraadschap (waterhuishouding), om
het versoberde basisinrichtingsplan te kunnen realiseren.
Prioriteit heeft hierbij de doortrekking van het met groen omzoomde Duinpad , als onderdeel
van de doorgaande recreatieve route vanuit Hoofddorp richting Noordzeekust en v.v.,
alsmede goede aansluitingen op de wijk Floriande en de kern Zwaanshoek.
Het streven is om na de zomerperiode duidelijkheid te hebben over een sluitende
financiering van het Definitieve Ontwerp . Na communicatie met omwonenden en betrokken
bewoners-organisaties , zal vervolgens de voorbereiding van de aanleg (bestek,
aanbesteding e.d.) ter hand worden genomen. Begin 2014 zal naar verwachting de aanleg
van start kunnen gaan.

Geniepark
Het Definitief Ontwerp van het Geniepark (totaal 125 ha) is in december 2012 vastgesteld.

Afgelopen halfjaar is er gewerkt aan bestek uitwerking voor de herinrichting en aanleg van
die parkdelen waarvan de gronden reeds in handen van de gemeente zijn (Geniedijk, vooren achterkanaal, bomenweides). Het voornemen is om na de zomer 2013 te starten met de
werkzaamheden voor deze 18 fase. De volledige aanleg zal, na het doorlopen van onder
meer planologische procedures, in fasen gedurende circa 10 jaar plaatsvinden.
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Uit het bovenstaande concluderen wij dat, ondanks de nodige tegenslagen, met name de
forse rijks bezuinigingen, er in de afgelopen jaren behoorlijke voortgang is geboekt in het
halen van de beleidsdoelen met betrekking tot groen en recreatie in zowel kwantitatieve als
kwalitatieve zin .

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben .
Hoogachtend,
burgemeester en we thouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
d ·'urgemeester,

