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Geachte heer, mevrouw, 

Met uw raad is afgesproken om u jaarlijks via een voortgangsrapportage te informeren over de 
ontwikkelingen binnen PARK21. De laatste voortgangsrapportage over PARK21 dateert van 
maart 2021 en deze was vergezeld van een kredietaanvraag. U ontvangt nu alleen de 
voortgangsrapportage in de vorm van deze brief. Dit zorgt ervoor dat de opbouw beknopter is 
dan de voorgaande rapportages . Ook is de voortgang van deelgebieden in een tabel met 
stoplichten opgenomen . De kredietaanvraag leggen we u medio dit jaar voor. 

We nemen u graag mee in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Dat doen we hieronder 
voor PARK21 in zijn geheel en per deellocatie. 

Voortgang project 
In het afgelopen jaar zijn het bestemmingsplan en milieueffect rapport verder uitgewerkt. 
Nadat uw raad op 10 februari jongstleden heeft ingestemd met het raadsvoorstel Actualisatie 
Masterplan PARK21 (2021.0002522) heeft ons college op 15 februari jongstleden kunnen 
instemmen met de nota Vaststelling Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-milieueffectrapport 
(MER) PARK21 (2022.0000326) en de twee concept beeldkwaliteitsplannen: Leisurelaag en 
Openbare Ruimte. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken nu 
ter inzage liggen en dat is een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van PARK21. De 
documenten liggen ter inzage tot en met donderdag 7 april aanstaande en zijn te vinden op: 
http://www.ruimtelijkeplannen .nl/?planidn=NL.IMR0.0394.BPGlgbPARK21000000-B001. 

Naast de ter inzage legging en diverse informatiebijeenkomsten rondom het 
ontwerpbestemmingsplan, hebben we ook het MER aan de Commissie m.e.r. aangeboden ter 
toetsing. De Commissie m.e.r. zal het MER beoordelen en zal daarbij de, op het 
ontwerpbestemmingsplan te ontvangen, zienswijzen betrekken . Op zijn vroegst wordt begin 
mei het advies verwacht. Daarna gaan we aan de slag met het definitieve bestemmingsplan . We 
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verwachten het definitieve bestemmingsplan in het najaar voor besluitvorming aan u aan te 
bieden. 

Na de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan volgt opnieuw een ter inzagelegging van 
zes weken. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de 
beroepstermijn tenzij er beroep en/of een voorlopige voorziening is ingediend. Als het 
vaststellingsbesluit in werking treedt, kan gestart worden met de aanleg van de parklaag. 

De parklaag wordt gevormd door elementen van bos, grasland (open ruimtes), water en een 
wegen- en padenstructuur. Door het inrichten van deze parklaag wordt een mooie, groene 
omgeving gecreëerd. Daarmee vormt PARK21 een uitnodigende basis voor private initiatieven 
om zich hier te vestigen. Dat realiseren we door ons in te zetten voor realisatie van de 
basisstructuur. Daarnaast gaan we uit van uitnodigingsplanologie. We nodigen initiatiefnemers 
uit om hun plannen bij de gemeente te presenteren en wij beoordelen aan de hand van het 
bestemmingsplan of het past binnen de uitgangspunten van PARK21. Zo transformeert het 
gebied geleidelijk naar het grootschalige groen- en recreatiegebied dat we voor ogen hebben. 

Beeldkwaliteitsp/annen 
De regels uit het beeldkwaliteitsplan vormen samen met de regels uit het bestemmingsplan het 
formele kader waaraan ruimtelijke initiatieven getoetst gaan worden. De regels die in het 
beeldkwaliteitsplan zijn opgenomen zijn een specificatie van de Welstandsnota Gemeente 
Haarlemmermeer. 
Er zijn drie beeldkwaliteitsplannen en een leidraad groene bouwstenen die behoren bij dit 
bestemmingsplan: 

• Beeldkwaliteitsplan Polderlaag: geeft een perspectief op de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit in de polderlaag van PARK21 in de polderlinten, het polderland, de erven en 
de bebouwing. 

• Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte: geeft een perspectief op de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit in de parklaag van PARK21 bijvoorbeeld voor parkinrichting, 
beplanting, wegen, kunstwerken, bankjes en dergelijke. 

• Beplanting is verder uitgewerkt in de Leidraad Groene Bouwstenen. Deze leidraad 
borgt de samenhang en herkenbaarheid van het groen in PARK21. 

• Beeldkwaliteitsplan Leisurelaag: geeft een perspectief op de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit in PARK21, de zones en de parkkamers waar vrijetijdseconomie een plaats 
krijgt. Het zorgt voor een goede inpassing in het landschap en goede onderlinge 
samenhang, zowel tussen de zones, de parkkamers onderling, als binnen de parkkamer 
en voor de bebouwing. 

Initiatieven 
Sinds de start van de planvorming van PARK21 heeft een groot aantal partijen interesse 
getoond voor initiatieven in PARK21. Sommige inwoners of ondernemers hebben één e-mail 
gestuurd, andere initiatieven zijn voorzien van een uitgebreid businessplan en weer een andere 
partij heeft reeds grond aangekocht in het plangebied . Het afgelopen jaar hebben we met een 
aantal initiatiefnemers vervolggesprekken gevoerd. We houden in april een 
informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde initiatiefnemers. Tijdens die bijeenkomst nemen 
we deze partijen en personen mee in de plannen, de werking en op hoofdlijnen de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een initiatief in PARK21 te laten landen. We 
hopen tijdens deze bijeenkomst een goed beeld te krijgen van de partijen die serieus 
geïnteresseerd zijn. 
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Realisatie 
Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om tot realisatie van PARK21 te komen . Waar het kan 
zetten we al wel stappen in realisatie . Zo hebben we afgelopen voorjaar aan de buitenzijde van 
Groot Vennep de eerder aangeplante singel verder verbreed en aangevuld . De bomen en 
heesters vormen een windsingel van 25 meter breed. Daarmee is de singelbreedte met tien 
meter gegroeid . Vanaf de Noordelijke Randweg is deze goed te zien. In de windsingel is een pad 
gerealiseerd voor het onderhoud aan de singel, maar deze kan tevens gebruikt worden als 
recreatieve wandelroute tussen de bomen. In het najaar van 2021 is ook een windsingel 
aangelegd in het oostelijk deel van deelgebied 1, naast het Klimpark21. 
Verder zijn in Deelgebied 1 in 2021 in het kader van nazorg (beheer en onderhoud) 
werkzaamheden uitgevoerd als grondverbetering, verplanten van bomen en 
groeiplaatsverbetering. Van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls polderlinten is geen nader 
gebruik gemaakt. 

Voedselbos 
Een initiatiefnemer heeft zich gemeld met het plan om een voedselbos te maken. Wij hebben 
deze initiatiefnemer gekoppeld aan de Parklandenboeren en daar is een samenwerking uit 
voortgekomen. Op 12 maart jongstleden zijn, in aanwezigheid van de projectwethouder, de 
eerste bomen geplant. 

Deellocaties 

Groot Vennep 
De deellocatie Groot Vennep is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, de Noordelijke Randweg 
en de Zuidtangent. Afgelopen jaar hebben we voor dit deelgebied een concept regiedocument 
opgesteld, waarin het masterplan vertaald is naar een landschappelijk ontwerp. Het 
regiedocument vormt de basis voor de technische uitwerking die we komend jaar gaan doen. 
Het doel is om in 2023 te starten met de realisatie, maar uiteraard moet daarvoor eerst het 
bestemmingsplan in werking zijn getreden. 

Ook kijken we naar een geschikte invulling van de parkkamer die in dit gebied ontstaat. We 
willen hier graag een educatieve, innovatieve proeftuin realiseren waar de tuinbouwsector zijn 
innovaties toont om keten circulair te sluiten . Daarover voeren we gesprekken met een externe 
partij . 

Parklanden 
In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst voor Parklanden ondertekend voor de ontwikkeling, 
het beheer en de exploitatie van 60 hectare grond aan de oostkant van de Rijnlanderweg. In de 
samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken met de coöperatie vastgelegd voor een 
aantrekkelijk agrarisch recreatief landschap. 

Het afgelopen jaar hebben hier de aardappeloogst dag en koeien dansen in de wei (d igitaal) 
weer plaatsgevonden. De ervaring leert dat de agrarische recreatieve transitie die de 
Parklandboeren in gang hebben gezet, aansluit op een steeds groter groeiend aantal bezoekers 
dat afkomt op de activiteiten die de coöperatie door het jaar heen organiseert. 

In onderstaande tabel is via stoplichten de stand van zaken weergegeven van de locaties waar 
we gebiedsexploitaties hebben vastgesteld en waar contractuele afspraken zijn . 
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Deellocatie Naam Omvang Positie Ontwerp Bouwrijp Woonrijp 
maken maken 

Groot Totaal : 71ha ,nr 'Hr ,nr ,nr , r , r , r , r 
Vennep , r , r , r , r 

- ~ 4·2 r L i Parklaag: 46ha fl~ ,nr ,nr , r , r 
._ ~ '~ . , r , r 
-::_.....:~ •~;...-: -~ ,_ Polderlaag: 18ha fl~ ,nr ,nr ' r , r , r , r 

Leisurelaag: 7ha fl~ '1~ ,nr , r , r 
Toelichting: Positie is in eigendom gemeente. Landschappelijk concept 
ontwerp is gemaakt, technische uitwerking wordt gestart. Er zijn gesprekken 
over vrijetijdsfunctie met educatieve proeftuin. 
Meergrond Totaal: 26ha 'Hr tl~ '1~ 'rJr , r , r , r , r 

fu Parklaag: 26ha tl~ 'rf ,nr . !_ 1 , r , r ;; . - .. .,.;~ : . ' r , r 
Polderlaag: 0ha - .. #,~ f '""--..:.-,t .À 

Leisurelaag: tl~ ,nr ,nr , r , r 
dubbel gebruik , r , r 

Toelichting: Er zijn contractuele afspraken met het Hoogheemraadschap 
Rijnland en Meergrond over aankoop van de gronden en realisatie van het 
park. Het Basisinrichtingsplan Gronddepot Meergrond wordt aangepast ten 
behoeve van een goede inpassing van de parklaag in combinatie met een 
evenemententerrein . 
Parklanden Totaal: 61ha ,nr tl~ 'lr ,nr , r , r , r , r , r , r 

q Parklaag: 8ha tl~ ,nr ,nr , r , r , r , r M - l..91r., Polderlaag: 53ha fl~ 'Hr 'Hr - ._ , r , r , r , r 
Leisurelaag: 0ha 

Toelichting: Parklanden is voor een deel in gebruik als recreatieve landbouw, 
met diverse evenementen. Dit ontwikkelt door met de komst van een 
voedselbos. Voor de parklaag moet het ontwerp opgestart worden . 
Flumen Totaal: llha ,nr 'Hr ,nr ,nr , r , r , r , r 

-jq~~~ ' r ' r ' r ' r 
Parklaag: 6ha 'Hr ,nr ,nr , r , r , r ' r ' r , r 

~---.. ~- .. 
Polderlaag: 0ha 

Leisurelaag: Sha 'Hr ,nr ,nr , r , r , r , r ' r , r 
Toelichting: Dit deelgebied is in afwachting van het bestemmingsplan en ook 
van de ontsluiting van Nieuw-Vennep West. Mogelijk moet hier een rotonde 
gerealiseerd worden. Er is een globaal ontwerp opgesteld. 

Legenda : ,nr Afgerond 'Hr Opgestart ,nr Nog op te starten ' r , r , r , r ' r , r 
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Financiën 
Het financiële model voor PARK21 bestaat uit de onderdelen algemene kosten, 
grondexploitaties en investeringsplannen. De algemene kosten zijn opgenomen in een 
voorbereidingsproject. Er zijn twee gebiedsontwikkelingen Flumen en Groot Vennep vastgesteld 
bestaande uit investeringsprojecten en grondexploitaties. Deelgebied 1 is gerealiseerd en de 
grondexploitatie is afgesloten. 

Voorbereidingsproject 
In het voorbereidingsproject worden de strategische en voorbereidende kosten opgenomen 
voor het MER, Crisis en Herstelwet bestemmingsplan/kostenverhaal, ontwikkelstrategie, 
communicatie en participatie en initiatieven. Na het onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan kan de uitvoering van de basisstructuur van PARK21 starten. Vanaf dat 
moment kunnen initiatiefnemers in het park terecht. Voor de werkzaamheden zal in het tweede 
kwartaal van 2022 een aanvullend VTA- en investeringsbudget worden aangevraagd voor de 
uitvoering van de basisstructuur. VTA staat voor voorbereiding, toezicht en administratie. 

Bij de voortgangsrapportage van 2019/2020 (2021.0000357) was het totaal aangevraagde 
budget€ 9,1 miljoen voor VTA en€ 1,1 miljoen voor investeringen. 

In 2021 is€ 1,3 miljoen aan VTA gerealiseerd en€ 35.000 aan investeringen. De uitgaven aan 
VTA betreffen de projectgroepen, communicatie en de kosten voor het bestemmingsplan. De 
investeringen betreffen het planten van bomen. 
Op verzoek van de accountant zijn de interne gemeentelijke bijdragen geheel opgenomen als 
negatieve kosten en alle bijdragen en subsidies van derden zijn onder de opbrengsten 
opgenomen. Hierdoor is een correctie op de kosten en opbrengsten ontstaan van€ 0,5 miljoen. 
De totaal gerealiseerde kosten komen op een bedrag van€ 8, 7 miljoen. Het totaal resterend 
budget komt hiermee op€ 1,3 miljoen waarvan€ 0,4 voor VTA en€ 0,9 voor investeringen. 

Gerealiseerde kosten VTA investeringen totaal 
Boekwaarde 31-12-2020 € 7,8 €0,3 € 8,1 
Uitga-.en 2021 € 1,3 € 0,0 € 1,4 
Correctie i nteme bijdragen -€ 0,5 €0,0 -€ 0,5 
Boekwaarde 31-12-2021 € 8,7 
Tabel 1. Gerealiseerde kosten (let op: er kan sproke zijn van verschil door afronding). 

: . . . 
Totaal -.erleend budget 
Totaal gerealiseerde kosten 
Totaal resterend budget 
Tabel 2. Stand budget 

Grondexploitaties en investeringsprojecten 

€ 9, 1 
€ 8,7 
€0,4 

€0,3 

€ 1, 1 
€ 0,3 
€ 0,9 

€ 8,9 

Voor de gebiedsontwikkelingen Flumen en Groot Vennep zijn grondexploitaties en 
investeringsprojecten vastgesteld (2019.0058368). Het resultaat van de grondexploitaties sluit 
op€ 0. De investeringsprojecten bedragen€ 2,4 miljoen voor Flumen en€ 11,4 miljoen voor 
Groot Vennep (stand MPG 2022). 

In de 'Samenwerkingsovereenkomst Parklanden' (2016.0036894) is vastgelegd hoe wordt 
toegewerkt naar een aantrekkelijk agrarisch recreatief landschap. 

Het krediet van het baggerdepot bedraagt€ 0,5 miljoen opgedeeld in€ 0,4 miljoen VTA en 
€ 0,1 miljoen overige kosten. De uitgaven bedragen€ 0,4 miljoen, waarmee een krediet resteert 
van€ 0,1 miljoen voor VTA en investeringen. 
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De gemeente ontvangt voor PARK21 inkomsten uit : 
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exploitatiebijdragen voor de ontwikkeling op grond die niet in bezit van de gemeente is; 
opbrengst uit verkoop van grond aan initiatiefnemers op grond die de gemeente in bezit 
heeft; 
subsidies en mogelijk gelden uit grondstromen. 

In tabel 3 is de beschikbare dekking voor PARK21 weergegeven. 

Beschikbare dekking (in mln.) dekking geboekt restant 
PASO convenant l'v1ainport en Groen (PASO) €26 ,5 € 8,2 € 18,2 
Nota Ruimte Gelden (NRG) € 15,0 € 15,0 
RIH duurzaam watersystseem middengebied € 15,0 € 15,0 
RIH Tooien burg Zuid : Tudorpark en Nassau park € 6,5 €6,5 
RIH-bijdrage algemene voorbereiding € 0,4 € 0,4 €0 ,0 
RIH-bijdrage algemene voorbereiding €0 ,5 €0 ,5 € 0,0 
RIH-bijdrage Baggerdepot € 1,1 € 1,1 
RIH deelgebied 2 €5,1 € 5,1 
RWS € 1,0 € 0,4 € 0,6 
Diverse bijdragen derden €0,0 €0,0 € 0,0 
Totaal € 71,1 €9,4 €61,6 
Tabel 3. Beschikbare dekking (let op: er kan sprake zijn van verschil door afronding). 

- PASO: Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving middelen. Dit dekkingsmiddel van€ 25,9 mln . 
voor aanleg Haarlemmermeer Groen is, bij de afronding van het convenant Mainport en 
Groen, via de provincie beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van 
PARK21 (2013.0030720) . Deze is aangevuld met€ 555.900 vanuit de Stichting Mainport & 
Groen (2014.0010291). Het betreft het risicobudget dat twee jaar beschikbaar zou blijven 
voor het afdekken van eventuele risico's uit gerealiseerde projecten van de Stichting Mainport 
& Groen. 

- Nota Ruimte Gelden (NRG): € 15 mln. rijksbijdrage door de provincie toegekend voor de 
recreatieplas en verduurzaming van het watersysteem. Voorwaarde is een eigen bijdrage van 
€ 15 mln . Deze gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit de reserve Ruimtelijke Investeringen 
Haarlemmermeer (RIH) (2014.0007436) . 

- RIH Tooien burg Zuid is een bijdrage van Ymere "Rood voor groen" (2009.20972) . 
- RIH-bijdrage algemene voorbereiding (2009.17945 en 2016.34520). 
- Er is dekking gereserveerd in de RIH voor de aankoop van het baggerdepot en voor deelgebied 

2 conform raadsvoorstellen Beëindiging baggerdepot MeerGrond (2012.0074057) en PARK21: 
Voortgangsrapportage najaar 2013 en kredietvoorstel (2013.0068521) . Deze bijdragen kunnen 
definitief worden aangewend als hierover besloten is. 

Alle kosten die gemaakt worden in het voorbereidingsproject PARK21 worden gedekt door de 
PASO-gelden. Momenteel is er€ 8,2 miljoen geboekt. Daarnaast is€ 0,9 miljoen RIH-bijdrage 
geboekt. 

Het krediet voor de investeringen wordt merendeels gedekt via de overeenkomst met 
Rijkswaterstaat voor bomencompensatie. Het gaat in totaal om€ 1,0 miljoen waarvan reeds 
€ 0,4 miljoen is gerealiseerd. Daarnaast zijn er wat kleinere bijdragen van derden gerealiseerd. 
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Communicatie en participatie 
De afgelopen periode stond in het teken van de actualisatie van het Masterplan PARK21 én het 
voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan, de MER en twee concept beeldkwaliteitsplannen. 
Over deze plannen, de ter inzagelegging van onder meer het voorontwerp- en 
ontwerpbestemmingsplan en 'hoe een reactie en zienswijze in te dienen' is juni/ juli vorig jaar 
en februari/maart dit jaar breed gecommuniceerd en geparticipeerd. Met agrariërs, de 
inwoners en ondernemers in PARK21, de gebruikersgroep, de dorps- en wijkraden en alle 
geïnteresseerde bewoners en ondernemers in Haarlemmermeer. 

Communicatie- en participatiemomenten 
De communicatie en participatie verliep via bewonersbrieven, lnforMeer, de website en sociale 
media van PARK21 en diverse online bijeenkomsten. Zo spraken we in mei 2021 en op 
17 februari 2022 met onze gebruikersgroep. In deze groep zijn bewoners, ondernemers en 
agrariërs vertegenwoordigd . Zowel uit het gebied van PARK21 als daarbuiten. Met deze groep 
willen we de wensen en behoeftes van de gebruikers in kaart brengen en kijken welke 
ontwikkelingen hierbij passen. Op 30 juni en 9 maart jongstleden organiseerden we online 
bijeenkomsten die openbaar waren voor iedereen. Deze bijeenkomsten zijn terug te kijken via 
de website van PARK21. 

Halverwege 2021 hebben we ook een aantal bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het 
voorontwerpbestemmingsplan . Dit waren bijeenkomsten met een participatief karakter om 
input op te halen voor de actualisatie van het Masterplan en ook het ontwerpbestemmingsplan 
dat nu ter inzage ligt. 

In april organiseren we een bijeenkomst voor initiatiefnemers en ondernemers om hen mee te 
nemen in onze actuele plannen. Als het bestemmingsplan definitief is, communiceren we 
uitgebreid hoe zij hun plannen met ons kunnen delen. 

Communicatiestrategie 
Placemaking is een belangrijk onderdeel van de communicatiestrategie van PARK21. Dit jaar 
mogen we de succesvolle Zomerweken weer organiseren. En er staan meer activiteiten op de 
agenda voor dit jaar, zoals de jaarlijks terugkerende fietstocht, het Paasfeest, het 'dansen van 
de koeien', het theaterfestival Grazende Zwaan en de Haarlemmermeer Run. 

Ook communiceren we mijlpalen als 'het planten van de eerste bomen in het Voedsel bos op 12 
maart, 'de uitbreiding van de Windsingel' en 'een onherroepelijk bestemmingsplan' . 
Het succes van dit soort evenementen en momenten zorgt ervoor dat PARK21 steeds meer leeft 
bij de inwoners van Haarlemmermeer en dat initiatiefnemers de potentie van het park zien . 

Voor PARK21 maken we veelvuldig gebruik van onze communicatiekanalen YouTube, Facebook, 
Twitter, lnstagram en onze eigen website en nieuwsbrief. De Facebookpagina van PARK21 heeft 
ruim 3.500 volgers en heeft bij sommige berichten een bereik van 7.000 personen. Gemiddeld 
ligt het bereik op 2.000 personen per bericht. We geloven dat actieve pagina's zorgen voor 
meer naamsbekendheid, meer volgers en een hogere betrokkenheid onder onze volgers. 
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Informatieve bijeenkomst 
Tijdens het Raadsplein van 16 december 2021 heeft wethouder Sedee op verzoek van uw raad 
toegezegd om een informatieve bijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst is inmiddels 
door uw presidium ingepland op 28 april aanstaande. We hopen u dan in groten getale te 
verwelkomen om deze voortgangsrapportage mondeling en uitvoeriger aan u te kunnen 
toelichten. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem 
namens dezen, 




