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1. Inleiding 

1.1. Achtergrond 
PARK21 is een gebied van 1000 hectare gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, dat de 
komende jaren verder transformeert naar een recreatief park. Met de ontwikkeling van PARK21 geeft 
Haarlemmermeer invulling aan een vijftal doelstellingen: 

• Het park voorziet in de lokale en regionale behoefte aan recreatiemogelijkheden, door een 
rijke schakering van voorzieningen aan te bieden op het gebied van groen, sport, cultuur en 
ontspanning. Daarmee kan PARK21 gezien worden als de voltooiing van het indertijd 
ingezette programma HaarlemmermeerGroen, gericht op het voorzien in de tekorten aan 
recreatiemogelijkheden voor de sterk groeiende bevolking en het afleiden van de 
recreatiedruk op de kwetsbare duingebieden. PARK21 is het toekomstige groene hart voor de 
inwoners van Haarlemmermeer; 

• PARK21 verbindt stad en platteland, brengt burgers en agrariërs bij elkaar en creëert zo 
nieuwe perspectieven, gekoppeld aan het streven naar een agrarische transitie in het kader 
van de circulaire economie;  

• Er vindt agrarische transformatie plaats naar recreatieve functies en transitie naar duurzame 
en circulaire landbouw; 

• Er wordt substantieel ingezet op het verduurzamen van het watersysteem in het gebied; 
• Het park biedt ruimte voor de recreatieve en toeristische markt, zowel voor mensen uit de 

directe omgeving als voor regionale, nationale en ook internationale bezoekers en geeft 
daarmee invulling aan de strategische agenda toerisme van de Metropool Regio Amsterdam 
(MRA). 

De thematiek van PARK21 verbindt bovenstaande doelstellingen. Er is gekozen voor een centrale 
verhaallijn, het verhaal van de polder. In het park worden de verhalen van Holland verteld, over 
bijvoorbeeld de historie, de bloemen en het ondernemerschap in onder andere agricultuur, 
watermanagement, duurzaamheid en innovatie. Beleving staat in het landschap en in de 
verschillende activiteiten centraal.  
 

 
Verbeelding Masterplan 
 
Organische gebiedsontwikkeling in combinatie met uitnodigingsplanologie 
PARK21 is een organische gebiedsontwikkeling, die afhankelijk is van initiatieven van derden en 
waarbij het kan gaan om zowel tijdelijke als permanente vormen van gebruik en ontwikkeling. Er is 
geen sprake van een voorgeschreven eindbeeld. De initiatiefnemers ontwikkelen en creëren het 
eindbeeld. De gemeente geeft haar visie, ambities, randvoorwaarden en kaders (functioneel en 
financieel) bij de planologische uitnodiging mee. Het Masterplan PARK21 (2011) is een 
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regiedocument, dat expliciet de te realiseren ambities vormgeeft. Momenteel wordt gewerkt aan het 
MER en bestemmingsplan voor heel PARK21, die de kaders en randvoorwaarden omvatten. Bij 
uitnodigingsplanologie verandert de gemeentelijke rol voor een deel meer naar het begeleiden, 
faciliteren en regisseren van initiatieven en het verbinden van de juiste mensen om zo tot nieuwe 
ideeën en acties te komen. Het doel is een recreatief aantrekkelijk landschap en voorzieningen tot 
stand te brengen met een optimale exploitatie. 
 
In PARK21 vindt ontwikkeling per kavel plaats. Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de 
mogelijke ontwikkelkavels in het gebied, gebaseerd op huidig grondeigendom. Over 
uitzichtheuvel/Baggerdepot MeerGrond (14) en Parklanden (15) zijn reeds afspraken gemaakt en (1) 
is in gebruik. Kavel (10) en het onderste deel van kavel 4 (4a) zijn vorig jaar aangekocht. 
 

 
Kaart 1: Indicatie kavels PARK21 

 
De focus van de gemeente ligt op de uitvoering van de hoofdstructuur, de verbindingen met de 
kernen en enkele icoonprojecten, zoals het parkhart, een groot deel van de recreatieplas en 
omgeving (A) en een bekken in het laagste deel van het park als onderdeel van het te ontwikkelen 
watersysteem (B). 
 

 
Kaart 2: Prioritaire locaties en verbindingen 

 
Een kavel wordt pas ontwikkeld als er voldoende middelen zijn voor dekking, exploitatie en beheer. 
Dat vraagt om een planologische systematiek en financiële systematiek, waaronder een 
kostenverhaalinstrumentarium, die passen bij het principe van uitnodigingsplanologie en organische 
gebiedsontwikkeling. 
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1.2. Historische besluitvorming 
Aan de totstandkoming van het park ligt een reeks besluiten ten grondslag: 
 
Diverse politieke, ruimtelijk-planologische besluiten, o.a.: 

• Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015 (1998) 
• Raamplan Haarlemmermeer groen (2000) 
• Nota reactie concept gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-bollenstreek 

(2006) 
• Nota groen en recreatie (2007) 
• Heroverwegingen Haarlemmermeer groen (2011) 
• Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (2013) 

1998-2010 

Startnotitie Masterplan Park van de 21e eeuw RV 2007/5895 
Park van de 21e eeuw; Plan van Aanpak RV 2007/180561 
Opgave Park van de 21ste eeuw BW 2008/100793 
Keuze visie parkconcept PARK21 RV 2009/17945 
Startdocument Masterplan PARK21 RV 2009.0020280 
Concept-Masterplan PARK21 BW 2010.0050630 
Vaststelling masterplan door de gemeenteraad en het besluit dit project als prioriteit 
te bestempelen in de ontwikkeling van groen en recreatie in de gemeente 

RV 2011.0011913 

Voortgangsrapportage financiële haalbaarheid PARK21 BW 2012.0009999 

Akkoord gemeenteraad voor verdere ontwikkeling, op basis van een nadere 
financiële analyse, en besluit tot uitvoering van het eerste deelgebied 

RV 2012.0010169 

Ondertekening overeenkomst opheffing en herontwikkeling baggerdepot RV 2012.0074057 

Akkoord Provinciale Staten voor de inzet van de middelen uit het Plan van Aanpak 
Schiphol en Omgeving (PASO) ten behoeve van PARK21 

RV 2013.0030720 

Akkoord gemeenteraad op de voortgangsrapportage 2013 RV 2013.0068521 

Besluit college het functioneel leisureprogramma uit te werken naar een passend 
voorstel voor ontwikkelingsstrategie en dit voor te leggen aan de gemeenteraad 

BW 2014.0007758 

Akkoord gemeenteraad op de bestuursovereenkomst met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland, waarin ten behoeve van de recreatieplas en het watersysteem in 
PARK21 wordt ingezet op € 15 miljoen Nota Ruimte Gelden, gekoppeld aan een 
gelijke bijdrage van de gemeente 

RV 2014.0007436 

Concept-beeldkwaliteitsplan Polderlaag BW 2014.0027136 

Akkoord gemeenteraad op de voortgangsrapportage 2014 inclusief regiedocument 
deelgebied 2, duurzaamheidsvisie, ontwikkelstrategie leisure 

RV 2014.0049326 

Vaststelling ontwikkelingsstrategie leisure, bijlage bij voortgangsrapportage 2014 RV 2014.0049326 

Vaststelling beeldkwaliteitsplan Polderlaag PARK21 RV 2014.0057605 

Akkoord Gedeputeerde Staten op het beschikbaar stellen van € 15 miljoen Nota 
Ruimte Gelden ten behoeve van de recreatieplas en het duurzame watersysteem in 
PARK21 

17 maart 2015 

Leisureprogramma PARK21: medewerking aan een fase van onderzoek door het  
consortium in oprichting naar de maakbaarheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van 
en de condities voor ontwikkeling 

BW 2015.0045761 

Akkoord gemeenteraad Voortgangsrapportage 2015 en kredietaanvraag 2016 met 
akkoord vervolgstappen en krediet Leisure Zone 

RV 2016.0000845 

Besluit college aankoop 83 hectare van ASR in Nieuw-Vennep 4 oktober 2016 

Akkoord gemeenteraad op de Herijking Ontwikkelstrategie PARK21, inclusief 
akkoord voor het indienen van experimentaanvraag bestemmingsplan verbrede 

RV 2016.0034520 
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reikwijdte PARK21 15e tranche Crisis- en herstelwet en de 
samenwerkingsovereenkomst Parklanden 
Akkoord B&W met vaststelling Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER 
PARK21 

BW 2016.0067463 

Akkoord gemeenteraad op de voortgangsrapportage 2016/2017 en kredietaanvraag RV 2017.0030236 

Vaststelling Nota reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport PARK21 RV 2017.0031976 

Vaststelling Nota Bodembeheer gemeente Haarlemmermeer RV 2018.0014079 

 

1.3. Doel voortgangsrapportage 
De ontwikkeling van PARK21 is een langjarige ontwikkeling. Om de raad goed op de hoogte te 
houden, is afgesproken om jaarlijks een voortgangsrapportage op te stellen. Deze openbare 
rapportage biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, mijlpalen en de aankomende 
plannen. In de jaarlijkse voortgangsrapportages geven we inzicht in de voortgang op de verschillende 
onderdelen van PARK21, gekoppeld aan het werkplan voor het volgende jaar. De laatste 
voortgangsrapportage is vastgesteld in juli 2017. Naast veel zichtbare werkzaamheden is ook veel 
werk verzet met betrekking tot het Milieueffectrapport (MER) en het bestemmingsplan en initiatieven. 
Om de raad zo goed mogelijk te kunnen informeren over deze werkzaamheden presenteren we de 
voortgangsrapportage 2017/2018 in het derde kwartaal van 2018.  
 

1.4. Opbouw voortgangsrapportage 
Voor de voortgangsrapportage willen we het format van vorig jaar doorvoeren, zodat elk jaar een 
duidelijke lijn te volgen is. De voortgangsrapportage bestaat uit de volgende zes onderdelen. 
Allereerst wordt er in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan de lopende onderdelen als: agrarische 
transformatie, initiatieven waaronder de leisure, Verbeterd Droogmakerij Systeem (VDS), 
grondstromen, bestemmingsplan, duurzaamheid, grondstrategie, bereikbaarheid en beheer. In 
hoofdstuk 3 zijn de projecten in uitvoering beschreven. Daarna komen de hoofdstukken over financiën 
(hoofdstuk 4), communicatie, participatie en placemaking (hoofdstuk 5) en tot slot het werkplan voor 
het komende jaar (hoofdstuk 6). 
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2. Algemene ontwikkelingen 
De algemene ontwikkelingen beschrijven per onderdeel welke stappen er het afgelopen jaar zijn 
genomen. Daarnaast wordt beschreven waar we op dit moment en het komende jaar aan werken. 

2.1. Agrarische transformatie 
De agrarische transformatie krijgt steeds verder vorm. Maar duidelijk is dat het een proces is, dat tijd 
nodig heeft. De voortgang van Parklanden is beschreven in paragraaf 3.5 onder lopende projecten.   
 
Agrarische Transformatie biologisch akkerbouwbedrijf 
Aan de Hoofdweg (westzijde), ten zuiden van Hoofddorp-Tudorpark/Victoriapark schakelt de 
desbetreffende boer om van een traditioneel naar een biologisch akkerbouwbedrijf (op kaart 3 
nummer 1). Hij pacht, sinds 2017, tijdelijk gronden van de gemeente net buiten PARK21 om de 
omschakeling naar biologisch goed vorm te geven. De omschakeling loopt goed. Daar hebben wij 
vanuit de gemeente geen bemoeienis mee. In het kader van de PARK21 Zomerweken 2018 is voor 
geïnteresseerden een rondleiding verzorgd bij dit bedrijf. Verder nodigt hij gedurende het seizoen 
bakkers en andere potentiële afnemers uit op de boerderij om te laten zien hoe hun verhaal in de 
praktijk werkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biologisch akkerbouwbedrijf 
 
Landgoed Kleine Vennep 
Al tijdens de gesprekken over de aankoop van de gronden van ASR in 2016 is met de pachter, 
gemarkeerd op kaart 3 als nummer 2, gesproken over het omzetten van zijn agrarisch bedrijf naar 
een landgoed. Het afgelopen jaar is een visie voor het landgoed ontwikkeld. Met de ervaring van de 
Landschapstriënnale, die in september 2017 op de boerderij werd gehouden en in feite het eerste 
grootschalige evenement was op het Landgoed (in wording), hebben we kunnen zien hoe de 
boerderij zou kunnen functioneren. Ook de activiteiten op het landgoed tijdens de PARK21 
Zomerweken 2018 hebben aangetoond dat het landgoed een geweldige functie kan gaan vervullen 
binnen PARK21. In overleg met de pachter koppelen wij zo nu en dan initiatieven aan elkaar. Zo is 
het initiatief van de Stichting Finland 100 jaar via de gemeente gekoppeld aan het landgoed en zijn er 
in het najaar van 2017 honderden berken door de stichting geschonken aan het landgoed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landgoed Kleine Vennep 
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Nieuw Oosterhof 
De pachter, gemarkeerd op de kaart als nummer 3 (Hoofdweg 1148), ziet zich gedwongen om 
stapsgewijs om te schakelen naar een bedrijfsvoering met paarden. Dit onder andere door de komst 
van PARK21. Naast een stoeterij (fokkerij) is het de bedoeling een kleinschalige pensionstalling te 
starten. Dit in een groene setting op basis van het principe van Paradise paddocks, waarbij een 
natuurlijk omlooppad, dat de paarden stimuleert te blijven lopen. In overleg met het projectteam 
PARK21 heeft de pachter hiervoor een ruimtelijk inrichtingsplan gemaakt.    
      

 
Kaart 3: Drie bovengenoemde initiatieven op kaart 

 
Overige agrariërs 
De gemeente is met een aantal agrariërs in overleg over hun (veranderende) bedrijfsvoering binnen 
PARK21. Er zijn onder meer gesprekken gevoerd met Meers Paardencentrum om het bedrijf te laten 
groeien, zodat het aan de nieuwe regelgeving kan voldoen en tegelijkertijd goed ruimtelijk en 
landschappelijk is in te passen in PARK21. Ook met Roos Diervoeders zijn we in gesprek om zijn 
agrarisch erf beter in te passen.     
 

2.2. Verbeterd Droogmakerij Systeem (VDS) 
Conform de waterstructuurvisie Haarlemmermeerpolder wordt in de polder, en daarbinnen in 
PARK21, als grootschalige functiewijzigingslocatie, het Verbeterd Droogmakerij Systeem (VDS) als 
toekomstbestendig watersysteem geïntroduceerd. Dit geldt als hard uitgangspunt voor die delen van 
PARK21, die worden uitgevoerd als Parklaag, als Parkkamer of als grootschalige leisure. Voor die 
delen, die hun agrarische functie blijven behouden in de Polderlaag, wordt de invoering van VDS niet 
als harde eis gesteld. De agrariërs mogen kiezen of zij wel of niet willen participeren in de 
verduurzaming van het watersysteem in de Polderlaag.  
 
In de afgelopen jaren zijn de technische uitgangspunten van het VDS-systeem met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) verder uitgewerkt. Hierbij is geconstateerd dat een aantal 
zaken verder onderzocht moeten worden, zoals aanvullende opbarstberekeningen en beheer van de 
plas. Eén van deze verdere onderzoeken betreft het accommoderen van agrarisch gebruik bij 
mogelijke introductie van VDS. Dit gaan we gezamenlijk met de boeren onderzoeken en uitwerken. 
De bijdrage uit de Nota Ruimte Gelden (NRG) door de provincie is voor de eerste twee 
investeringsjaren aan de gemeente verstrekt. In relatie tot de uitwerking van de doelstellingen binnen 
het bestemmingsplan zijn we tot nadere inzichten gekomen over de wijze van uitwerking van het VDS 
binnen PARK21. Dat zijn we momenteel aan het uitwerken. In 2019 zal hier meer duidelijkheid over 
zijn.   
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2.3. Initiatieven en begeleiding 
De belangstelling van (private) partijen met plannen om iets te doen in het park wordt steeds groter. 
De Herijking uitvoeringsstrategie PARK21 (10 november 2016, 2016.0034520) met de daarbij 
horende uitnodigingsplanologie heeft succes gehad. De afgelopen twee jaar hebben zich nog meer 
initiatieven gemeld om plannen te realiseren in het park. Op dit moment gaat het om meer dan 160 
initiatieven. Het schaalniveau en de mate van uitwerking verschillen aanzienlijk.  
 
In de voortgangsrapportage 2015 meldden we al dat het nog niet mogelijk is initiatieven in PARK21 te 
accommoderen. Dit heeft te maken met de noodzakelijke juridisch planologische uitwerking in MER 
en bestemmingsplan en grondpolitiek. Initiatiefnemers geven aan dat zij graag zien dat de gemeente 
de grondverwerving doet. Dit omdat het niet verstandig is dat meerdere partijen zich op de 
grondmarkt begeven die hier geen kennis van hebben.  
We zien wel dat een aantal grotere initiatieven zeer serieuze verkenningen uitvoert naar een 
mogelijke vestiging binnen PARK21. Het starten van de ruimtelijke ordeningsprocedures maakt dat 
partijen er meer vertrouwen in hebben om voorbereidende werkzaamheden te verrichten naar de 
haalbaarheid van het initiatief in PARK21. Ook zijn enkele initiatiefnemers mogelijk bereid om zelf de 
grond te verwerven en hierover afspraken te maken met de gemeente over de ontwikkeling ervan en 
mogelijke doorlevering van gronden voor het inrichten van de hoofdstructuur en ontsluiting.  
 
Bomencompensatie 
Met Rijkswaterstaat is overeenstemming bereikt over 11 hectare compensatie bos. Het gaat om de 
compensatie A1-A6 buiten de gemeente. Tot 2023 hebben we de tijd om deze bomen in PARK21 
neer te zetten. We zijn samen met Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Haarlemmermeer aan het  
bekijken of een deel van deze hectares kunnen worden ingezet om de oorspronkelijke erfbeplanting 
rondom boerderijen in PARK21 terug te plaatsen. De compensatie wordt dan ook ingezet voor de 
verbetering van de landschappelijke en biologische kwaliteiten van PARK21. Dit wordt binnenkort 
bekrachtigd met een besluit van het college. 
 
GreenNest 
GreenNest is een broedplek voor groene innovaties. Het is een plek waar wetenschappers in 
samenwerking met tuinders-boeren of anderen onderzoek kunnen doen. Maar ook waar iedereen de 
innovaties kan beleven en de verhalen erachter kan horen. Het is een plek waar iedereen elkaar kan  
ontmoeten en waar wederzijdse inspiratie en kruisbestuiving plaats kan vinden. De plek met 
proeverijen voor bijzondere tuinbouwproducten, zoals eetbare bloemen, muntvariëteiten en speciale 
aardbeien- en tomatenrassen. Naast het Experience en wetenschappelijk deel is het de bedoeling om 
een hotel eraan te koppelen. Ruik, zie, voel en hoor groen. Een gebouw waarin je met al je zintuigen 
de weldadige kracht en pracht van bloemen en planten in zes biotopen kan ervaren. Dat is Greennest 
experience & Hotel, het eerstvolgende Greennest icoonproject voor groen geluk en groene 
gezondheid. Twee topsectoren (tuinbouw en gastvrijheid) bundelen de krachten om met deze unieke 
en interactieve aanpak bezoekers en hotelgasten in contact te brengen met groen van over de hele 

wereld. Met de Stichting achter GreenNest hebben we de afspraak 
gemaakt dat we het komend jaar de haalbaarheid onderzoeken en 
het plan verder uitwerken.   
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Impressie Greennest 

 
Leisure zone 
PARK21 biedt veelzijdige recreatiemogelijkheden, met aan de oostzijde ruimte voor grootschalige 
leisure en entertainment.  
 
Bestuurlijke afspraken 
Met de nota van B&W ‘PARK21: functioneel leisure programma’ (18 februari 2014, BW 
2014.0007758) hebben wij in 2014 de raad geïnformeerd over het verhaal van PARK21, de kaders 
voor het grootschalig leisure programma en een hierop gebaseerde haalbaarheidsstudie. Daarnaast 
hebben wij de economische en ruimtelijke betekenis en aandachtspunten geschetst met betrekking 
tot de ontwikkeling van het leisure programma in PARK21. Hierbij is ook specifiek de balans benoemd 
voor passende ontwikkeling, waarbij ook de lokale en regionale betekenis belangrijk is. 
Hierna hebben wij de raad geïnformeerd over de strategie voor ontwikkeling van de grootschalige 
leisure (18 december 2014, RV 2014.0049326). Gezien het uitgangspunt dat de gemeente niet als 
risicodragende partij wil deelnemen aan de ontwikkeling - nog afgezien van het feit dat de 
ontwikkeling van een leisureprogramma niet tot de competenties van de overheid behoort - zal de 
ontwikkeling en organisatie van de grootschalige leisure primair moeten plaatsvinden op initiatief (en 
op rekening en risico) van private partijen. Private partijen zitten aan het stuur, waarbij de gemeente 
faciliteert.  
 
Eind 2015 hebben zich bij de gemeente partijen gemeld die de intentie hebben uitgesproken 
gezamenlijk een consortium te vormen ten behoeve van de ontwikkeling van een leisure en 
entertainment zone in PARK21, voor eigen rekening en risico. Met de nota van B&W ‘Leisure zone 
PARK21: gemeentelijke reactie op intentie consortium in oprichting’ (kenmerk 2015.0045761) hebben 
wij besloten medewerking te verlenen aan een fase van onderzoek door dit consortium in oprichting 
naar de maakbaarheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van het project en de condities voor 
ontwikkeling. Het consortium i.o. heeft een verdere uitwerking van het conceptueel model in april 
2017 overlegd (opgenomen als bijlage bij de voortgangsrapportage 2016/2017, RV 2017.0030236) en 
aangegeven dat gelet op de complexiteit en omvang van de ontwikkeling private, internationale 
samenwerking cruciaal is. Het consortium i.o. heeft hierbij benoemd dat hiervoor een investment 
memorandum of een soort offerte eerst cruciaal is om een dergelijke internationale partij ‘comfort’ te 
kunnen bieden en te verleiden aan te sluiten. Dan gaat het er dus om dat ‘potentiële nieten’ 
(elementen waar partij op kan afhaken) van tafel zijn dan wel helder op tafel liggen. Elementen van de 
‘nieten’ zijn:  

- Kaders en voorwaarden: wat mag er wel en niet. 
- Grond: de mate van eigenaarschap of controle over eigenaarschap van de gronden dan wel 

strategie en/of risicoanalyse. 
- Ontsluiting: wat is er wel en niet geregeld en door wie. 
- Draagvlak: lokaal, regionaal en nationaal. Het gaat dan ook verder dan draagvlak alleen, het 

gaat om het omarmen van het conceptueel idee als visitekaartje van Holland, een project van 
nationaal belang, dat stakeholders als Amsterdam, provincie en Rijk omarmen (met alle rode 
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lopers en commitments die daar bij horen). Het gaat om een initiatief binnen de 
gemeentegrenzen van Haarlemmermeer, maar het initiatief is tegelijkertijd een verrijking voor 
het toeristisch product Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam. Het vertelt het verhaal van 
Holland en maakt de topsectoren van Nederland beleefbaar. In Europa is Paramount London, 
dat door overheden als een project van nationaal belang is aangemerkt, een inspiratiebron. 

- Concept & Commercie: commerciële haalbaarheid van het voorgestelde concept. 

Het consortium i.o. heeft haar verkenning ook in een informatieve sessie aan de gemeenteraad 
gepresenteerd op 22 juni 2017. In augustus 2017 hebben wij de gemeenteraad per brief (kenmerk 
X2017.49980) geïnformeerd en de informatie van de verkenning van het consortium i.o., die 
openbaar is, schriftelijk gedeeld. 

 
Voortgang consortium i.o. 2017-2018 
In de tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2018 heeft het consortium i.o. het investment 
memorandum verder uitgewerkt, zie bijlage 1 voor een rapportage van het consortium i.o. Dan gaat 
het om: 

- Een specificering van het conceptueel idee Holland World naar thema’s, functioneel 
programma en m2; parallel hieraan heeft het consortium i.o. de volgende verkenningen 
uitgevoerd: 

o Een vernieuwde verkenning van de bereidheid tot participatie business partners. 
o Een verkenning van de bereidheid te investeren in Holland World door de financiële 

markt. De conclusie van het consortium i.o. is op dit moment dat er in de financiële 
sector een reële interesse is voor de financiering van minimaal 70% (dat wil zeggen € 
610 miljoen). Met de resterende 30% zijnde de 100% risico-investeerders is nog geen 
overeenkomst bereikt, gezien de onzekerheden op het gebied van bestemming, 
grond, m2-prijs en ontsluitingskosten. Het consortium i.o. is voornemens verdere 
gesprekken te starten (investors-roadshow), nadat de gemeente meer duidelijkheid 
kan geven over bestemming en grondpolitiek.  

- Communicatie & acquisitie 
Het consortium i.o. heeft Holland World gepresenteerd tijdens de internationale beurzen en 
congressen voor de attractieparken industrie, zoals IAAPA Orlando 2017, DEAL Dubai 2018 
en Asian Attraction Show 2018 in Hong Kong. Ook is het project gepresenteerd op diverse 
Nederlandse congressen over vrijetijd zoals de Landschapstriënnale 2017, Pretwerk Congres 
2017, NRIT jaarcongres 2018 en een bijeenkomst van de werkgroep toerisme van de MRA. 
Ook op de EAS 2018 (in Amsterdam) en de IAAPA 2018 informeert het consortium i.o. 
(potentiële) partners over de voortgang in hun project. De gemeente heeft tijdens de 
bijeenkomst die het consortium i.o. op 26 september jl. organiseerde, informatie gegeven 
over waar de gemeente voor staat met PARK21 en welke vervolgstappen zij zet vanuit haar 
publieke rol (MER/bestemmingsplan). 
Tenslotte hebben diverse media gepubliceerd over Holland World, zoals Parkworld, 
Attractions Management, Quote, Haarlemsche Courant, Hooddorpse Courant, AT5, RTL en 
ZDF.  
 

Kaders en randvoorwaarden 
De gemeente heeft gewerkt aan de verdere uitwerking en het verhelderen van de eerder genoemde 
‘nieten’, waar zij vanuit haar publieke rol aan zet is. 
Een inventarisatie van meer specifieke wensen van het consortium i.o. gebruiken wij voor het MER en 
het bestemmingsplan, om uiteindelijk duidelijkheid te kunnen geven of, in welke mate en op welke 
wijze (grootschalige) leisure in PARK21 mag. Parallel hieraan ontstaat duidelijkheid over de 
noodzakelijke infrastructuur en kosten. Dit is ook nodig om een eventuele grondprijs te kunnen 
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bepalen. Dit wordt duidelijk in het vierde kwartaal van 2018. Zie ook paragraaf 2.5: 
MER/bestemmingsplan. 
 
Evenemententerrein 
Gezien de invloed van de ontwikkeling van de grootschalige leisure is de ontwikkeling van het 
evenemententerrein hieraan gekoppeld in tijd. Parallel aan de inventarisatie van de 
ontwikkelingswensen van het consortium i.o. hebben wij ook de wensen van partijen die hebben 
aangegeven interesse te hebben voor de ontwikkeling van het evenemententerrein, geïnventariseerd. 
Ook deze inventarisatie gebruiken wij voor het MER en het bestemmingsplan, ontwikkelscenario’s 
voor leisure, ontwikkelingsstrategie en grondpolitiek. 
Partijen hebben hun interesse reeds gedeeld met de raad tijdens de informatieve bijeenkomst op 24 
mei jl. 
MOJO heeft de gemeente een propositie gestuurd, waarin zij aangeeft de komende tijd te willen 
werken aan een concept-inrichtingsplan voor een evenemententerrein in PARK21 (fase 1) en 
bijbehorend conceptbusinessplan (fase 2). Uitgangspunten voor MOJO zijn hierbij om zowel de 
ontwikkeling van een evenemententerrein op te pakken, als de bijbehorende benodigde investering 
en exploitatie (zie bijlage 2: propositie MOJO). De uitwerking wil MOJO doen met eventuele andere 
geïnteresseerde partijen. ID&T heeft aangegeven aan dit onderzoek met MOJO te willen deelnemen, 
om de eigen rol bij de ontwikkeling van een evenemententerrein nader te specificeren (zie bijlage 3: 
propositie ID&T).  
De gemeente zal aan deze fase van nadere uitwerking tot een concept-inrichtingsplan en 
businessplan medewerking verlenen vanuit haar publieke rol. Desgewenst kunnen wij ons netwerk 
inzetten ten behoeve van verdere uitwerking. Wij verwachten einde van dit jaar meer duidelijkheid te 
kunnen geven over kaders en randvoorwaarden en grondpolitiek.  
Indien andere geïnteresseerden zich melden, zullen wij hen in contact brengen met MOJO/ID&T. 
 
Metropool Regio Amsterdam 
Toerisme is een belangrijke economische sector voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA): 
inclusief toeristische bestedingen dragen bezoekers jaarlijks bijna € 11 miljard bij aan de economie 
van de MRA. Ook hebben 150.000 mensen een baan dankzij de komst en bestedingen van 
bezoekers in de MRA. Om toerisme binnen de MRA te kunnen opvangen is spreiding van toerisme 
cruciaal. Dan gaat het om buitenlandse bezoekers, Nederlandse bezoekers en de inwoners van de 
metropool. Dit vraagt tegelijkertijd goede verbindingen binnen de regio.  
In 2018 is gewerkt aan een inventarisatie van (potentiele) evenementenlocaties in de MRA. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat het aantal en de behoefte aan meerdaagse festivals en evenementen 
nog steeds toenemen. Er is nog maar weinig ruimte voor groei. PARK21 is een van de nieuwe 
locaties waar in beperkte mate ruimte is, uiteraard in balans met de omgeving. 
Binnen de MRA wordt onderzocht in hoeverre afstemming binnen de regio verder nuttig is, met name 
op het gebied van veiligheid. 
Binnen de MRA wordt onderzocht in hoeverre afstemming binnen de regio verder nuttig is, met name 
op het gebied van veiligheid. 
Dit najaar is CELTH (Center of Expertise for Leisure, Tourism and Hospitality) uit Breda, in opdracht 
van de MRA gestart met het opstellen van een kansenkaart voor attracties in de MRA. Begin 2019 
worden de resultaten verwacht.  
Ook is een inventarisatie gedaan naar alle typen verblijfsaccomodaties in de metropoolregio en wordt 
onderzocht hoe de beschikbare capaciteit aan ontwikkelruimte verder kan worden verruimd. 
Bereikbaarheid is één van de belangrijkste voorwaarden voor spreiding van bezoekers over de MRA. 
Het gebruik van de “regional dayticket” stijgt elk jaar fors. Met deze kaart is de samenwerking tussen 
de diverse vervoerders inclusief de NS toegenomen. De ontwikkeling van PARK21 als leisure- en 
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evenementenlocatie kan bijdragen aan het verder versterken van de vervoersverbindingen in- en naar 
Haarlemmermeer, zoals de Floriade in 2002 heeft bijgedragen aan het versneld aanleggen van de 
N205. 
De verwachte verdubbeling van het inkomend en binnenlands toerisme voor 2030 zal naar 
verwachting een grote impact hebben op de leefomgeving. De Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur (Rli) heeft inmiddels een raadscommissie geïnstalleerd, die hierover in het voorjaar van 
2019 advies uitbrengt aan regering en parlement. 
 
Mijlpaal bereikt, Klimpark21 gevestigd 
In 2017 hebben we met een eerste commerciële partij afspraken kunnen maken over vestiging in 
PARK21, deelgebied 1. Klimpark21 is de eerste recreatieondernemer die vol enthousiasme in oktober 
2017 haar deuren heeft geopend voor publiek. Een mooie mijlpaal voor hem en voor ons. De eerste 
periode was het proefdraaien. Na de wintermaanden is in april 2018 Klimpark21  opengegaan voor 
het eerste hele seizoen. En tot nu draait Klimpark21 volgens de ondernemer volgens planning.  

 Klimpark21 

 
Met een tweede ondernemer is in 2018 een huurovereenkomst getekend: e-cross of wel elektrische 
motorcross. Voor de duur van twee jaar kan de ondernemer in deelgebied 1, nabij het 
honkbalcomplex, aan de slag. Daarna is de wederzijdse intentie om elders in PARK21 een definitieve 
(grotere) locatie in te richten voor de e-cross. Op dit moment loopt het vergunningstraject voor de 
(innovatieve) e-cross nog.    
 
Momenteel begeleiden wij nog enkele andere concrete initiatieven, die zich mogelijk willen vestigen 
op gronden van de gemeente binnen PARK21. Bijvoorbeeld het MuseumPark21. Dit is een 
samenwerkingsverband van tal van verenigingen en stichtingen met betrekking tot het mobiele 
erfgoed, dat zich het afgelopen jaar meerdere malen in de kijker heeft gespeeld. Wij hebben op dit 
moment geen gronden beschikbaar waarop zij een plan kunnen uitwerken. Wel hebben wij hen 
verwezen naar een mogelijk geschikte tijdelijke locatie; Bolsterrein in Nieuw-Vennep. Het is de 
initiatiefnemers gelukt afspraken te maken over het tijdelijk gebruik van de hallen. Onder de noemer 
van Nederlands Transportmuseum zijn zij aan de slag gegaan. Het is mooi te zien met hoeveel 
enthousiasme zij werken en een groot aantal vrijwilligers aan zich weten te binden. Zij werken op dit 
moment aan de uitbreiding van de collectie, zodat er een completer verhaal is te vertellen. De 
initiatiefnemers hebben in een korte tijd ook een breed netwerk van gerenommeerde partners aan 
zich kunnen binden en werken. Ondertussen werken zij ideeën uit voor activiteiten, die zij al binnen 
de huidige kaders van PARK21 kunnen uitvoeren, vooruitlopend op een grondpositie en een plan. 
Onze bereidheid om MuseumPark21 op te nemen in PARK21 gaan wij zeer binnenkort vastleggen in 
een brief aan hen.      
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Overige initiatieven, die we afgelopen periode hebben begeleid zijn onder andere: de biologische 
moestuin PARK21, bomenplanten kinderraad, Estland 100 jaar onafhankelijk en Finland 100 jaar 
onafhankelijk. De laatste partijen hebben bomen (nationale boom) geschonken aan PARK21. Estland 
25 eiken. Deze zijn geplant bij de Polderfiguur Baron Barthold Arnold Verschuer (1809 – 1901), hoek 
Rijnlanderweg, Bennebroekerweg. En Finland 550 berken, die zijn geplant op Landgoed Kleine 
Vennep. 
 
Initiatievenwijzer 
In de vorige voortgangsrapportage hebben we aangegeven dat we 2017 gebruiken om te komen tot 
een “initiatievenwijzer” annex handleiding voor initiatieven. Hierin zou alle relevante informatie komen 
te staan, die nodig is om te komen van idee tot uitvoering/exploitatie en mogelijke vestiging in 
PARK21. Dit jaar hebben we met e-cross en Klimpark21 proefondervindelijk gekeken wie, welke 
informatie op welk tijdstip beschikbaar moet hebben om te komen tot een vestiging. Deze 
praktijkervaringen waren essentieel om de processen goed op elkaar af te stemmen. Met deze kennis 
en in afstemming met het bestemmingsplantraject werken we nu aan de handleiding. De handleiding 
zal met het definitief worden van het bestemmingsplan officieel in gebruik genomen worden. 
 

2.4. Bestemmingsplan en MER (Milieu Effect Rapport) 
PARK21 is een organische gebiedsontwikkeling op basis van uitnodigingsplanologie. 
Huidige/toekomstige eigenaren binnen het gebied kunnen hun eigen kavel gaan ontwikkelen op basis 
van de brede scope aan toekomstige (leisure)bestemmingen. Het kan gaan om zowel tijdelijke als 
permanente vormen van gebruik en ontwikkeling.  
De gemeente geeft haar visie, ambities, randvoorwaarden en kaders (functioneel en financieel) mee, 
de planologische uitnodiging. Het Masterplan Park21 (16 juni 2011, RV 2011.0011913) fungeert 
hierbij als model zoals het park zou kunnen worden. Een nieuw type bestemmingsplan met 
bijbehorend kostenverhaalsystematiek om organische ontwikkelproces goed te begeleiden, is 
hiervoor noodzakelijk.  
 
Het nieuwe bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, waarmee vooruit 
gelopen wordt op het nieuwe omgevingsplan, en wordt het product van de eerder ingediende 
experimentaanvraag in kader van de 15e tranche van de Crisis- en Herstelwet (Chw). Dit 
bestemmingsplan faciliteert de nieuwe leisure ontwikkelingen, maar beschermt ook de publieke 
belangen en de huidige agrarische en overige functies door middel van kaders en randvoorwaarden, 
onderverdeeld in harde, flexibele en zachte uitgangspunten.  
De experimentaanvraag is in overleg met het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 
gesplitst in twee delen: 
• het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte conform artikel 7c Chw (binnen de 15e tranche 

Chw); 
• een nieuw op te stellen kostenverhaalsystematiek, uitgewerkt in artikel 7v Chw (binnen de 16e 

tranche Chw). 
De toekenning van artikel 7c aan PARK21 is in werking getreden per 27 juni 2017. Met het ministerie 
is intensief samengewerkt aan de uitwerking van de kostenverhaalsystematiek, samen met vier 
andere gemeenten. De uitwerking van het kostenverhaal in artikel 7v binnen de 16e tranche Chw is 
inmiddels in voorpublicatie per 20 juni 2017 en ligt momenteel ter toetsing voor bij de Raad van State. 
Omdat het gaat om een experimenteel bestemmingsplan met complexe materie, is Buro Ontwerp & 
Omgeving ingehuurd voor het opstellen van het bestemmingsplan. 
 



15 
 

Tegelijkertijd is er ook een aanvraag ingediend voor een experimenteel Milieu Effect Rapport (MER). 
In 2016 is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van het integrale MER PARK21. Dit 
proces is gestart met het opstellen van een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (BW 
2016.0067463), die 7 september 2017 definitief is vastgesteld door de raad (RV 2017.0031976). 
Omdat het hier gaat om een experimentele MER werken wij nauw samen met een adviseur van de 
Commissie m.e.r. Daarnaast is AnteaGroup ingehuurd voor het opstellen van het MER.  
 
Voor het opstellen van het bestemmingsplan en het MER is een aantal technische onderzoeken nodig 
in het kader van veiligheid, verkeer, luchtkwaliteit, flora en fauna, et cetera. Tijdens dit proces bleek 
dat vanwege de experimentele status het noodzakelijk was de MER-procedure samen te laten lopen 
met het bestemmingsplan. In dat kader is een haalbaarheidsstudie gestart om te zien welke effecten 
ontstaan bij het ‘plaatsen’ van verschillende aangemelde initiatieven in PARK21. Momenteel wachten 
we nog op de resultaten van de haalbaarheidsstudie. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 
verkeerskundige consequenties. De haalbaarheidsstudie gaat duidelijk maken welk programma met 
welke bezoekersaantallen en onder welke voorwaarden gefaciliteerd kan worden in PARK21. Dit gaat 
waarschijnlijk leiden tot een herziening van programmamogelijkheden. Dit wordt duidelijk in het vierde 
kwartaal van 2018. 
 

2.5. Grondstromen 
In PARK21 wordt een parklaag aangelegd. De parklaag zorgt voor samenhang in PARK21. Het is een 
openbaar toegankelijke groenstructuur. De heuvels zijn een belangrijk kwalitatief uitgangspunt voor 
PARK21, zowel in ruimtelijk/kwalitatieve beleving (meanderend landschap) als in sportief gebruik 
(joggen, skaten, fietsen). Voor dit recreatief en ecologisch gewenst reliëfrijk profiel, dat tevens 
mogelijk maakt dat de nieuwe beplantingen op de juiste hoogte in relatie tot VDS worden 
aangebracht, is grondophoging noodzakelijk.  
 
Op 24 mei 2018 is de Nota Bodembeheer gemeente Haarlemmermeer vastgesteld door de raad (RV 
2018.0014079). Omdat de aanleg van de ophogingen in PARK21 niet kan geschieden onder de term 
‘Grootschalige bodemtoepassing (GBT)’ van de Wet Bodembescherming, is in de Nota Bodembeheer 
gemeente Haarlemmermeer gebiedsspecifiek grondbeleid voor PARK21 opgenomen. In PARK21 is 
gekozen om de Parklaag met grond met waarde ‘klasse industrie’ aan te leggen. Deze laag moet 
vervolgens afgedekt worden met een laag van 50 centimeter grond van AW-kwaliteit 
(AW=achtergrondwaarde).  
 
De eisen voor het toepassen van grond zijn gelijk aan die van een zogenaamde Grootschalige 
bodemtoepassing (GBT), maar mag in tegenstelling tot GBT niet uit geheel Nederland komen. Met de 
Nota Bodembeheer is het beheergebied van Haarlemmermeer uitgebreid en mag op basis van de 
Bodemkwaliteitskaart ook grond uit de gemeente Amsterdam worden toegepast. Grond met de 
kwaliteit industrie mag onder voorwaarden voor de wijze van toepassing, worden hergebruikt in 
PARK21 op basis van het gebiedsspecifiek beleid. Door industriegrond in PARK21 slechts in de kern 
toe te passen en deze grond af te dekken met 50 centimeter grond van AW-kwaliteit zijn er geen 
risico’s voor de gezondheid en zijn de risico’s voor het ecosysteem beperkt. Het gebiedsspecifiek 
grondbeleid voor PARK21 is door de raad aangenomen op voorwaarde dat de door LTO 
Haarlemmermeer aangedragen alternatieven onderzocht worden, waaronder minder verschil in 
hoogte in het meanderende landschap en het gebruik van meer gebiedseigen grond. Op dit moment 
lopen die onderzoeken nog. 
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In samenhang met de Nota Bodembeheer hebben wij een beleidsregel op gebied van PFOS en 
PFOA aangenomen. Dit is gemeentebreed beleid. 
 

2.6. Grondverwerving 
Algemene grondverwervingsstrategie 
Insteek van PARK21 is dat delen van het park door toepassing van uitnodigingsplanologie worden 
ontwikkeld. Dit betekent dat het niet per se nodig is dat alle gronden in de park- en leisurelaag ook 
daadwerkelijk in handen van de gemeente moeten zijn om, passend binnen de visie van PARK21, tot 
ontwikkeling te komen. Uitgangspunt is dat ook andere (private) partijen in staat zijn om zelf 
deelgebieden voor eigen rekening en risico, in samenwerking met andere partijen en de gemeente, te 
ontwikkelen.  
 
Het verkrijgen van grondposities is een van de manieren om te komen tot ontwikkeling van PARK21. 
Verwervingen in PARK21 vinden plaats op basis van vrijwilligheid en verlopen conform het 
gemeentelijk strategische grondbeleid. In 2017/2018 is met diverse partijen gesproken over mogelijke 
verwerving. Met twee partijen zijn de gesprekken over de mogelijke aankoop stopgezet, omdat we 
geen overeenstemming over de prijs verkregen. Met een aantal partijen lopen op dit moment nog 
gesprekken. Gezien de vertrouwelijkheid van deze gesprekken kunnen wij hierover verder niet in 
detail treden. Het bezit van grond door de gemeente om tot ontwikkeling van PARK21 te komen, staat 
echter niet meer nadrukkelijk centraal. Wij bieden ook private initiatiefnemers de ruimte om in overleg 
met eigenaren van gronden in PARK21 afspraken te maken over de realisatie van hun plannen 
binnen de kaders van PARK21. 
 
Gemeentebrede kavelruil 
LTO Haarlemmermeer heeft tijdens de behandeling van de Herijking PARK21 (RV 2016.0034520) in 
de raad gepleit, ook met het oog op de agrariërs in PARK21, voor een Haarlemmermeer brede 
kavelruil. Aan deze oproep is, in samenwerking met de LTO, aan de onafhankelijke Stichting ter 
Verbetering van de agrarische Structuur (Stivas) gevraagd om een vrijwillige Haarlemmermeer brede 
kavelruil in gang te gaan zetten. Stivas heeft hier positief op gereageerd. Begin 2018 is dit traject 
gestart. De gemeente is met haar agrarische gronden buiten de exploitaties mogelijk een van de 
partijen om gronden in een ruiling in te zetten. Stivas houdt een lijst van de aanmeldingen bij en gaat 
hier vertrouwelijk mee om. Alle agrarische bedrijven in PARK21, die in 2014 hebben aangegeven in 
gesprek te willen gaan over kavelruil, zijn rechtstreeks door de Stivas aangeschreven. Op dit moment 
zijn er nog geen concrete resultaten te melden. 
 

2.7. Duurzaamheid 
In 2014 is de Visie duurzaamheid PARK21 vastgesteld (bijlage bij voortgangsrapportage PARK21 
2014, 18 december 2014, RV 2014.0049326). In 2016 is vanwege de herijking van de 
uitvoeringsstrategie geen gevolg gegeven aan het uitwerken van deze visie. Momenteel wordt 
onderzocht welke duurzaamheidsambities, als concrete voorwaarden in de planregels van het 
bestemmingsplan kunnen worden meegenomen. Het gaat hier niet alleen om inrichting en kwaliteit 
maar ook ambities op het gebied van sociale duurzaamheid en circulariteit.  
 
Natuurlijk geldt ook de gemeentelijke GPR-ambitie (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) als richtlijn bij 
nieuwbouw van gebouwen. In de initiatievenwijzer, als begeleidend document, voor ondernemers in 
PARK21 worden deze eisen opgenomen. Bij de eigen ontwikkelingen zal de gemeente bovendien 
extra aandacht besteden aan sociale duurzaamheid en het inzetten op het scheiden van afval.  
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Verduurzaming van het watersysteem  door de invoering van VDS is een kernopgave in PARK21. In 
de park- en leisure laag voeren we VDS in. Het bereiken van overeenstemming en de uitwerking van 
een aanpak in die gebieden (met name Deelgebied 3) waar agrarische productie uitgangspunt blijft, is 
een belangrijke opgave voor het vervolg. Door de invoering van VDS worden diverse doelen bereikt: 
buffering van regenwater waardoor minder noodzaak is voor doorspoelen tegen verzilting en betere 
spreiding van lokale piekbuien door aansluiten van de watergangen op het polderboezemniveau.  
 
We zien dat de (private) initiatiefnemers in deelgebied 1, op een goede manier de 
duurzaamheidsambities vertalen in hun bedrijfsvoering. Klimpark21 is niet aangesloten op het gas-, 
water, riolering of elektriciteitsnet en is dus zelfvoorzienend. Klimpark21 wekt zelf duurzaam zijn 
stroom op. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk de gehele watervoorziening te regelen. 
Klimpark21 laat zien dat er veel mogelijk is en dat het ook duurzaam kan.     

2.8. Gebruik en Beheer 
Bezoek en gebruik 
Het recreatief bezoek aan deelgebied 1 is sinds de publieksopenstelling begin 2016 goed op gang 
gekomen, ondanks de prille uitstraling van het groengebied. Met name fietsers maken gebruik van de 
recreatieve hoofdstructuur, die verbonden is met de omgeving. Ruiters benutten de 
rondrijmogelijkheden van de aangelegde ruiterpaden. De brug over de N205 is in 2016 geopend en 
maakt het mogelijk om routes aan elkaar te koppelen. De speelplaatsen blijven attractieve 
verblijfsplekken in het parkgebied. Ook wordt het gebied reeds gebruikt voor activiteiten als hardloop- 
en wandelevenementen (Haarlemmermeerrun en avondvierdaagse). Daarnaast zorgen de moestuin 
en Klimpark21 voor meer bezoekers. De praktijkervaringen worden ook verwerkt in de planvorming 
voor volgende deelgebieden. 
  
In september 2017 is het eerste grootschalige evenement op Landgoed Kleine Vennep gehouden, de 
nationale Landschapstriënnale. Hiermee hebben we kunnen zien hoe de boerderij zou kunnen gaan 
functioneren. Ook voor activiteiten tijdens de PARK21 Zomerweken 2018 is weer gebruik gemaakt 
van Landgoed Kleine Vennep. 
 
Huidige staat van het beheer 
De eerste periode van het nieuwe groen is moeizaam. Het is afwachten of het groen aanslaat. We 
zijn geconfronteerd met veel bosplantsoen dat is doodgegaan. Op enkele locaties tot wel vijftig 
procent. Daarnaast is de kwaliteit van bomen die circa vier jaar geleden langs de Parkway zijn 
geplant matig tot, in voorkomende gevallen, slecht geworden. Naast de harde zuidwesten wind is 
gebleken dat de bodemstructuur hier debet aan is. Eerder verricht onderzoek heeft uitgewezen dat de 
grond waarin de bomen staan sterk verdicht is waardoor de wortels van de bomen slecht willen 
groeien. Om de ondergrondse situatie te verbeteren is in 2018 opnieuw langs de Parkway extra inzet 
gepleegd voor grondverbetering met het doel de groei en vitaliteit van de bomen te verbeteren.  
 
Organisatie exploitatie en beheer 
Uitgangspunt voor beheer en exploitatie van PARK21 is dat uiteindelijk het beheer geen, of in elk 
geval slechts een zo beperkt mogelijk, beslag legt op de gemeentelijke begroting. Van de in het park 
te vestigen ondernemingen en exploitanten wordt verantwoordelijkheid verlangd voor de bekostiging 
en uitvoering van het beheer, welke nader uitgewerkt dienen te worden in samenwerkingsafspraken, 
anterieure overeenkomsten en/of gronduitgifte contracten. 
Het gerealiseerde deelgebied 1 wordt door de gemeente beheerd en onderhouden, in combinatie met 
het beheer van de gemeentelijke recreatiegebieden Toolenburger plas en Haarlemmermeerse Bos.  
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Met regionale beheer- en exploitatie instanties als Recreatieschap Noord-Holland en 
Staatsbosbeheer en de boeren wordt het overkoepelende beheer op termijn voor PARK21 nader 
uitgewerkt. Inzet van ook boerenbedrijven voor uitvoering van onderhoud wordt, met inachtneming 
van aanbestedingsbeleid, nagestreefd. 
 

2.9. Bereikbaarheid 
Langzaam verkeersverbindingen vanuit de woonwijken naar PARK21 maken integraal onderdeel uit 
van het recreatie- en fietsbeleid. Deze zijn in het Masterplan Park21 (16 juni 2011, RV 2011.0011913) 
opgenomen. Nu de ontwikkeling van de zuidoost rand Hoofddorp ter hand is genomen (zie de 
onlangs door de raad vastgestelde Essentiekaart De Parken Hoofddorp zuidoost, waarin de bouw van 
3.500 nieuwe woningen is voorzien (6 juli 2017, RV 2017.0016044)), vergt dit zowel vanuit de 
projecten Zuidrand en PARK21 aandacht om geen onomkeerbare besluiten te nemen die de 
verbindingen op termijn onmogelijk maken. Ook al ontbreken op dit moment de financiën in de 
exploitaties voor de aanleg van de noodzakelijke fietsverbindingen. In de Herijking PARK21 (RV 
2016.0034520) is dan ook expliciet aandacht geschonken op welke wijze de verbindingen te 
financieren zijn. Begin 2016 is in overleg met Zuidrand/Tudorpark al wel besloten om een nog aan te 
leggen autobrug over de Bennebroekertocht met een paar meter te verbreden met het oog op goede 
langzaamverkeersverbindingen tussen Tudorpark en PARK21. Aandacht vraagt komende jaren ook 
de in de Essentiekaart opgenomen fietsverbinding vanuit de nieuwbouwwijk Lincolnpark-
Rooseveltpark (gebied de President). Zie onderstaande figuur fietsnetwerk nieuwe woonwijken De 
Parken. 

                  De Leendert van der Meulenbrug  
 
Nu ook gronden aan de zuidkant van het PARK21 zijn aangekocht en deze kavels ook de komende 
jaren in ontwikkeling kunnen worden gebracht, is het mogelijk om aangrenzend aan Nieuw-Vennep 
nieuwe recreatiegebieden te realiseren en deze kern beter aan te laten sluiten op PARK21. In de 
zomer van 2017 is een voetpad met verbindende brug aangelegd tussen de Hoofdvaart en de 
busbaan richting Getsewoud. Het voetpad wordt veel gebruikt. 
We zien dat de brug ‘Leendert van de Meulen’ over de Driemerenweg voor langzaam verkeer nabij 
Hoofddorp een zeer aantrekkelijke verbinding is. Niet alleen voor fietsers, maar juist ook voor ruiters. 
Door de brug ook geschikt te maken voor paarden is het voor ruiters mogelijk om een veel groter 
gebied te berijden.  
 
Ten aanzien van de autobereikbaarheid is er afstemming tussen de milieueffectrapport onderzoeken, 
die nu lopen: het MER-Duinpolderweg en het MER-PARK21. Van belang is dat goed inzichtelijk is wat 
de gevolgen zijn van de ontwikkeling van PARK21 op termijn voor de autobereikbaarheid met name 
vanuit de Nieuwe Bennebroekerweg. Daarnaast is het van belang dat bij de planvorming van de 
Duinpolderweg de uitgangsprincipes van PARK21 en de Essentiekaart voor de Zuidrand worden 
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gerespecteerd: Of wel het stedelijk gebied is om de 500 meter door een langzaamverkeersverbinding 
verbonden met PARK21. Dit zal gezien de intensiteiten van de Duinpolderweg door middel van 
ongelijkvloerse kruisingen moeten plaatsvinden.dd 
 
Daarnaast merken we dat veel initiatieven juist interesse hebben voor de locaties die goed zijn 
ontsloten, voor de auto, maar ook nadrukkelijk qua openbaar vervoer. Zo is het van belang dat er bij 
de ontwikkeling van het Parkhart ook een extra halte komt voor Hoogwaardig openbaar vervoer 
(HOV). De ontwikkeling van PARK21 kan bijdragen aan de huidige dialoog die in breder kader loopt 
over het verder versterken van de vervoersverbindingen in- en naar Haarlemmermeer (EnterNL), 
zoals de Floriade in 2002 heeft bijgedragen aan het versneld aanleggen van de N205 en HOV 
busbaan. 
 
Het oostelijk deel van deelgebied 1 heeft in 2017 een eigen tijdelijke parkeerplaats naast de moestuin 
gekregen. Door de in 2018 genomen verkeersmaatregelen is de parkeerplaats beter en veiliger 
bereikbaar geworden. Tot nu blijkt het aantal parkeerplekken voldoende.  
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3. Lopende projecten 
Deelgebied 1 van PARK21 , de Parklanden en het baggerdepot zijn al zelfstandige projecten met een 
eigen budget en verantwoording. Daarnaast zijn er afgelopen jaar stappen gemaakt met het kavel 
‘Achter van Zanten’, Flumen gedoopt, en het kavel ‘Achter Kleine Vennep’ tussen de busbaan en de 
Hoofdweg. Daarnaast is de nationale Landschapstriënnale in 2017 in PARK21 georganiseerd en zijn 
we in 2018 gestart met de zomerweken. Per lopend project wordt beschreven welke stappen zijn 
genomen en het komende jaar nog genomen gaan worden. 

3.1. Deelgebied 1 
Net als in 2017 staat 2018 in het teken van nazorg van het gebied zoals het nemen van 
verkeersmaatregelen om de tijdelijke parkeergelegenheid te kunnen bereiken, verbeteren van de 
informatieborden en een eerste stap voor de accentuering van de ingangen aan de IJweg is gezet. 
(zie ook eerdere paragraaf 2.09 Gebruik en Beheer en 2.10 Bereikbaarheid).  
 
Invulling parkkamers 
In de afgelopen periode is opnieuw gekeken welke initiatieven/tijdelijke functies nog in de resterende 
parkkamers, open ruimte in het gebied, kunnen worden ondergebracht. Het gaat om het invullen van 
deze gebieden met aantrekkelijke activiteiten op basis van participatie met als doel samen met 
betrokkenen aan vragen en wensen uit de polder te voldoen. De rol van de gemeente is hierbij vooral 
faciliterend, initiatiefnemers dienen te investeren (met mankracht of middelen). Tegelijkertijd wil de 
gemeente activiteiten stimuleren en zoekt zij onder meer scholen en andere maatschappelijke 
initiatieven op om deze van de grond te krijgen.  
 
Aan de westzijde van het gebied bij het bestaande sportcomplex van de Hoofddorp Pioniers, het 
openbare parkeerterrein en de natuurspeeltuin, vestigt zich in 2018 een nieuw initiatief: e-cross 
(elektrisch crossen).  
 
De biologische moestuin PARK21 aan de oostzijde van het gebied, gelegen achter Ranzijn voor Tuin 
en Dier, is met de Landschapstriënnale in september 2017 geopend. De vele aanmeldingen hebben 
ertoe geleid dat het aantal tuinen meteen is uitgebreid tot 62 tuinen. In 2018 blijkt de belangstelling 
nog groter. Er is inmiddels een wachtlijst. De vereniging heeft inmiddels een aanvraag voor de 
uitbreiding van de moestuin ingediend.  

 
Moestuin en kleiland PARK21 

 
Deelgebied 1 is ook de locatie waar het winnende idee van de Kinderraad voor een deel uitgevoerd 
kon worden. Het voorstel van basisschool de Zevensprong om bomen te planten en plastic op te 
ruimen in Haarlemmermeer Zuid heeft het assortiment aan fruitbomen aan de westelijke zijde, naast 
de moestuin, van het deelgebied uitgebreid.  
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Fruitbomen Kinderraad 

 
Leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand en het Kaj Munk College zijn aan de slag 
gegaan met een projectopdracht om een amfitheater te ontwerpen en te bouwen in een van de 
parkkamers aan de westkant. Zij hebben verschillende ideeën en ontwerpen gepresenteerd. Helaas 
is de uitvoering door onder meer beheer- en onderhoudsvragen niet mogelijk gebleken. 
 
Tijdens de PARK21 Zomerweken was deelgebied 1 ook het toneel voor vele activiteiten, zoals het 
circustheater, slootjesdag en voor de pop-up makersplaats. Een tijdelijke plek waar jongeren kunnen 
experimenteren en ontdekken, georganiseerd door het Kaj Munk College, het Podium voor 
Architectuur en PARK21. Hier konden jongeren samen met hun ouders aan de slag met hout om voor 
Parklanden meubels te maken. Bestaande sportactiviteiten zoals Haarlemmermeer Run en de 
Avondvierdaagse zijn niet meer weg te denken uit deelgebied 1, elk jaar loopt een deel van de route 
hierdoorheen. 

 
Slootjesdag tijdens de Zomerweken 

 
Door het plaatsen van een ‘polderfiguur’ bij IJweg is de eerste stap gezet voor de accentuering van 
de ingang van het deelgebied. 
 

 
Polderfiguur Jan Anne Beijerink, ontwerper gemalen Haarlemmermeer 
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3.2. Flumen 
In de vorige voortgangsrapportage gaven we aan dat we aan de slag gaan met de inrichting van de 
gronden `achter van Zanten`. In een intensief participatietraject (mei-juni 2017) is met een groot 
aantal inwoners en een aantal initiatiefnemers gekomen tot een globale opzet voor de inrichting voor 
de `kavel achter Van Zanten` of wel Flumen gedoopt door de groep (werknaam deelproject). De 
naam komt van een watertje, dat hier in de nabijheid heeft gelopen. Het was een zeer geslaagd 
participatietraject. In een globaal ontwerp zijn de hoofdlijnen voor de mogelijke inrichting verkend. De 
verschillende private initiatieven (Biosoepi, scouting Kagiwepi en e-cross) zijn vervolgens aan de slag 
gegaan om te kijken of het voor hen haalbaar is om zich hier te kunnen vestigen. Ook is gebleken dat 
zolang het bestemmingsplan niet gereed is we eigenlijk niet met de uitvoering van dit deelgebied 
kunnen starten. Dit nog even los van de haalbaarheid. Dit heeft de verdere planvorming vertraagd en 
hebben de initiatiefnemers een pas op de plaats gemaakt. Nu er steeds meer voortgang wordt 
gemaakt met het bestemmingsplan kunnen de werkzaamheden weer worden opgepakt.   

 

3.3. Kavel achter Dirk Molenaar 
Met de uitwerking van dit deelgebied is nog niet begonnen. Dit omdat het onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan niet eerder verwacht wordt dan eind eerste kwartaal 2020. Wel zijn met het 
initiatief GreenNest (zie 2.4) afspraken gemaakt om de haalbaarheid van dit initiatief nader te 
onderzoeken.  
 

3.4. PARKLANDEN 
In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst voor Parklanden ondertekend voor de ontwikkeling, 
beheer en exploitatie van 60 hectare grond aan de oostkant van de Rijnlanderweg. De 
samenwerkingsovereenkomst biedt de boeren voor de komende 10 jaar vastigheid om te investeren 
in het gebied en activiteiten te ontplooien. Door het hele jaar heen vinden er activiteiten plaats. De 
Parklandenboeren kiezen bewust voor activiteiten en de invulling daarvan, die gericht zijn op 
gezinnen: koeien dansen in de wei, aardappelrooidag en houthakdag. Bovendien is er de 
mogelijkheid boerengolf te spelen en wordt er jaarlijks een maïsdoolhof aangeplant. De evenementen 
groeien. In 2017 waren er weer meer mensen die kwamen op de evenementen. De inzet van 
Parklanden is jaarlijks de evenementen uit te bouwen.   
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3.5. Baggerdepot Meergrond 
De situatie rondom het baggerdepot Meergrond is ongewijzigd. De rechter heeft een uitspraak 
gedaan over de verlening van de omgevingsvergunning voor de aanleg van de heuvel op de locatie 
Meergrond. De rechter heeft aangegeven dat de vergunning niet verleend had mogen worden 
wegens het ontbreken van een integrale MER PARK21. We zijn bezig met het opstellen van het MER 
PARK21(zie hoofdstuk 2.6). Hierna kan de vergunningsaanvraag voor de heuvel weer opnieuw in 
behandeling worden genomen.  
 

3.6. Landschapstriënnale 
Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. In 2017 heeft de 
Landschapstriënnale plaatsgevonden in PARK21. Tijdens de Landschapstriënnale wordt het 
landschap gevierd. Het bewustzijn van de waarden, die erin zijn verankerd, maar ook de 
betrokkenheid van boeren, burgers, bestuurders, beheerders en professionals worden versterkt. De 
Landschapstriënnale maakt het gesprek over de kansen, de ontwikkeling, de samenwerkingen, de 
oplossingen voor het landschap van de toekomst mogelijk. Het thema was daarom; “het volgende 
landschap”. 
 
Samen met de MRA en provincie Noord-Holland waren wij gastheer van dit evenement. De 
organisatie was in handen van PARK21, het podium voor architectuur, vereniging Deltametropool en 
landschapsarchitecten. 
 
De Landschapstriënnale was een groot succes met rond de 10.000 bezoekers en uiteindelijk op 28 
mei 2018 een boekpresentatie van de Landschapstriënnale: Het volgende Landschap. In deze 
publicatie doet chroniqueur Fred Feddes in detail verslag van de inzichten, stellingnamen, dilemma’s 
en open vragen tijdens de Landschapstriënnale 2017. 
 
De Landschapstriënnale werd georganiseerd voor de inwoners van Haarlemmermeer en daarbuiten 
die van het landschap willen genieten, voor ondernemers die het landschap gebruiken en voor 
onderzoekers die het landschap willen begrijpen. Voor landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, 
filmers, fotografen en beeldend kunstenaars, zowel beginners als gevorderden, die het landschap 
willen ontwerpen. 
 
Het programma bestond onder andere uit: excursies, expertmeetings pop-up-diners symposia, een 
CEO-diner, Summer School, Innovatiefestival, conferentie, lezingen, streekproductenmarkt, 
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exposities, theaterfestival en muziek. Deze programmaonderdelen werden mede georganiseerd door 
diverse partners en partijen zoals: NL Greenlabel, Parklanden, vereniging stadswerk, 
Staatsbosbeheer, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en Centrum voor 
Duurzaamheid, Natuur- en Milieueducatie (NMCX).  
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3.7. PARK21 Zomerweken 
Dat in PARK21 al veel mogelijk is was wel duidelijk. Maar tijdens de PARK21 Zomerweken werd dit 
nog duidelijker. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd door het hele park. Van een klimclinic 
en een theatervoorstelling voor de kinderen tot een fietstocht door het park en een heus bierfestival 
voor de volwassenen.  
 
Op facebook reageerden bezoekers van de PARK21 Zomerweken lovend. De weergoden werkten 
mee. De cijfers bevestigen het succesverhaal over de periode 4 tot en met 15 juli overtuigend: 
nauwelijks tot geen klachten en hoge aantallen bezoekers bij de verschillende evenementen, die bijna 
allen waren uitverkocht. Met als hoogtepunt een openluchtbioscoop met wel 400 bezoekers en het 
bierfestival met op het toppunt 500 bezoekers. Totaal waren er meer dan 2.000 bezoekers. 
 
Al tijdens de promotour van de Zomerweken werd duidelijk hoe enthousiast de evenementen werden 
verwelkomd. De vele activiteiten waren snel uitverkocht.  En tijdens de Zomerweken zelf was de sfeer 
zeer goed. Er zijn geen opstootjes geweest, er werd geen troep achter gelaten, bezoekers waren 
ontzettend positief. PARK21 is tijdens de Zomerweken op de kaart gezet. Velen hebben tijdens de 
Zomerweken de kans gekregen PARK21 te ontdekken en te beleven. PARK21 is nog volop in 
ontwikkeling, maar het heeft nu al zo veel te bieden.  
 
Er zijn na de Zomerweken al veel verzoeken binnengekomen voor een nieuwe editie. Niet alleen 
facebook gebruikers melden zich maar ook initiatiefnemers en tipgevers. We zien ook een duidelijke 
toename van losstaande evenementen in PARK21. Zo is er sprake van een welkom thuisfestijn en 
een nieuw bockbierfestival. Ook is er interesse getoond door de corporate games. Inwoners en 
investeerders willen mee doen en denken met PARK21.  
 

Programma 
Wo 4 juli Opening Zomerweken: 

• Klimclinic 
• Skeelerclinic 
• Cross fit clinic 

Vr 6 juli • Rondleiding bij boer Abram Rus 
• Bezoek aan pioniers 

Za 7 juli PARK21 dag 
• Fietstocht 
• Spinnenjacht 

Di 11 juli Rondleiding bij boer Kees van Wees 
Wo 12 juli Kindertheater 
Vr 13 juli • Openlucht bioscoop 

• 13-16 juli: camping 
Za 14 juli • Rondleiding bij boer Bijlsma 

• Bierfestival 
Zo 15 juli • Bierfestival 

• Slootjesdag via IVN werkgroep Haarlemmermeer 
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4. Financiën 
Het project PARK21 heeft met uitzondering van deelgebied 1 het karakter van een voorbereidende 
grondexploitatie. Op basis van de verleende kredieten en de nog ingeschatte werkzaamheden zijn 
voorbereidingskredieten aangevraagd voor VTA en een klein stukje investeringen. Financiële risico’s 
beperken zich nu nog tot de gemaakte en te maken voorbereidingskosten. Reeds gesloten contracten 
zijn hierin geborgd. 
 
Voorbereidingskosten 
Bij de voortgangsrapportage van 2016/2017 (RV 2017.0030236) was het totaal aangevraagde krediet 
€ 8,3 miljoen. Er is toen € 1,95 miljoen krediet aangevraagd en beschikbaar gesteld. Met het MPG van 
2018 (RV 2018.0022161) is nog € 40.000 krediet aangevraagd. Het betreft een verhoging van 
€ 40.000 waarvan € 35.000 investeringskrediet voor het aanleggen van een parkje rondom het derde 
polderfiguur. Vanaf 2007 tot heden, is hiermee in totaal een bedrag van € 10,3 miljoen aan 
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld (er is hier sprake van afrondingsverschillen). De overige 
kredieten zijn VTA-kredieten. 
De totaal gerealiseerde kosten en lopende verplichtingen komen op een bedrag van € 9,55 miljoen, 
waarmee het totaal resterend krediet op € 0,70 miljoen komt. Dit is voldoende tot eind 2018. Voor de 
werkzaamheden in 2019, die omschreven worden in deze voortgangsrapportage, wordt via het tMPG 
aanvullend krediet aangevraagd. 
 
Bij de voortgangsrapportage 2016/2017 (RV 2017.0030236) is aangegeven dat de uitgaven ten 
opzichte van het laatst afgegeven krediet (€ 1,95 miljoen) voortaan gedetailleerder worden 
aangegeven in de rapportages. Onderstaande tabel geeft de realisatie per thema aan van het krediet 
dat in de voortgangsrapportage 2016/2017 is aangevraagd en het aanvullende krediet voor het parkje 
rond het derde polderfiguur. 
 
Uitgaven versus kredietstand Krediet Gerealiseerd Restant 
  30-6-2017 t/m 30-6-2017 t/m 30-6-2018 t/m 
  31-12-2018 30-6-2018 1-7-2018 

Agrarische transformatie € 50.000 € 34.506 € 15.494 
Financiële en juridisch planologische strategie € 270.000 € 224.869 € 45.131 
Planologische maatregel en MER € 560.000 € 267.889 € 292.111 
Leisure Zone € 406.000 € 86.789 € 319.211 
Water € 100.000 € 61.954 € 38.046 
Initiatievenwijze (handboek) € 170.000 € 97.200 € 72.800 
Beeldkwaliteitsplan € 400.000 € 80.268 € 319.732 
Communicatie € 100.000 € 88.495 € 11.505 
Landschapstriënnale (deel PARK21) € 151.000 € 124.889 € 26.111 
Infra + duurzaamheid € 80.000 € 1.325 € 78.675 
Uitvoeringskosten start ontwikkeling kavel 4a € 50.000 € 39.593 € 10.407 
Polderfiguren € 40.000 € 79.293 -€ 39.293 
Overige   € 387.177 -€ 387.177 

Totaal € 2.377.000* € 1.574.247 € 802.753 
*Het totale krediet van € 2.377.000 voor deze periode is opgebouwd uit een restant krediet van € 387.000 en het 
aangevraagde aanvullende krediet van € 1.950.000 (voortgangsrapportage 2016/2017, 20 juli 2017, RV 
2017.0030236) en € 40.000 (MPG 2018 , 21 juni 2018, RV 2018.0022161) 

Het betreft gerealiseerde kosten exclusief lopende opdrachten, dit geeft een restant van € 802.753. Het restant 
krediet is lager namelijk € 705.881. Het verschil betreft de mutatie in de lopende opdrachten in deze periode. 

 
De gerealiseerde kosten tot en met juni 2018 blijven binnen de geraamde budgetten. Onder overige 
zijn kosten opgenomen voor onderzoeken PFOS, het verplaatsen van grond uit de Zuidrand, kosten 
voor de Zomerweken en andere soortgelijke evenementen en algemene projectkosten. Hier zijn ook 
bijdragen vanuit de programmabegroting 2017 voor groen en een bijdrage voor kunst opgenomen. 
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Financiële model PARK21 
Het financiële model voor PARK21 bestaat uit de onderdelen: algemene kosten, grondexploitaties en 
investeringsplannen. Onder de algemene kosten worden de strategische en voorbereidende kosten 
verstaan voor de MER, Crisis en Herstelwet bestemmingsplan/kostenverhaal, landschapstriënnale, 
ontwikkelstrategie, initiatievenwijzer, communicatie en participatie, initiatieven en actualisatie 
beeldkwaliteitsplan. 
 
Voor deelgebied 1 geldt een vastgestelde grondexploitatie PARK21 deelgebied 1: grondexploitatie en 
Voorlopig ontwerp (RV 2012.0010169). Deze grondexploitatie zal in 2019 worden afgesloten. Het 
verwachte resultaat is € 0,6 miljoen, dat wordt afgedragen aan de RIH. 
 
Nieuwe grondexploitaties zullen worden opgesteld en aan de raad worden aangeboden ter vaststelling 
indien er initiatieven zijn die haalbaar ontwikkeld kunnen worden.  
Voor de kavel “Achter van Zanten” nu Flumen gedoopt, wordt de financiële haalbaarheid onderzocht, 
waarna een grondexploitatie wordt voorbereid. Ook de haalbaarheid van de kavel “achter Dirk 
Molenaar” wordt onderzocht op basis van initiatieven voor deze kavel. 
 
In de “Samenwerkingsovereenkomst Parklanden” (RV 2016.0036894) is vastgelegd dat de coöperatie 
de komende 10 jaar de 60 hectare verder geheel voor eigen rekening en risico realiseert, beheert en 
exploiteert. 
 
Kostenverhaal en overige opbrengsten uit grond 
De gemeente ontvangt, ondanks organische groei van PARK21, inkomsten uit: 
- exploitatiebijdragen, in geval van ontwikkeling op grond die niet in bezit van de gemeente is; 
- opbrengst uit verkoop, verhuur of pacht aan initiatiefnemers op grond die de gemeente in bezit 

heeft; 
- subsidies en mogelijk gelden uit grondstromen. 
 
De gemeente wil de huidige bijdragen inzetten en ontwikkelingsmogelijkheden vanuit particulier 
initiatief conditioneren, met name door een aantal investeringen te doen in de aanleg van openbaar 
gebied, in dit geval de Parklaag. De ontwikkeling van de Parklaag maakt het gebied aantrekkelijk voor 
bezoekers (wandelaars, fietsers), wat kansen biedt voor particuliere initiatieven gericht op tal van 
recreatieve vormen, deels op eigen kavel, maar ook door initiatieven die een grondpositie verwerven 
in het gebied. 
Vanuit het perspectief van kostenverhaal moet de gemeente vooraf de balans van mogelijke kosten 
en mogelijke opbrengsten in beeld brengen om te bepalen (1) in welke mate kosten kunnen worden 
verhaald en (2) welke exploitatiebijdrage berekend moet worden aan partijen/eigenaren. 
 
Dekking ten behoeve van toekomstige investering 
In het raadsvoorstel Herijking uitvoeringsstrategie PARK21 (10 november 2016, RV 2016.0034520) is 
de volgende beschikbare dekking ten behoeve van investeringen voor PARK21 uiteengezet:  
- PASO middelen (Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving): dit oorspronkelijke dekkingsmiddel 

van € 25,9 miljoen 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.  

- Deze dekking van PASO middelen is aangevuld met € 555.900 vanuit de Stichting Mainport & 
Groen (BW 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. Tevens is toen besloten dat na twee jaar de resterende middelen van dit risicobudget zou 
worden verdeeld tussen de projecten Groene As en PARK21. Dit is hierbij gerealiseerd. 
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- Nota Ruimte Gelden (NRG): € 15 miljoen rijksbijdrage door de provincie toegekend voor de 
recreatieplas en verduurzaming van het watersysteem, beiden in deelgebied 2 PARK21.  

- Reservering Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH): zodra de NRG-bijdrage van € 15 
miljoen is toegekend, stellen wij een bijdrage ter beschikking van € 15 miljoen, voor de 
verduurzaming van het overige watersysteem in PARK21. Deze gemeentelijke bijdrage van € 15 
miljoen wordt primair gedekt uit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH), 
indien nodig aangevuld met middelen uit de algemene dekkingsreserve (13 maart 2014, RV 
2014.0007436). 

- Toolenburg Zuid (TBZ): € 5,1 miljoen, bijdrage van Ymere "Rood voor groen" uit de ontwikkeling 
van Toolenburg-Zuid, gelabeld aan PARK21. 

 

 
Tabel 3: Dekking (in miljoenen) 
 
Over deze dekking is reeds besloten en deze is dus geheel beschikbaar voor de realisatie van 
PARK21. Wij streven ernaar om bovenstaande dekking ten behoeve van PARK21 zoveel mogelijk 
aan te vullen met subsidies, kostenverhaal en andere inkomsten. 
 
In het raadsvoorstel Herijking uitvoeringsstrategie PARK21 (10 november 2016, RV 2016.0034520) is 
gesteld dat als de gemaakte kosten voor de Leisurezone, tot nu toe circa € 2,4 mln., niet tot een 
ontwikkeling leiden, deze ten laste zullen komen van de reserve Grondzaken. Indien de stand van de 
reserve Grondzaken hiervoor niet voldoende is, zal conform de vastgestelde systematiek (8 december 
2016, RV 2016.0060023) het restant worden aangevuld vanuit de Algemene reserve. 
 
Tenslotte is besloten om reeds € 6,8 miljoen aan historische kosten af te schrijven ten laste van de 
PASO-middelen (€ 6,3 miljoen) en de reserve RIH (€ 0,5 miljoen). Dit is conform de in 2016 gewijzigde 
Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) regelgeving waarbij voorbereidingskosten ouder 
dan vijf jaar direct dienen te worden afgeschreven. Dit betekent in feite dat de kosten al ten laste van 
de beoogde dekkingsmiddelen zijn gebracht. Tevens is extra dekking van € 555.900 vanuit de 
Stichting Mainport & Groen aan het project toegevoegd (BW 2014.0010291), deze is in 2017 geboekt. 
Eind 2018 moet worden bezien of er meer historische kosten moeten worden afgeschreven of dat de 
reeds afgeschreven kosten van totaal € 7,3 miljoen voldoende zijn. 

  

budget gerealiseerd restant
PASO middelen incl. afronding convenant Mainport en Groen (PASO) 26,46 6,83 19,63
Nota Ruimte Gelden (NRG) 15,00 15,00
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) 15,00 0,50 14,50
Bijdrage van Ymere uit ontwikkeling Toolenburg-Zuid (TBZ) 5,10 5,10
Totaal 61,56 7,33 54,23
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5. Communicatie, participatie en placemaking 

5.1. Communicatie 
Bezoekers van PARK21 recreëren volop in het eerste deelgebied en in de Parklanden. Deze 
ontwikkelingen en de daar georganiseerde evenementen zijn een belangrijke communicatiebasis voor 
PARK21. Ze vormen een inspiratiebron voor nieuwe initiatieven en verleiden bezoekers het park 
(vaker) te bezoeken. Placemaking staat centraal in PARK21. Hier is ruimte voor initiatieven van 
iedereen, van jongeren en inwoners tot ondernemers en verenigingen. Om te recreëren en het park 
verder te ontwikkelen. Zodat het volgens de principes van de uitnodigingsplanologie, stap voor stap 
verder tot leven komt. De verhalen van het park vormen hierin rode draden: het verhaal van Holland, 
het polderland en de nieuwe verhalen van gebruikers.  
 
Communicatiekanalen 
PARK21 heeft een eigen website (www.park21.info), Facebook, Twitter en Instagram. Daarnaast 
worden gemeentelijke kanalen als Informeer en gemeentelijke Facebook ingezet.  
Er is gestart om de teksten op de website te vereenvoudigen. Hierdoor wordt de website 
toegankelijker voor het brede publiek. Daarnaast zijn op de website het laatste nieuws en alle 
besluiten van de gemeenteraad te vinden en kan men zien wat voor activiteiten er de komende 
maanden in PARK21 op de agenda staan.  
 
De Facebookpagina van PARK21 heeft ruim 2700 volgers en heeft bij sommige berichten 
(bijvoorbeeld tijdens de Zomerweken) een bereik van 8000 personen. Gemiddeld ligt het bereik op 
3000 personen per week. Facebook is een belangrijk laagdrempelig platform voor bezoekers en 
andere geïnteresseerden. Volgers vinden hier actuele informatie over het park en evenementen en 
kunnen informatie delen. Er worden steeds vaker (spontane) reacties geplaatst, waardoor we weten 
wat er leeft. Ook komen er steeds meer bezoekers met ideeën of tips. Tijdens de promotour van de 
PARK21 Zomerweken is “dat heb ik op Facebook gezien” het meest voorkomende antwoord 
geweest. Nu de pagina zo actief leeft is het van groot belang deze mensen vast te houden. Een 
actieve pagina zal zorgen voor meer naamsbekendheid en volgers. In alle communicatie-uitingen 
speelt fotografie een belangrijke rol om boodschappen te ondersteunen. Parkfotografen Danny de 
Casembroot en Mariëtte Carstens leggen ontwikkelingen, evenementen en de verandering van 
PARK21 tijdens de seizoenen vast. 
 
Parklanden  
Vier boeren laten het polderlandschap sinds het najaar van 2015 tot leven komen in het gebied 
Parklanden aan de Rijnlanderweg. Zij organiseren belevingsactiviteiten die een vaste factor zijn 
geworden voor veel inwoners. De gemeente faciliteert de boeren bij de organisatie en communicatie 
hiervan en helpt verbindingen te leggen met andere initiatiefnemers en activiteiten in PARK21. 

• December 2017 - kerstbomen rooien  
• September 2017 - Aardappels rooien 
• Maart 2018 - Houthakkersdag 
• April 2018 - Koeien dansen 
• Mei 2018 – Boerengolfen 

 
Deelgebied 1 
Verschillende activiteiten in deelgebied 1 zetten PARK21 op de kaart. In de natuurspeelplaats en 
Kleiland wordt volop gespeeld. Daarnaast trekt Klimpark21 volop publiek. En in de moestuin wordt de 
hele week hard gewerkt aan biologische producten. In juni liepen de Avondvierdaagse van Floriande 

http://www.park21.info/
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en Zwaanshoek door PARK21 heen. En in juli vond een deel van de activiteiten van de PARK21 
Zomerweken in deelgebied 1 plaats. 
 
PARK21-wagen 
Sinds 2017 is PARK21 eigenaar van een authentieke houten wagen met alle moderne voorzieningen 
die volledig is vormgegeven als PARK21-wagen. De PARK21-wagen wordt ingezet voor verschillende 
promoties en evenementen. Dit jaar is de PARK21-wagen ingezet tijdens bij onthulling van het derde 
polderfiguur, de Letse meisjes bij het bomen planten voor Letland, een brainstormsessie voor de 
projectwethouders en de PARK21 Zomerweken.

 
Inzet PARK21-wagen tijdens het bomen planten voor Letland 

 
Polderfiguren 
Langs de doorgaande wegen die het park van noord naar zuid doorkruisen – IJweg, Hoofdweg en 
Rijnlanderweg - komen zogenaamde entreeobjecten, de polderfiguren. Dit zijn historische personen 
die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Haarlemmermeerpolder. De 
kunstobjecten zijn van de hand van Richard van Os. 
 
De eerste drie historische figuren zijn samen met de gebruikersgroep van PARK21 gekozen en 
inmiddels ook geplaatst. In september 2017 is de eerste polderfiguur onthuld, de anonieme 
polderjongen. De tweede figuur, Jan Anne Beijerinck (1800 – 1874) de ontwerper van de gemalen, is 
in november 2017 geplaatst. De derde figuur, Baron Barthold Arnold Verschuer (1809 – 1901) een 
van de eerste grondeigenaren na drooglegging van Haarlemmermeer, is in maart 2018 onthuld. In 
totaal komen er zes polderfiguren in PARK21. 
 

5.2. Participatie  
De gemeente wil PARK21 niet alleen ontwikkelen. Ze heeft hierbij de samenleving hard nodig. 
PARK21 is van en voor de Haarlemmermeerders. Participatie is van essentieel belang voor het 
welslagen van het project, niet alleen tijdens de ontwikkeling, maar ook in de fase van beheer en 
exploitatie. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die in het kader van de 
participatie/communicatie in 2018 zijn opgepakt:  
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Gebruikersgroep PARK21  
De gebruikersgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van inwoners, ondernemers en agrariërs die 
zowel uit het gebied van PARK21 als daarbuiten afkomstig zijn. Afgelopen periode zijn de leden 
onder meer betrokken bij de verbetering van de informatieborden en de vraag hoe krijgen we meer 
inwoners en belanghebbenden enthousiast om mee te doen aan de participatie voor het 
Bestemmingsplan en de MER met als doel advies en inzicht krijgen in wensen en behoeften van 
inwoners en belangorganisaties. Naast de huidige gebruikersgroep zal een tweede gebruikersgroep 
van initiatieven opgezet worden. 
 
Daarnaast worden de leden op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief, zoals bijvoorbeeld over het 
project ‘Schakels aan de ketting, een initiatief van het Haarlemmermeer Museum De Cruquius, dat tot 
uitvoering is gekomen. De leden waren eerder gevraagd om samen plaatsen van betekenis in 
PARK21 te bedenken en deze aan het museum door te geven, zodat die in ketting konden worden 
opgenomen.  
 

  
Schakels aan de Ketting; drie van de vijftien verhalenpalen bevinden zich in PARK21; de diepe kavel en een pomphuisje aan 

de Hoofdvaart, en het onderduikadres aan de Rijnlanderweg. 
 
Vrienden van PARK21 
In 2016 is ‘Vrienden van PARK21’ in het leven geroepen. Doel was het opzetten van een 
vriendennetwerk; een kern van initiatiefnemers en betrokken organisaties die de rol van ambassadeur 
op zich nemen omdat ze al betrokken zijn bij PARK21. De verschillende initiatiefnemers en de partijen 
waarmee PARK21 samenwerkt zijn benaderd. Echter na een enthousiaste start bleek dat het digitale 
netwerk hen op dit moment niet voldoende voordelen bood en hierdoor niet actief werd gebruikt om 
informatie te delen en elkaar op te zoeken. ‘Vrienden van PARK21’ is hierdoor voor dit moment in de 
wacht gezet.  
 
Betrekken wijkraden, dorpsraden en klankbordgroepen Haarlemmermeer  
In overleg met de gebiedsmanagers wil we deelnemen aan de bestaande overlegvormen van de 
wijkraden, dorpsraden en klankbordgroepen. In dit kader hebben we op verzoek van de dorpsraad 
Nieuw-Vennep op 30 januari 2018 een toelichting gegeven over industriegrond in de klankbordgroep. 
Daarnaast waren we aanwezig bij de bijeenkomst dorps- en wijkraden op 14 mei met als doel hiervan 
het informeren over de stand van zaken en het activeren van participatie zoals het meedoen met of 
organiseren van activiteiten in het gebied.  
 
Onderwijs  
Verschillende scholen in Haarlemmermeer en daarbuiten worden betrokken bij de ontwikkeling van 
PARK21. Het doel is PARK21 te laten opnemen in de lesprogramma’s van het basis en voortgezet 
onderwijs, waardoor leerlingen en hun ouders kennisnemen van PARK21. Dit gebeurt veelal in 
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samenwerking met het Podium voor Architectuur. De resultaten dienen als inspiratiebron voor de 
verdere uitwerking van het park. In het afgelopen schooljaar was PARK21 een van de vaste 
opdrachtgevers voor het Kaj Munk College. Het maken van meubels voor de Parklanden is door 
Haarlemmermeer Lyceum en het Kaj Munk College enthousiast opgepakt.  
Leerlingen van Inholland uit Amsterdam, richting Leisure management, hebben zich in 2018 gebogen 
over de vraag wat voor evenement met welk thema zou geschikt zou zijn voor jongeren tussen 12 en 
16 jaar om in PARK21 te organiseren.  

  
Leerlingen Inholland presenteren PARK21 event        Ontwerp Foodtruck leerlingen Kaj Munk College 

 
Daarnaast is samen met het Podium voor Architectuur en het Kaj Munk College de eerste stap voor 
de makersplaats van Haarlemmermeer gezet. In een makersplaats kunnen jongeren maar ook 
ouderen iets maken dat je echt kunt vasthouden of een oud ambacht op pakken, je kan van elkaar 
leren, experimenteren en ontdekkingen te doen en (meestal samen) te zoeken naar oplossingen. Het 
is een plaats waar jong en oud samenkomt om te delen, te leren, elkaar te helpen en te inspireren. De 
eerste pop-up makersplaats heeft in PARK21 plaatsgevonden. Bij de verdere uitwerking zijn ook nog 
het NOVA College, Haarlemmermeer Lyceum en het C-Beta betrokken. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De makersplaats 
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De jongerengemeenteraad 
De jongerengemeenteraad is op 28 juni 2018 bij elkaar gekomen en heeft de ambitie uitgesprokken 
om ’T HUYS van de 21e eeuw een plek te geven in PARK21. Ze zien ’T HUYS als een plek waar 
verschillende activiteiten plaatsvinden, waardoor groepen met elkaar verbonden worden. De vier 
pijlers die centraal staan in ’T HUYS zijn ontmoeten, recreëren, samenwerken en verbinden. Met 
deze plek zorgt de gemeente voor een aantrekkelijke plek voor jongeren, maar uiteindelijk voor 
iedereen. De jongerengemeenteraad wil graag meedenken over de mogelijkheden en eventueel 
lobbyen. De jongerengemeenteraad heeft aangegeven binnen twee jaar graag resultaat te zien. Het 
lastige is dat er geen budget is om ’T HUYS te realiseren. Daarom kijken we wat de mogelijkheden 
zijn met bestaande initiatieven. Hiervoor worden vervolgafspraken gepland.  

5.3. Placemaking 
Placemaking is belangrijk voor PARK21. Door middel van placemaking kun je betekenis toekennen 
aan een bepaald gebied. Samen met inwoners en andere betrokkenen een plek beter maken, levert 
energie, een gemeenschap en een plek met een ziel op.  
 
Door placemaking gaat PARK21 echt leven. Inwoners herkennen het gebied. Investeerders zien de 
kansen groeien en mensen wíllen gezien worden in het gebied. In 2017 hebben we de 
Landschapstriënnale georganiseerd. Waarmee duidelijk werd wat er allemaal mogelijk is in PARK21. 
Zo is theatergezelschap de Karavaan ook dit jaar weer te zien in PARK21. Vorig jaar was dit in 
samenwerking met de gemeente, maar dit jaar is dat volledig in samenwerking met Landgoed Kleine 
Vennep. Daarnaast zijn we dit jaar begonnen met de PARK21 Zomerweken. Tijdens deze weken zijn 
er veel verschillende activiteiten georganiseerd om te laten zien wat PARK21 allemaal te bieden 
heeft. En wat er in de toekomst allemaal nog meer kan! 
 
Onderstaand overzicht geeft schematisch de bijeenkomsten en evenementen: 
 

Datum Thema Uitwerking 

01-07-2017 Informatiemarkt Hoofddorp-Zuid Informeren over stand van zaken PARK21 en gelegenheid bieden voor 
het stellen van vragen 

02-09-2017 Publieksopening Landschapstriënnale Opening voor iedereen op het landgoed van Dirk Molenaar 

03-09-2017 Aardappelrooidag Zelf aardappelen oogsten bij Parklanden 

03-09-2017 Haarlemmermeer Run Start en finish bij honkbalstadion 

06-09-2017 Onthulling eerste polderfiguur De anonieme polderjongen is het eerste polderfiguur dat een van de 
ingangen van PARK21 markeert 

23-09-2017 PARK21-dag Allerlei activiteiten voor omwonenden 

23-09-2017  Opening moestuin De moestuin in deelgebied 1 tijdens moestuindag 

17-11-2017 Finse onafhankelijkheidsdag Bomen planten ter ere van 100-jarig bestaan van Finland 

Dec 2017 Bomen planten Kinderraad plant bomen 

Dec 2017 Kerstbomen rooien De kerstbomen worden gerooid 

24-03-2018 Bomen Estland planten Eikenbomen planten ter ere van onafhankelijkheid van Estland 

24-03-2018 Onthulling derde polderfiguur De derde polderfiguur is onthuld 
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Apr 2018 Opening project Schakel aan de 
Ketting 

Ook in PARK21 is geschiedenis geschreven. Twee plekken maken deel 
uit van het project ‘Schakels aan de Ketting’, 2000 jaar erfgoed in 
Haarlemmermeer 

14-04-2018 Dansende koeien De koeien mogen weer de wij in. De boeren van Parklanden maken hier 
een feestje van 

14-05-2018 Informatieavond Presentatie dorps- en wijkraden 

28-05-2018 Boekpresentatie Landschapstriënnale 
In de publicatie Het Volgende Landschap doet chroniqueur Fred Feddes 
in detail verslag van de inzichten, stellingnamen, dilemma’s en open 
vragen tijdens de Landschapstriënnale 2017 

05-06-2018 
t/m 07-06-2018 Provada Uitnodigen om deel te nemen aan PARK21 

12-06-2018 Avondvierdaagse Overbos  

1 juni 2018 Avondvierdaagse Zwaanshoek  

23-06-2018 Informatiemarkt Hoofddorp Informeren over wat er al is gebeurd in PARK21 en wat de plannen zijn 

27-06-2018 Avondvierdaagse Floriande  

03-07-2018 Informatieavond nota bodembeheer Informeren over de nota bodembeheer en het gebiedsspecifieke 
bodembeleid voor PARK21 

04-07-2018 t/m 
15-07-2018 Zomerweken PARK21 Ontdek PARK21 

07-07-2018  PARK21-dag  
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6. Werkplan 
Onderstaande planning geeft een overzicht van de mijlpalen door de jaren heen en die nog komen 
gaan. Zoals eerder beschreven in paragraaf 2.6 is het bestemmingsplan de belangrijkste mijlpaal in 
de planning op dit moment. Wat daarna gaat gebeuren is lastig in een planning te bevatten, maar 
bestaat uit processtappen.  
Initiatieven kunnen parallel aan het bestemmingsplan en MER gefaciliteerd worden met hun ideeën 
en planvorming, zodat ze wanneer het bestemmingsplan definitief is hun plannen al hebben klaar 
liggen en deze niet volledig afwijkend zijn van de kaders en randvoorwaarden zoals in het 
bestemmingsplan opgenomen. Met dit bestemmingsplangericht faciliteren, kunnen we starten zodra 
de resultaten van de haalbaarheidsstudie voor bestemmingsplan en MER duidelijk zijn en dus ook 
duidelijk is welk programma met welke bezoekersaantallen en onder welke voorwaarden gefaciliteerd 
kan worden in PARK21. Dit wordt duidelijk in het vierde kwartaal van 2018. 
 
Financiële en juridisch planologische strategie 

- Vervolgstappen in opstellen MER en bestemmingsplan 
o Actualiseren Masterplan 
o Beeldkwaliteitsplan parkkamers 

- Uitwerken kostenverhaal 
- Aanpak en strategie (Europese en andere) subsidies 
- Uitwerken van een systeem voor het verlenen van overheidsbijdragen t.b.v. aanpassingen 

c.q. transformatie van de Polderlaag, eventueel gebruik makend van het methodiek van 
groenblauwe diensten. 

- Concept verordening Groenblauwe diensten 
 
Leisure 

- Op dit moment werken wij de scenario’s voor ontwikkeling van leisure uit, ten behoeve van 
het MER/bestemmingsplan. Hierbij werken wij ook aan de actualisatie van de eerder 
vastgestelde ontwikkelingsstrategie voor leisure, inclusief grondpolitiek. Wij verwachten eind 
2018 duidelijkheid te kunnen geven over welk programma met welke bezoekersaantallen en 
onder welke voorwaarden gefaciliteerd kan worden in PARK21. 

- MOJO werkt in samenwerking met ID&T een concept-inrichtingsplan en businessplan voor 
een evenemententerrein in PARK21 uit. Dit is afhankelijk van de kaders en randvoorwaarden 
en grondpolitiek. De gemeente vervult haar publieke rol. Resultaten volgen naar verwachting 
begin 2019.  

- Conform bovenstaande samenvatting van de terugkoppeling van het consortium i.o. richt het 
consortium i.o. zich op: 

o Informeren (potentiële) partners Holland World op EAS en IAAPA 2018. 
o Doorontwikkeling Holland World (zoals Holland World Energy, Holland World 

Academy). 
o Start verdere verkenning investeerders en investors roadshow (vanaf het eerste 

kwartaal van 2019). 
o Afronding Investment memorandum (tweede kwartaal 2019). 

Publieke opschaling: Eventuele vervolgstappen kunnen worden bepaald, nadat wij voor zover 
mogelijk duidelijkheid hebben gegeven vanuit onze publieke rol. 
 
Communicatie 

- Er wordt meer ingezet op gedrukte en sociale media om meer mensen te kunnen informeren  
- De participatieprojecten met inwoners en scholen blijven bestaan en ook bij nieuwe projecten 

is dit uitgangspunt 
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- Positionering richt zich voornamelijk op de kansen voor de toeristische en recreatieve regio 
Amsterdam 

 
Placemaking 

- We zetten PARK21 steeds meer op de kaart door middel van (tijdelijke) 
initiatieven/evenementen tot het bestemmingsplan definitief is en begonnen kan worden met 
de ontwikkeling van langer lopende initiatieven. 

- Zomerweken 2019. 
 
Lopende projecten  

- Voor de reeds aangekochte kavels “Flumen” en “Rondom Dirk Molenaar” worden plannen 
uitgewerkt samen met initiatiefnemers, inwoners en andere partijen.  

- Het Landgoed “Kleine Vennep” wordt begeleid bij de planvorming. 
- De lopende projecten in deelgebied 1 worden ontwikkeld (moestuinen, amfitheater, Klimpark). 

 
Begeleiding initiatieven 

- Opstellen van een initiatievenwijzer (handleiding) voor initiatiefnemers met processtappen en 
alle kaders en randvoorwaarden voor ontwikkeling met extra aandacht voor duurzaamheid 

 
Grondstromen 
- Naar aanleiding van de Nota Bodembeheer het onderzoeken en uitwerken van alternatieven, 

waaronder minder verschil in hoogte in het meanderende landschap en het gebruik van meer 
gebiedseigen grond. 

 
Water 
- Uitwerking van een uitvoeringsplan voor het watersysteem in PARK21, inclusief 

dekkingsvoorstel. 
- Voorbereiding en indiening van een subsidieaanvraag voor de bij de provincie gereserveerde 

Nota Ruimte Gelden. 
 
Beheer  
- Ontwikkelen van een voorstel voor een overkoepelende organisatie voor exploitatie en beheer 

van PARK21 (op termijn), inclusief de daarbij behorende financiële systematiek. 
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