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voor de uitwerking van het programma, het gevarieerde aanbod voor verschillende
doelgroepen en de inzet op het gebruik van openbaar vervoer.
De commissie van experts heeft de ingediende parkconcepten beoordeeld op conceptuele
en landschappelijke kwaliteiten. De commissie is van mening dat geen van de voorstellen
integraal overtuigt. Ze komt tot de conclusie dat op de criteria genoemd onder 'conceptuele
kwaliteit' (de kracht van het beeld, doelgroepen en gebruikers, ontwikkeling en beheer)
telkens één van de voorstellen voldoende kwaliteit heeft en enthousiasme genereert, maar
dat geen van de voorstellen voldoende scoort op het geheel. De commissie adviseert om de
voorstellen nader uit te laten werken als afronding van de meervoudige opdracht.
Keuze parkconce~tPark21
Resultaat van de selectie in het kader van de meervoudige opdracht is dat het concept van
bureau Vista wordt voorgedragen als uitgangspunt voor verdere uitwerking van het concept
tot een Startdocument Masterplan dat een adequate basis is voor het op te stellen
Masterplan. We geven Vista voorlopig alleen opdracht voor deze uitwerking. Dit voldoet aan
de gunningprocedure "nationale niet-openbare aanbesteding Park van de 2lSteeeuw" die we
hebben vastgesteld.
O~stellenStartdocument Master~lanlProarammavan Eisen (mei-se~tember2009)
Uit de beoordeling blijkt dat het concept van Vista op onderdelen onvoldoende is om als
basis te kunnen dienen voor het op te stellen Masterplan. Het parkconcept van Vista dient
daartoe op een aantal cruciale punten te worden uitgewerkt en aangepast. Daarnaast zal in
deze fase gewerkt worden aan het opstellen van heldere kaders en richtlijnen voor het uit te
werken Masterplan. Het resultaat van deze fase is een 'Programma van Eisen' voor het park
verwerkt in het 'Startdocument Masterplan'. In het kader van het Startdocument beoordelen
wij of de uitwerking door Vista aan de gestelde eisen voldoet en of er daarmee voldoende
basis is met het bureau de volgende fase in te gaan.
Met behoud van de sterke punten van het concept van Vista dienen de volgende aspecten
uitgewerkt te worden:
- ontwikkeling van een parkstructuur die &n het park identiteit geeft, de verschillende
activiteiten op een logische plek situeert en zorgt voor samenhang met een scala aan
gebruiksmogelijkhedenmet name voor het locale en regionale niveau;
in de combinatie van de polderlaag en de parklaag een betere aansluiting zoeken bij de
historische polderstructuur;
meer differentiatie in het gebied brengen met een betere ruimtelijke afbakening en een
functionele relatie met de aangrenzende kernen;
de parkstructuur zo inrichten dat het flexibel en robuust genoeg is om in een
ontwikkeling over een langer periode zijn kracht te behouden;
uitwerken en onderbouwen van het watersysteem ;
uitwerking haalbaarheid, structuur en vormgeving van de recreatieplas;
- uitwerking van de ontwikkelingsstrategie met verschillende financiële scenario's.
Belangrijk is de afstemming met de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 en de
gebiedontwikkelingenWesfflank, ACT en de omliggende projecten (Hoofddorp Zuidrand,
Toolenburg-zuid). Met name de afstemming met de gebiedsontwikkeling Wesfflank is
essentieel, Wesfflank en Park dienen optimaal op elkaar aan te sluiten en elkaar te
versterken.
Daarnaast vindt een nadere uitwerking plaats van de opgave met name voor:
- de principes voor de toekomstige waterhuishouding in het park;
- het thema duurzaamheid, inclusief de mogelijkheden van C0;compensatie;
- de positionering van het park op de verschillende niveaus;
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-

concretisering van het recreatie- en leisureprogramma;
het opstellen van een business case, met als onderdelen;
O
investeringsraming
o dekking en financiële strategie
O
organisatie ontwikkelings- en uitvoeringsfase
O
plannings- en faseringsschema
o organisatie en kostenbeheer
O
definitie deelprojecten
O
risicoanalyse met beheersmaatregelen.
- het opstellen van een communicatieplan, met de aanpak en trajecten voor
communicatie, participatie en marketing, inclusief voorstellen voor initiatieven en
tijdelijk gebruik.
Het op te stellen Startdocument bevat daarmee het Programma van Eisen voor het park,
een ontwikkel- en financieringsstrategie, verschillende financiële scenario's, fasering en
planning, aanpak en organisatie, een communicatieplan, begroting en kredietaanvraag voor
de volgende fase. In september 2009 zullen wij het Startdocument vaststellen en aan de
raad aanbieden. Op basis van dit Startdocument besluit u of er verder wordt gegaan met de
ontwikkeling van Park21 en of het geselecteerde bureau dit Masterplan gaat opstellen
(Golno Go moment).

-

Van Startdocument naar Master~lan(oktober 2009-a~ril2010)
Het Masterplan bevat een uitgewerkte hoofdstructuur voor het hele park, waarbij het
openbare deel is uitgewerkt tot schetsontwerp (VO) en er kaders zijn opgesteld voor de
privaat te ontwikkelen delen. Tevens zijn opgenomen een definitie van deelprojecten, een
ontwikkelstrategie inclusief fasering en planning, een voorstel voor organisatie en
samenwerking, een voorstel voor kwaliteitsbewaking, financiële kaders en afspraken en
kaders en voorstellen voor beheer en exploitatie.
In het kader van de communicatie is het voorstel de naam 'Park van de 21Steeeuw' te
wijzigen in 'Park21'. De naam Park21 is een krachtige, korte en eenvoudige naam die goed
te communiceren is. Verder is de naam Park21 ook beter internationaal te communiceren.
Wij stellen daarom voor om voortaan de naam Park21 te gebruiken.
Wat mag het kosten?
Bij de vaststelling van het plan van aanpak voor Park21 is door de raad f 556.000 krediet
verstrekt om de opgave uit te werken en te komen tot een parkvisie geselecteerd uit drie
inschrijvers. Met het MPG 2009 wordt een kredietbedrag van f 56.000,- aangevraagd voor
autonome prijsstijgingen. Door projectwijzigingen, met name als gevolg van de nadere
invulling van het communicatietraject, is een krediettekort ontstaan van E 65.000,-.
In de volgende fase wordt het Startdocument Masterplan opgesteld.. In dit kader verzoeken
wij om krediet voor de volgende fase, Startdocument Masterplan, A E 300.000 conform de
bijgevoegde begroting (bijlage 4,ter inzage). Daarnaast vragen wij krediet aan voor een
overschrijding van de huidige fase van E 65.000. Wij vragen wij nu dekking aan voor het
totale bedrag van € 365.000,- en dit te dekken uit een in te stellen reserve Ruimtelijk
InvesteringprogrammaHaarlemmermeer (RIH). Over het instellen van deze reserve RIH
komt een besluit bij de voortgangsrapportage inclusief de vulling van deze reserve.
De Masterplanfase zal circa &énjaar duren. Een eerste inschatting van de kosten bedraagt
f 1, l miljoen. In het kader van het Startdocument volgt een uitgewerkte raming. De kredietaanvraag voor het Masterplan wordt in het kader van het Startdocument aan de raad
voorgelegd.
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Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad is verantwoordelijk voor de kaders en de uitgangspunten voor het park. Binnen de
meervoudige opdracht is de raad verantwoordelijk voor het nemen van het besluit over de
definitieve keuze van het parkconcept. Het college is verantwoordelijk als opdrachtgever
voor de voorbereiding en de realisatie van het park. Namens het college doet dit de
portefeuillehouder met de onderwerpen ruimte en grootschalig groen en recreatie de heer
M.J Bezuijen.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geii~formeerd?
Het eerstvolgende moment in het proces waarbij de raad wordt betrokken is het vaststellen
van het 'Startdocument Masterplan Park 21' (Golno Go moment). Daarnaast zal de raad via
de reguliere PCC en via de BVR Voorzieningen over de voortgang worden geïnformeerd.
2. Voorstel

Collegebesluit(en)
Het college heeft besloten om:
- Voortaan als naam voor het park en voor het project te gebruiken Park21;
- In het kader van de meervoudige opdracht voor Park21 het parkconcept van bureau
Vista te selecteren als uitgangspunt voor verdere uitwerking.
- De opdracht voor uitwerking te beperken tot de fase van het opstellen van een
Programma van Eisen in het 'Startdocument Masterplan Park21' (Golno Go moment).
- Vast te stellen dat, met behoud van de sterke punten van het concept van Vista de
volgende aspecten uitgewerkt dienen te worden:
ontwikkeling van een parkstructuur die An het park identiteit geeft, de
verschillende activiteiten op een logische plek situeert en zorgt voor samenhang
met een scala aan gebruiksmogelijkheden met name voor het locale en
regionale niveau;
in de combinatie van de polderlaag en de parklaag een betere aansluiting
zoeken bij de historische polderstructuur;
meer differentiatie in het gebied brengen met een betere ruimtelijke afbakening
en een functionele relatie met de aangrenzende kernen;
de parkstructuur zo inrichten dat het flexibel en robuust genoeg is om in een
ontwikkeling over een langer periode zijn kracht te behouden;
uitwerken en onderbouwen van het watersysteem ;
uitwerking haalbaarheid, structuur en vormgeving van de recreatieplas;
uitwerking van de ontwikkelingsstrategie met verschillende financiële scenario's.
- In het kader van het Startdocument te beoordelen of de uitwerking aan de gestelde
eisen voldoet en of er daarmee voldoende basis is met het nu te selecteren bureau ook
de volgende fase in te gaan.

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:
In het kader van de meervoudige opdracht voor Park21 het parkconcept van bureau
Vista te selecteren als uitgangspunt voor verdere uitwerking conform de besluiten van
het college (Golno Go moment);
- Een krediet beschikbaar te stellen a € 365.000,-. Dit bedrag bestaat uit € 300.000,- voor
het Programma van Eisen en voor E 65.000- uit een overschrijding van het bestaande
krediet voor de huidige fase. Dit krediet voorlopig te dekken uit een in te stellen reserve
Ruimtelijk InvesteringsprogrammaHaarlemmermeer (RIH);
- Kredietwijziging nr. 31 goed te keuren en vast te stellen.

-

3. Uitwerking
3.1 Wat willen we bereiken?
Onze ambitie met de realisatie van Park 21 is een grootschalig parklandschap te
ontwikkelen met voldoende ruimte voor recreatieve en (commerciële) leisurevoorzieningen.
Het park gaat het recreatieve hart van Haarlemmermeer vormen, vervlochten met het
groene raamwerk en de recreatieve en ecologische verbindingen.

In februari 2008 is het Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van het park in uw raad
goedgekeurd. In oktober 2008 hebben wij de tweede fase van deze ontwikkelingsstrategie
afgerond met de nota 'de Opgave Park van de 2lSteeeuw' (20081100793). Deze nota
beschrijft de uitgangspunten, ambities en randvoorwaarden voor Park21. De nota is in de
raad behandeld op 16 oktober 2008. Via een meervoudige opdracht hebben wij drie
landschapsbureaus gevraagd om op basis van deze nota een ontwerp- en programmatische
visie, een parkconcept, te ontwikkelen voor Park21.
De communicatie van het project Park21 is gericht geweest op uiteenlopende groepen
share- en stakeholders: bewoners, agrariërs, toekomstige gebruikers, overheden,
maatschappelijke organisaties, ondernemers en potentiële investeerders. Deze brede inzet
moest ervoor zorgen dat het parkconcept door een breed publiek gedragen wordt. Om hen
te informeren over de ontwikkeling van Park21 en de aandacht te vestigen op het project,
heeft er een reeks activiteiten plaatsgevonden. De opkomst en het enthousiasme van de
deelnemers bij deze activiteiten was opmerkelijk groot en toont een grote betrokkenheid bij
Park21.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?
In deze paragraaf gaan we eerst in op de afronding van de meervoudige opdracht met de
keuze van het parkconcept. We geven een beschrijving van de ingediende parkconcepten,
van de beoordelingsprocedure en het resultaat hiervan. De beoordeling van de financiële
haalbaarheid krijgt apart aandacht net zoals de uitgevoerde communicatieactiviteiten.
Daarna geven wij aan hoe we verder gaan om te komen tot een Masterplan.

3.2.1 Beschrijving parkconcepten
Drie landschapsbureaus hebben in het kader van de meervoudige opdracht een ontwerp- en
programmatischevisie, een parkconcept, ontwikkeld voor Park21. Eerst volgt een korte
omschrijving van de ingediende parkconcepten.
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Parkconcept BVR i s.m. ZUS en Feddes Olthof Landschapsarchitecten

Het concept van BVR, in samenwerking de bureau ZUS en Feddes Olthof, heeft de titel
Dwarsligger meegekregen. Een opmerkelijk concept, omdat aansluiting is gezocht bij de
duinenrij in het westen en het plassengebied in het oosten. Centraal in het ontwerp staan
twee randen. In het noorden verrijst een langgerekt duingebied dat aansluit op de historische
duinen. Het zuiden wordt gekenmerkt door een moeraszone en in het middengebied moet
de authentieke polder vorm krijgen. Het concept legt hier een nadruk op het landschappelijk
versterken van de bestaande linten. Opmerkelijk in het concept is dat de A4 onder een
superduin verdwijnt, zodat het duinlandschap doorloopt en een heuse pier voor
grootschalige ontspanning die in de omgeving daarvan is gepland.
In de inzending wordt de noodzakelijke ontwikkeltijd benadrukt. Inzet is een schema voor
ontwikkeling te geven dat de voorwaarden schept voor de transformatie van het gebied.
Parkconcept H+N+S Landschapsarchitecten

H+N+S Landschapsarchitectenontwikkelde een concept waarin vijf deelgebieden worden
onderscheiden: een parkrand voor ontspanning vlakbij de woningen in Hoofddorp of NieuwVennep, de bestaande polderlinten als assen waarlangs ontwikkeling mogelijk is, een grote
zeil- en surfplas, een eilandenrijk en knooppunten met entrees waar wegen en water
samenkomen. In het gebied is rekening gehouden met wonen en tijdelijk verblijf op de
eilanden, commerciële functies en toekomstige waterberging. Het ontwerp volgt de
rechtlijnige structuur van de polder, maar combineert deze met een afwijkende lijnvoering in
noord-zuidrichting.
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De waterstructuur is een belangrijke drager van het concept. Er ontstaat een nieuw
landschap in de polder. De ambitie is Park21 te ontwikkelen als het 21"' nationale park van
Nederland.
Parkconcept Vista Landscape and Urban Design

Het concept van Viata Landscape and Urban Design wordt gekenmerkt door een indeling
met verschillende lagen: de polderlaag waarin de bebouwingslinten met woonhuizen,
boerderijen en bed-n
worden gerespecteerd, de prklaag met een stelsel van slingerende
en golvende wanddpaden en open parkweiden, en een h g voor eigentijdse leisure. Happy
City en Hdlend G & W springen er in het ontwerp uit %k plekken voor grootschalige
recreatie.
Aan de westzijde is een ruime recreatieplas geprojectwrd met een concentratie van
daaraan gerelatee& voorzieningen. De elementen van de leisurelaag worden verbonden
door een peopla mover, parkeervoorzieningen zijn in het ontwerp gei'ntegreerd.

BeooWlfqy parkconcepten
De keuze voor een parkconcept is gebaseerd op de resultaten vanuit de
beoordelingsproceduizevan de meervoudige opdracht. In deze procedure zijn de concepten
beoordeeld door burgers (50%), een commissie van experts (30%) en een ambtelijke
commissie (20%). De ,percentagesgeven het gewicht veer dat conform de vastgestelde
procedure aan de verschillende oordelen is gegeven. Uiteraard is behalve het kwantitatieve
aspect ook de inhoud van de beoordeling van belang. Hbronder volgt een samenvatting.

3.2.2

Burgers
Vanaf 9 december 2008 tot en met 25 januari 2009 kon iedereen die dat wilde via een
speciale website zijn of haar eerste en tweede voorkeur kenbaar maken voor één van de
drie visies voor Park21. Daarnaast konden bezoekers van de site in maximaal 250 tekens
antwoord geven op de vragen:
Geef in steekwoorden aan wat u het meest aanspreekt in de drie parkvisies.
Geef in steekwoorden aan welke elementen uit de parkvisies u het minst
aantrekkelijk vindt.
Nadat een aantal mensen op een presentatieavond had aangegeven dat zij ook wilden laten
weten dat er helemaal geen Park 21 zou moeten worden gerealiseerd, is de mogelijkheid
toegevoegd geen voorkeur aan te geven, maar wel opmerkingen te maken.
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in totaal zijn er 1.567 geldige stemmen binnengekomen. 1.O01 stemmen zijn van
Haarlemmermeerders afkomstig, dat is 63,9%. Het aandeel stemmen van nietHaarlemmermeerders is 36,1%; het gaat om 566 mensen.
Uit de meningspeiling onder burgers blijkt dat 43,9% van alle stemmers het concept van
Vista aangeeft als eerste voorkeur. 51,5% van de Haarlemmermeerders die hebben
gestemd geeft de eerste voorkeur aan dit concept. De belangrijkste motivatie om hiervoor te
kiezen is de variatie, diversiteit, aanbod aan recreatiemogelijkheden:voor elk wat wils.
Het concept van BVR komt met 29,3% van alle stemmen op de tweede plaats. Van de
Haarlemmermeerders heeft 18,3% gekozen voor dit concept. De belangrijkste motivatie
daarbij is de originaliteit van het concept en de combinatie van duin, polder en water door
het doortrekken van de eigenschappen van de omliggende natuur. H+N+S komt met 23%
van de stemmen op de derde plaats. Van de Haarlemmermeerdersheeft 25,I0h voor dit
concept gekozen. Veel groen, water en goed gebruik van ruimte worden veelal als positieve
elementen genoemd. Geen voorkeur had 3,8% van de stemmers. Bij de opmerkingen heeft
2% van het totaal aantal stemmers aangegeven dat ze vinden dat er helemaal geen park
moet komen. Deze mensen hebben geen voorkeur voor &n van de visies aangegeven.
Vanuit het stemresultaat is door de burgers de volgende rangorde bepaald:
1. Concept Vista Landscape and Urban Design
2. Concept BVR
3. Concept H+N+S
Ambtelijke Commissie
De ambtelijke commissie bestaat uit medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer
binnen verschillende vakgebieden, daarbij ondersteund door externe adviseurs van het
Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer. De commissie heeft de ingediende
parkconcepten beoordeeld op de criteria met verschillende wegingsfactoren. De vooraf
vastgestelde criteria waren financiële haalbaarheid, randvoorwaarden, duurzaamheid,
doelgroepen en gebruikers en ontwikkelingsstrategie.
De commissie geeft de eerste voorkeur aan het concept van Vista. De motivatie om te
kiezen voor het concept van Vista is een goede invulling van de leisure-opgave, het
gevarieerde aanbod voor verschillende doelgroepen en de inzet op het gebruik van zowel
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bestaand als nieuw te realiseren openbaar vervoer. Een aandachtspunt voor de verdere
uitwerking van dit concept is het financieel risico dat het grootschalige programma leisure
met zich mee brengt. Hier moet een goede ontwikkelstrategie voor worden bedacht. Ook de
voorgestelde fasering is een aandachtspunt voor verdere uitwerking van dit concept.
De tweede voorkeur geeft de commissie aan het concept van H+N+S. De grote natuurlijke
beleving en de parkrand als afbakening van het plan zijn sterke punten aan dit concept.
Alhoewel de parkrand op sommige plekken te krap bemeten is voor het soort functies dat
hierin is bedacht. Een ander sterk punt is dat het concept gevarieerd van opzet is voor
verschillende doelgroepen en dat het vanwege de kleinschalige opzet weinig ontwikkelrisico's
met zich mee brengt. Minder sterk aan dit concept is het gebrek aan opbrengstgenererende
functies waardoor er weinig marktpotentie zit in het plan. Dit terwijl het plan een grote
investering vraagt vanwege de ingrijpende en arbeidsintensieve civieltechnische ingrepen.
Verder twijfelt de commissie aan de flexibiliteit van de ontwikkelingsmogelijkhedenvanwege
de beperkte mogelijkheden van het gefaseerd vernatten van het plangebied.
De commissie zet het concept van BVR op de derde plaats. Sterk aan dit ontwerpconcept is
de versterking van de randen als borging voor het plan. Een ander sterk punt is het flexibel
te ontwikkelen middengebied en de grote diversiteit aan landschapstypen in het plan.
Minder sterk aan dit concept zijn de ingrijpende en onnatuurlijke landschapstypen die
worden ingebracht in de polder. Dit brengt niet alleen een grote milieubelasting met zich
mee, maar vraagt ook om een forse voorinvestering in de eerste fase van het plan. Verder
twijfelt de commissie aan de transparante invulling van het middengebied en aan de
handhaving van de kwaliteit in dit gebied door middel van beeldregie.
De ambtelijke commissie heeft de volgende rangorde bepaald:
1. Concept Vista Landscape and Urban Design
2. Concept H+N+S
3. Concept BVR
Commissie van Experts
De commissie van experts heeft de ingediende parkconcepten beoordeeld op conceptuele en
landschappelijke kwaliteiten. De commissie bestaat uit externe deskundigen op de
verschillende terreinen (stedenbouw, landschap, recreatie en leisure, ontwikkelingsstrategie)
en is als volgt samengesteld:
- Reinoud van Assendelft, lector NHTV te Nijmegen;
- Eric Luiten, landschapsarchitecten Belved6rehoogleraar aan de TU Delft;
- Miranda Reitsma, provinciaal adviseur landschap van Provincie Noord-Holland en
stedenbouwkundig adviseur;
- Evert Verhagen, projectmanager parkontwikkeling (o.a. Westerpark te Amsterdam).
Als adviseur is Michael van Gessel, landschapsarchitect,aan de commissie verbonden.
De commissie constateert dat, hoewel in de opgave het accent lag op een inzet op
conceptueel niveau (ruimtelijk concept en ontwikkelingsstrategie), in elk geval in de
presentatie gekozen is voor een nadrukkelijke visualisatie van het ontwerp. De commissie
heeft in haar beoordeling de verschillende niveaus onderscheiden en een accent gelegd op
ruimtelijk concept en ontwikkelingsstrategie. De inzendingen kunnen worden gezien als een
vruchtbare nadere uitwerking en vertaling van de opgave. Ze geven zicht op een palet aan
mogelijkheden. Niet alleen waar het gaat om de verschijningsvorm, maar ook in de relatie
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met doelgroepen en gebruikers en op het punt van de ontwikkelstrategie. Daarmee worden
keuzes verhelderd.
De commissie is echter van mening dat geen van de voorstellen integraal overtuigt. Ze komt
tot de conclusie dat op de criteria genoemd onder 'conceptuele kwaliteit' (de kracht van het
beeld, doelgroepen en gebruikers, ontwikkeling en beheer) telkens één van de voorstellen
voldoende kwaliteit heeft en enthousiasme genereert, maar dat geen van de voorstellen
voldoende scoort op het geheel.
Wat betreft de kracht van het beeld overtuigt het voorstel van H+N+S en partners, door de
introductie van een nieuw landschapstype in de Haarlemmermeer, met bos en water als
hoofdelementen, hoewel de uitwerking van het ontwerp naar de mening van de commissie te
ver gezocht is. De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het concept worden negatief
beoordeeld, mede gezien de inzet op de grootschalige en integrale verandering van het
watersysteem. De inzending van Vista biedt een gedifferentieerde mix van recreatieve
functies en sluit goed aan op de wensen en behoeften van verschillende groepen gebruikers
in het metropolitane netwerk. Met name de parklaag echter is geforceerd gelntroduceerd,
terwijl tevens geconstateerd moet worden dat het ontwerp op gespannen voet staat met een
in de tijd gefaseerde uitvoering. Het voorstel van BVR en partners biedt een aantrekkelijk en
interessant schema voor geleidelijke ontwikkeling en 'herontginning' van het gebied, dat een
garantie kan zijn voor een goed en duurzaam resultaat en het succes van het project. In het
ontwerp echter is de verbinding met de landschappen ten oosten en ten westen van de
polder bijna karikaturaal ingezet. Het ontwerp is feitelijk niet haalbaar en speelt onvoldoende
in op de identiteit van de polder.
De commissie ziet hierin aanleiding te adviseren om de fase die is ingezet nog niet af te
sluiten. De drie voorstellen hebben de potentie om elk uit te groeien tot een evenwichtige
basis voor de ontwikkeling van het park. De voorliggende resultaten kunnen gezien worden
als een tussenstap. Met de nu verkregen inzichten kan bijstelling, verdieping en
aanscherping plaats vinden. De commissie stelt voor om de voorstellen aan de drie bureaus
terug te geven en nader uit te laten werken. De meervoudige opdracht kan daarna worden
afgerond met de selectie van 6én van de bijgestelde ontwerpen. Bij de keuze van het
parkconcept ziet u hoe wij met dit advies zijn omgegaan.
3.2.3 Financiële haalbaarheid parkconcepten
De financiële haalbaarheid hebben wij beoordeeld met dezelfde uitgangspunten opgenomen
in de nota Opgave Park van de 2lSteeeuw. Deze nota is besproken in een raadsessie van
16 oktober 2008, waarbij de financiële "Verkenning financiële aspecten Park van de 21ste
eeuw onder geheimhouding aan de raad is verstrekt. Deze geheimhouding is nog steeds
van toepassing.

Aan de bureaus zijn parkconcepten gevraagd. Een concept biedt onvoldoende
detailinformatie om nauwkeurige financieel-economische berekeningen uit te voeren. De
berekeningen in deze paragraaf zijn dan ook gebaseerd op de geschetste eindbeelden van
het park. De visies bevinden zich op hetzelfde uitwerkingsniveau als onze financiële
verkenning bij de nota Opgave Park van de 21ae eeuw. Dit betekent dat de financiële
haalbaarheid dus dezelfde nauwkeurigheid kent. Bij de bepaling van de financiële
haalbaarheid is alleen gerekend met de investeringen en opbrengsten binnen het
plangebied.
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Vista Landscape and Urban Design
Het gekozen programma sluit sterk aan bij het voorgeschreven programma bij de nota
'Opgave Park van de 21Steeeuw'. Er wordt uitgegaan van geconcentreerde commerciële
leisure functies met hoge opbrengsten (200 ha), van opbrengsten uit zandwinning en
maatschappelijkeleisure. Als kostenposten zijn er naast de standaard kostenposten
verwerving, verharding, groen inrichting en voorbereidingskosten ook opmerkelijke functies
geïntroduceerd zoals de peoplemover en het (onrendabel) verdiept parkeren.
De financiële prognose van dit ontwerp met, op basis van de huidige aannames, een tekort
van circa E 50 miljoen. Qua beheer doet dit plan het goed door een relatief klein te beheren
oppervlakte intensief groen. Bovendien heeft de verhoogde parklaag een positief effect op
de beheerskosten.
H+N+S landschapsarchitecten
Er is gekozen om de identiteit van het park de programmatische invulling te laten bepalen.
Dit gaat ten koste van de hoeveelheid commerciële leisure functies. Hierdoor moet er meer
terrein groen worden ingericht. Dit zorgt voor relatief hoge kosten en lage inkomsten in het
park. De financiële prognose van dit ontwerp resulteert in een tekort van circa E -150
miljoen. .
H+N+S heeft als enige bureau een calculatie aan het ontwerp toegevoegd. Aan de
kostenkant is dit redelijk gedetailleerd en komt de uitkomst in hoofdlijnen overeen met onze
inschattingen van het ontwerp. Aan de opbrengstenkant zijn door H+N+S hogere
eenheidsprijzen gebruikt alsmede een voorschot genomen op onzekere opbrengsten. Om de
visies te kunnen vergelijken hebben we deze opbrengsten gecorrigeerd. Hierdoor ontstaat
een afwijking tussen onze resultaatvewachting en de ingediende verwachting.
De beheerkosten vallen voor dit plan relatief duur uit in verband met de vele oeverlengtes,
ook zal het onderlopen van paden in het winterseizoen de beheerlasten stevig doen
oplopen.
BVR i.s.m.ZUS en Feddes Olthof Landschapsarchitecten
De randen van het park kennen zeer hoge investeringskosten. In de noordrand is er weinig
ruimte voor geldgenererende functies en in de zuidrand van het park wordt uitgegaan van de
functie wonen. Deze laatste functie is slechts voor een klein gebied toegestaan vanwege de
geluidscontour Schiphol. Bijbehorende opbrengsten kunnen dus ook maar voor een klein
deel meegerekend worden.
Het middengebied kent een nog nader in te vullen (leisure) functie waar nog flinke
opbrengsten gegenereerd kunnen worden. De invulling is echter nog onbestemd waardoor
het maken van een financiële prognose voor het totaal op dit moment erg moeilijk wordt. Wel
kan gesteld worden dat de zeer hoge voorinvesteringen in de randen een financieel risicovol
plan tot gevolg heeft.
Aangezien de duinrand en de veenrand onnatuurlijke elementen zijn voor de
Haarlemmermeerpolder is het te verwachten dat handhaving van deze elementen hoge
beheerlasten tot gevolg heeft.
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Conclusie financiële haalbaarheid
Het gekozen planconcept (Vista) geeft het gunstigste financiële beeld, en voldoet tevens aan
de financiële marges zoals gesteld in de nota 'Opgave Park van de 21"~eeuw'. Daarbij is op
het project als geheel een tekort geraamd van ca. E 60 miljoen. We tekenen daarbij aan,
enerzijds dat de raming is gebaseerd op de huidige aannames, waarbij nog geen
optimalisatie heeft kunnen plaats vinden, anderzijds dat nog veel onbepaald en onzeker is,
met als gevolg dat in dit stadium nog sprake is ban aanzienlijke marges en risico's.
De vraag of de exploitatie sluitend gemaakt kan worden, en welke gemeentelijke
investeringen (grondexploitaties, reserves en begroting) noodzakelijk zijn zal in de volgende
fase beantwoord worden. Wel mag worden verwacht dat de gemeente substantieel zal
moeten bijdragen in dit exploitatietekort. De projectstrategie moet gericht zijn op
optimalisatie van het resultaat, maar ook ruimte laten voor een eventuele bijstelling van de
ambitie.
3.2.4 Uitgevoerde communicatieactiviteiten
Het project Park21 kan alleen slagen als het concept gedeeld wordt en de ontwikkeling van
het park breed gedragen wordt en straks het Masterplan overtuigt en een gedeelde ambitie
verbeeldt. Om die reden is er veel aandacht aan besteed de drie parkconcepten aan
belangstellenden en betrokkenen te presenteren en is ervoor gekozen de voorkeur van
bewoners en belangstellendenzwaar te laten meewegen in de keuze voor een parkconcept.
Het gaat om uiteenlopende groepen share- en stakeholders: bewoners, agrariërs,
toekomstige gebruikers, overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en
potentiële investeerders. Om hen te informeren over de ontwikkeling van Park21 en de
aandacht te vestigen op het project, heeft er een reeks activiteiten plaatsgevonden.

In het voorjaar van 2008 zijn de aanpak en uitgangspunten voor de ontwikkeling van het
park met stake- en shareholders besproken. De resultaten zijn meegenomen bij het
opstellen van de nota 'Opgave Park van de 21"~eeuw'. In december 2008 is er een
vakdebat georganiseerd en vond er een kinderworkshop plaats waar kinderen hun eigen
'wereldpark' konden knutselen. De concepten werden tentoongesteld in het Polderhuis te
Hoofddorp en in het gebouw van Pier K in Nieuw-Vennep. Naast een presentatie aan het
gemeentebestuur zijn de concepten in een tweetal avonden aan het publiek gepresenteerd.
Verder is er een inloopavond georganiseerd voor bewoners en ondernemers in het gebied.
Op de website van Park21 (www.haarlemmermeer.nllpark21) zijn de concepten uitvoerig
gedocumenteerd. In de periode van 9 december 2008 tot 25 januari 2009 is het publiek in de
gelegenheid gesteld via internet te stemmen en kanttekeningen en opmerkingen bij de
concepten te plaatsen. Ook is een aparte bijeenkomst voor bewoners en ondernemers in het
gebied gehouden.
In januari 2009 heeft er een overleg met de dorps- en wijkraden plaatsgevonden en is er een
expertmeeting voor agrariërs georganiseerd waarbij de agrariërs onder begeleiding van het
Podium voor Architectuur een aanzet tot een kansenkaart hebben ontworpen met
toekomstmogelijkheden voor groene ondernemers in het gebied.
In het kader van de communicatie is het voorstel de naam 'Park van de 2lSteeeuw' te
wijzigen in 'Park21'. De naam Park21 is een krachtige, korte en eenvoudige naam die goed
te communiceren is. Verder is de naam Park21 ook beter internationaal te communiceren.
Bij de communicatie blijven wij gebruiken dat we een Park voor de 21e eeuw maken. Wij
stellen daarom voor om voortaan de naam Park21 te gebruiken.
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3.2.5 Reacties van share- en stakeholders
Diverse share- en stakeholders hebben een reactie gegeven op de drie ontwerpvisies van
Park21.
De Heimanshof ziet de meeste mogelijkheden in de ontwerpvisie van Vista. Zij geven aan
dat de gebogen lijnen mogelijkheden bieden voor ecologische gradiënten en verrassende
uit- en doorkijkjes in het doorkruisen van het park. Ook vinden zij het idee van twee centra
een belangrijke toevoeging. De Heimanshof schetst mogelijkheden voor verdere inrichting
van de centra en zij beschrijven hoe het thema water verder uitgewerkt kan worden.
LTO Noord afdeling Haarlemmermeer geeft aan geen perspectief te zien in een nieuw park
in Haarlemmermeer. LTO is van mening dat het huidige groen in Haarlemmermeer
voldoende is. Verder wordt de zorg geuit over nieuwe bouw, ter bewerkstelliging van de
financiële haalbaarheid.
Dorpsraad Nieuw-Vennep heeft schriftelijk aangegeven veel belang te hechten aan
participatie in het project. Zij merken op in de drie concepten voorstellen te missen over de
omgang met de Noord-Zuid lopende doorsnijdingen van het gebied. Meer in het algemeen
geldt dat voor de verdere uitwerking van de infrastructuur. Voor de dorpsraad staat het niet
vast dat een meerderheid van de inwoners voorkeur zou hebben voor een park dat geheel in
plaats komt van het historische akkerland. Zij pleiten voor ruime hoeveelheid agrarische
grond. Ten slotte wordt de zorg uitgesproken over de invulling van de 300 hectare leisure.
Ook Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (ontwikkelaar van glastuinbouwgebied bij
Rijsenhout)heeftgereageerd. Zij geeft de voorkeur aan het ontwerp van Vista door de goede
spreiding van water en groen, de afsluiting van de barriere A4, de invulling wild versus
rustiek en de goede aansluiting met de tuinbouw Rijsenhout.
3.2.6 Keuze parkconcept
Resultaat van de selectie in het kader van de meervoudige opdracht is dat het concept van
bureau Vista wordt voorgedragen als uitgangspunt voor verdere uitwerking van het concept
tot een Startdocument Masterplan met een Programma van Eisen dat een adequate basis is
voor het op te stellen Masterplan.
Uit de beoordelingsprocedurevan de commissie van experts, de ambtelijke commissie en de
stemmen van de burgers komt naar voren dat het concept moet worden uitgewerkt en
aangepast om als adequate basis te dienen voor het Masterplan. Voorwaarde is dat het
concept dusdanig wordt aangepast, dat het voldoet aan de conceptuele- en landschappelijke
kwaliteitseisen. In de volgende paragraaf wordt dit verder uitgewerkt.

-

3.2.7 Van parkconcept naar Startdocument (mei september 2009)
Uit de beoordeling blijkt dat het concept van Vista op onderdelen onvoldoende is om als
basis te kunnen dienen voor het op te stellen Masterplan. Het parkconcept van Vista dient
daartoe op een aantal cruciale punten te worden uitgewerkt en aangepast. Daarnaast zal in
deze fase gewerkt worden aan het opstellen van heldere kaders en richtlijnen voor het uit te
werken Masterplan. Het resultaat van deze fase is een 'Programma van Eisen' voor het park
verwerkt in het 'Startdocument Masterplan'. Op basis van dit Startdocument besluit u of er
verder wordt gegaan met de ontwikkeling van Park21 en of het geselecteerde bureau dit
Masterplan gaat opstellen. In het kader van het Startdocument beoordelen wij of de
uitwerking door Vista aan de gestelde eisen voldoet en of er daarmee voldoende basis is
met het bureau de volgende fase in te gaan.
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Met behoud van de sterke punten van het concept van Vista dienen de volgende aspecten
uitgewerkt te worden:
- ontwikkeling van een parkstructuur die én het park identiteit geeft, de verschillende
activiteiten op een logische plek situeert en zorgt voor samenhang met een scala aan
gebruiksmogelijkheden met name voor het locale en regionale niveau;
- in de combinatie van de polderlaag en de parklaag een betere aansluiting zoeken bij de
historische polderstructuur;
- meer differentiatie in het gebied brengen met een betere ruimtelijke afbakening en een
functionele relatie met de aangrenzende kernen;
- de parkstructuur zo inrichten dat het flexibel en robuust genoeg is om in een
ontwikkeling over een langer periode zijn kracht te behouden;
- uitwerken en onderbouwen van het watersysteem ;
- uitwerking haalbaarheid, structuur en vormgeving van de recreatieplas;
- uitwerking van de ontwikkelingsstrategiemet verschillende financiële scenario's.
Belangrijk is de afstemming met de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 en de
gebiedontwikkelingenWestilank, ACT en de omliggende projecten (Hoofddorp Zuidrand,
Toolenburg-zuid). Dit gaat plaatsvinden op de thema's recreatieve en ecologische
verbindingen, watersysteem, toekomstig wegennet en openbaar vervoer, recreatievormen,
groen-blauwe structuur en landschap. Met name de afstemming met de gebiedsontwikkeling
Wesfflank is essentieel, Westflank en Park21 dienen optimaal op elkaar aan te sluiten en
elkaar te versterken.
Daarnaast vindt een nadere uitwerking plaats van de opgave voor:
- de principes voor de toekomstige waterhuishouding in het park;
- het thema duurzaamheid, inclusief de mogelijkheden van COicompensatie;
- de positionering van het park op de verschillende niveaus;
- concretisering van het recreatie- en leisureprogramma;
- het opstellen van een business case, met als onderdelen;
o investeringsraming
o dekking en financiële strategie
o organisatie ontwikkelings- en uitvoeringsfase
O
plannings- en faseringsschema
o organisatie en kostenbeheer
o definitie deelprojecten
o risicoanalyse
- het opstellen van een communicatieplan, met de aanpak en trajecten voor
communicatie, participatie en marketing, inclusief voorstellen voor initiatieven en
tijdelijk gebruik.
Verder wordt de locatiekeuze van honkbalcomplex van Hoofddorp Pioneers in het park in het
Startdocument opgenomen zoals de raad heeft besloten bij het vaststellen van de nota van
uitgangspunten voor Hoofddorp Pioneers (raadsvoorstel 200911741).
Op basis van dit advies is een belangrijke stap hierin de bijstelling en optimalisatie van het
gekozen concept in relatie met de in de beoordeling aangegeven en hierboven
gememoreerde punten. De uitwerking vindt plaats door het betrokken landschapsbureau in
overleg met de opdrachtgever en onder supervisie van een kwaliteitsteam van experts.
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In het kader van het Startdocument beoordelen wij of de uitwerking aan de gestelde eisen
voldoet en of er daarmee voldoende basis is met het nu te selecteren bureau ook de fase
van het Masterplan in te gaan.
Het op te stellen Startdocument bevat daarmee het Programma van Eisen voor het park,
een ontwikkel- en financieringsstrategie, fasering en planning, aanpak en organisatie, een
communicatieplan, begroting en kredietaanvraag voor de volgende fase. De gemeente en
het landschapsbureau van het gekozen parkconcept stellen dit document gezamenlijk op.
Wij stellen voor om het gekozen concept bij te stellen en nader uit te werken onder
supervisie van een kwaliteitsteam van experts. In september 2009 zullen wij het
Startdocument vaststellen en aan de raad aanbieden.
Op basis van dit Startdocument besluit u of er verder wordt gegaan met de ontwikkeling van
Park21 en of het geselecteerde bureau dit Masterplan gaat opstellen (Golno Go moment). In
het kader van het Startdocument beoordelen wij of de uitwerking aan de gestelde eisen
voldoet en of er daarmee voldoende basis is met het bureau de volgende fase in te gaan.
Het Startdocument is daarmee een volgende ijkmoment voor de voortgang en de koers van
de ontwikkeling van Park21.
Participatie en communicatie in fase Programma van Eisen
Ook bij het opstellen van het Programma van Eisen speelt de mening van bewoners een rol.
In de fase van selectie van een parkconcept hebben ruim duizend Haarlemmermeerdersen
meer dan vijfhonderd belangstellenden van buiten de gemeente hun mening gegeven over
de parkconcepten. Bewoners hebben aangegeven wat hen wel aanspreekt in de drie
parkconcepten en wat juist niet. Deze informatie is kostbaar en wordt verwerkt in het
Programma van Eisen. Het internet zal ook in deze fase als medium worden gehanteerd.
In de fase van het Programma van Eisen vindt overleg plaats met dorps- en wijkraden, om
ook hun input in het op te leveren product te kunnen meenemen. In het overleg zal ook de
aanpak van communicatie en participatie in de fase van het Masterplan worden besproken.
In de fase van het Programma van Eisen vindt tevens terugkoppeling plaats naar stake- en
shareholders, waaronder vertegenwoordigers van ondernemers in Haarlemmermeer.
Van belang is daarnaast de toetsing van de inzet bij betrokken overheden, regionaal en
nationaal.
Specifieke aandacht bij het opstellen van het Programma van Eisen heeft het overleg met
agrariërs. Agrarisch gebruik als onderdeel van Park21 is een belangrijke focus bij het
opstellen van het Programma van Eisen. In het onderstaande wordt hier nader op ingegaan.
Ook is er bij het opstellen van het Programma van Eisen aandacht voor marketing en
gebiedspromotie. Het Masterplan moet mede vorm krijgen door voorzieningen ontwikkeld
door marktpartijen. Voor het slagen van het plan is financiering door derden van belang.
Hierbij is marketing van belang. In de fase van Startdocument formuleren we een
marketingstrategie.
Zowel in de fase van Startdocument als in de fase van Masterplan blijven we
belangstellenden goed informeren over de voortgang van de plannen en de ontwikkelingen.
De bestaande website zal daarin een belangrijke rol blijven spelen. Lezingen en
bijeenkomsten blijven ook centraal in de communicatie. Na de keuze voor een parkconcept
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wordt ook in het gebied zelf de komst van het park zichtbaar. Het communicatieplan bij de
nota 'Opgave Park van de 2lste eeuw' wordt in deze fase bijgesteld en aangevuld.
Vervolgproces met de agrariërs
In het plangebied van Park21 is een aantal agrarische ondernemers actief. Sommige
ondernemers zouden door middel van alternatieve en nieuwe groene ondernemingsvormen
een rol kunnen spelen in het park. Andere ondernemers willen hun bedrijvigheid op een
andere locatie voortzetten. Weer andere ondernemers kiezen er wellicht voor om te stoppen.
Ten behoeve van een succesvolle gebiedsinrichting is het van belang dat de wensen,
kansen en mogelijkheden van de huidige ondernemers in kaart gebracht worden. Daarnaast
zullen ook de kansen van 'nieuwe' ondernemers worden onderzocht. Zo kunnen sommige
groene ondernemers mogelijk actief blijven en wordt er draagvlak gecreëerd voor de nieuwe
plannen.

Nieuwe onderneminasvormenaarariërs
In samenwerking met het Podium voor Architectuur heeft gemeente Haarlemmermeer op 14
januari 2009 een expertmeeting georganiseerd. Een aantal agrariërs, met specifieke
aandacht voor vernieuwing, die in de gebieden Park 21 en Westflank actief zijn, en de
vertegenwoordigers van de Meerboeren konden hier met elkaar van gedachten wisselen
over kansen en mogelijkheden in het gebied. Bij de meeting waren, op verzoek, geen
vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig.
De kernvraag die tijdens de expertmeeting gesteld werd is: 'Hoe kan ik blijven ondernemen?'
Naar aanleiding van deelvragen zijn er diverse initiatieven naar voren gekomen, die in
groepjes zijn uitgewerkt. De deelnemers waren zeer enthousiast en hebben een
initiatiefgroep opgericht. Deze initiatiefgroep heeft al meerdere bijeenkomsten gepland
staan. Gezamenlijk willen zij ideeën over nieuwe ondernemingsvormen verder uitwerken. Wij
zien de volgende vervolgstappen:
Kaders bieden initiatiefaroer,
De initiatiefgroep is een zelfstandig initiatief, waarvan de gemeente
Haarlemmermeer geen deel uitmaakt. De gemeente ondersteunt het initiatief en
faciliteert de bijeenkomsten bijvoorbeeld door vergaderruimte aan te bieden. Tevens
willen wij kaders stellen, waarbinnen de initiatiefgroep kan opereren. Deze kaders
worden gesteld door de kansen, risico's en mogelijkheden helder in beeld te
brengen. Hierdoor kan de initiatiefgroep efficiënter te werk gaan. We zullen ze ook
betrekken bij het vervolgproces.
O~stellenkansenkaart n.a.v. verdie~inasbiieenkomst
Er zal een verdiepingsbijeenkomstworden georganiseerd met experts op het gebied
van vernieuwd en vernieuwend agrarisch gebruik. Inzet is, gebruik makend van de
landelijk aanwezige expertise antwoorden te krijgen op vragen als: Waar liggen de
kansen en mogelijkheden? Wat zijn de trends? Waar is vanuit de markt vraag naar?
Wat zijn geslaagde en typerende voorbeelden? Hoe zijn die concreet uitgewerkt?
Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt een kansenkaart opgesteld. De
initiatiefgroep kan deze kansenkaart als kader gebruiken.
P Communicatie aarariërs
Vanzelfsprekend is het van belang dat de gemeente de agrariërs in het gebied
steeds goed en tijdig informeert over de voortgang van het project omdat de
ontwikkelingen direct gevolgen hebben voor het leven en de woon- en
werkomgeving van deze mensen. Het streven is om deze mensen zoveel mogelijk al
te informeren voordat een brede groep mensen op de hoogte is. De gemeente
verstuurt bijvoorbeeld huis-aan-huis bewonersbrieven om de agrariërs en bewoners
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in het gebied te informeren over besluiten van het gemeentebestuur of organiseert
informatiebijeenkomstenvoor deze groep als dat gepast is. De website en
toekomstige nieuwsbrieven zijn ook voor deze mensen informatiebronnen.
3 In beeld brenaen (demoarafische) aeaevens aarariërs
Door middel van het landbouwstructuur onderzoek van Provincie Noord-Holland en
gegevens van het Kadaster en DLG zal een analyse worden gemaakt met
betrekking tot bedrijfseconomischegegevens van de agrariërs en hun wensen en
mogelijkheden.
Ruimte voor initiatieven
Het planconcept van Vista biedt ruimte voor initiatieven met name op het gebied van
Leisure. Deze initiatieven zijn belangrijk voor de ontwikkeling van Park21. Op dit moment
worden al gesprekken gevoerd met partijen waarin ze geïnformeerd worden over de stand
van zaken. Enkele voorbeelden van deze initiatieven zijn een draf- en rensportcentrum
(Duindigt), indoorgolf, indoorspeeltuin, Europe City, Meerkerk, uitgaanscentrum en een
evenementenhal. In de fase van het Masterplan zullen we een kader opstellen met
uitgangspunten en criteria waarmee we initiatieven kunnen beoordelen of en waar ze een
plek kunnen krijgen in Park21. Daarbij komt natuurlijk ook de financiële bijdrage aan de orde.

-

3.2.8 Van Startdocument naar Masterplan (oktober 2009 april 2010)
Het Masterplan bevat een uitgewerkte hoofdstructuur voor het hele park, waarbij het
openbare deel is uitgewerkt tot schetsontwerp of voorlopig ontwerp (VO) en er kaders zijn
opgesteld voor de privaat te ontwikkelen delen. Tevens zijn opgenomen een definitie van
deelprojecten, een ontwikkelingsstrategie inclusief fasering en planning, een voorstel voor
organisatie en samenwerking, een voorstel voor kwaliteitsbewaking, financiële kaders en
afspraken en kaders en voorstellen voor beheer en exploitatie.
In de fase waarin het Masterplan wordt uitgewerkt, speelt participatie opnieuw een rol.
Verschillende groepen toekomstige gebruikers van het park wordt gevraagd mee te denken
over de uitwerking van verschillende elementen. Ondernemers in het gebied nemen daarbij
een bijzondere plaats in. Waar in de selectie van het parkconcept de nadruk lag op een
brede participatie, gaat de participatie in de fase van Masterplan de diepte in. Hoe dit traject
er uitziet, wordt beschreven in het bijgestelde communicatieplan bij het Startdocument.
3.3 Wat mag het kosten?
3.3.1 Voorbereidingskosten
Bij de vaststelling van het plan van aanpak voor Park21eeeuw is door de raad E 556.000
krediet verstrekt om de opgave uit te werken en te komen tot een parkvisie geselecteerd uit
3 inschrijvers. Met het MPG 2009 wordt een kredietbedrag van E 56.000,- aangevraagd door
autonome prijsstijgingen.

In de volgende fase Startdocument Masterplan zal in overleg het geselecteerde concept
worden bijgesteld en wordt, met het geselecteerde bureau, de fase van het Masterplan
nader vorm gegeven. Resultaat van deze fase is het Startdocument Masterplan. Deze
tussenperiode "Programma van Eisen" duurt inclusief besluitvorming circa 6 maanden en de
kosten zullen circa E 300.000,- bedragen conform de bijgevoegde begroting. (bijlage 4, ter
inzage). Door projectwijzigingen, met name als gevolg van de nadere invulling van het
communicatietraject, is een krediettekort ontstaan van E 65.000,-.
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Wij vragen wij nu dekking aan voor het totale bedrag van E 365.000,- en dit te dekken uit een
in te stellen reserve Ruimtelijk InvesteringprogrammaHaarlemmermeer (RIH). Over het
instellen van deze reserve RIH komt een besluit bij de voortgangsrapportage inclusief de
vulling van deze reserve.
De Masterplanfasezal circa 66n jaar duren. Een eerste inschatting van de kosten bedraagt
E 1,l miljoen. In het kader van het Startdocument volgt een uitgewerkte raming. De kredietaanvraag voor het Masterplan wordt in het kader van het Startdocument aan de raad
voorgelegd.
3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad is verantwoordelijk voor de kaders en de uitgangspunten voor het park. Binnen de
meervoudige opdracht is de raad verantwoordelijk voor het nemen van het besluit over de
definitieve keuze van het parkconcept. Het college is verantwoordelijk als opdrachtgever
voor de voorbereiding en de realisatie van het park. Namens het college doet dit de
portefeuillehouder met de onderwerpen ruimte en grootschalig groen en recreatie de heer
M.J. Bezuijen.
3.5 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Het eerstvolgende moment in het proces waarbij de raad wordt betrokken is het vaststellen
van het Startdocument Masterplan Park 21. Daarnaast zal de raad via de reguliere PCC en
via de BVR Voorzieningen over de voortgang worden geïnformeerd.
3.6 Overige relevante informatie
De keuze voor een parkconcept is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het park.
Alle mensen die zich betrokken hebben getoond bij de selectie van een parkconcept, worden
geïnformeerd over de keuze. Een eerste nieuwsbrief over het project verschijnt na het
besluit over die keuze. De pers wordt uitvoerig geinformeerd. De vakpers vergeten we
daarbij niet. De website www.haarlemmermeer.nV~ark21,die steeds een belangrijke rol
heeft gespeeld bij het informeren over het project, is en blijft d6 plek waar alle informatie
over het project te vinden is,

De ontwikkeling van Park van de 2lSteeeuw wordt planologisch opgenomen in de op te
stellen Structuurvisie Haarlemmermeer 2030. Het park zal ook opgenomen worden in de
Plan-MER. Dit betekent dat de planning en besluitvorming van het Masterplan afgestemd
wordt op de planning en besluitvorming van de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030.
Met de besluitvorming van de raad over de keuze van het parkconcept wordt voldaan aan de
eisen van de aanbestedingsprocedure (nationale niet-openbare aanbesteding). Het gekozen
bureau zal een gunningsbrief krijgen (onder voorbehoud van bezwaren) voor het opstellen
van het Startdocument Masterplan. Het bedrag van de gunning blijft onder het maximum van
deze aanbestedingsprocedure. De twee andere bureaus krijgen een afwijzingsbrief.
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4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de g
de secretaris,

L

drs. P.J. Buijtels

H
-

Bijiage(n)

1. Kies je Park, stem mee. Verslag van een meningspeiling over drie visies voor Park van
de 21 eeuw (ter inzage)
2. Verslag expertmeeting agrariërs (ter inzage)
3. Brieven en mail share- en stakeholders (ter inzage)
4. Begroting fase Startdocument Masterplan(ter inzage)

