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1.

Inleiding

Context
Op 16 juni 2011 heeft de gemeenteraad het Masterplan Park21 vastgesteld als kadernota voor de
ontwikkeling van het natuur- en recreatiegebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (Rv 2011.11913)
en besloten dit project als prioriteit te bestempelen in de ontwikkeling van groen en recreatie in de
gemeente. Op 26 april 2012 (Rv 2012.9999) heeft de gemeenteraad op basis van een nadere
financiële haalbaarheidsanalyse besloten doorgang te geven aan het project en tot uitvoering van het
eerste deelgebied over te gaan.
De gemeente is ook in deze fase trekker van het project, stuurt op de ontwikkeling en brengt
deelprojecten op de markt en/of in uitvoering. Het Masterplan Park21 dient als basisdocument om
helderheid te geven over de ruimtelijke ambities en als middel om regie te kunnen voeren. Hierin staat
de parkvisie verwoord en worden kaders beschreven, het document is echter uitdrukkelijk geen
blauwdruk of vaststaand eindbeeld.
In mei 2013 hebben provinciale staten besloten dat de zogenaamde PASO-middelen ten behoeve van
het park kunnen en mogen worden ingezet. In het kader van de afronding van het programma
Mainport & Groen heeft o.a. Schiphol hier ook mee ingestemd.

Verbeelding Masterplan: mogelijke verbeelding, geen blauwdruk

Park21 is een complexe gebiedsontwikkeling. Geen plan dat in één keer uitgerold kan worden, maar
een ambitie waarbij we over de jaren heen sturen op een eindbeeld gebaseerd op de uitgangspunten
in het Masterplan. Het proces van ontwikkeling is van vele factoren afhankelijk (samenwerking met
publieke en private partijen, financieringsconstructies, macro-economische ontwikkelingen,
bestuurlijke voorkeuren, etc).
In het afgelopen jaar zijn er weer belangrijke stappen voorwaarts gezet. Het park krijgt in een aantal
parallelle sporen vorm. Daarmee ontstaat een waardevolle voorziening voor de lange termijn in het
midden van de polder.
Inhoud voortgangsrapportage
Om grip te houden op de ontwikkeling is tussen college en gemeenteraad afgesproken in ieder geval
jaarlijks over de voortgang te spreken. Zo nodig, worden tussentijds of parallel hieraan besluiten tot
uitvoering van deelprojecten ingebracht.
Dit najaar wordt de raad door middel van deze voortgangsrapportage geïnformeerd over de voortgang
van het project in 2013, conform deze toezegging van het college. De laatste rapportage over de
voortgang is afgelopen december 2012 middels een brief (kenmerk 2012.76553) aan de raad
voorgelegd.
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In deze voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven over de voortgang op de verschillende
onderdelen van Park21 sindsdien. Tevens is bij deze voortgangsrapportage een kredietaanvraag
gevoegd voor het vervolg vanaf begin 2014.
Mijlpalen
Een belangrijke mijlpaal is de ontwikkeling van een nieuwe koers op hoofdlijnen voor het deelgebied
met de recreatieplas. Hierover hebben we in principe overeenstemming kunnen bereiken met het
Hoogheemraadschap van Rijnland, een belangrijke doorbraak in een langdurige discussie. Daarbij is
tevens een vervolgaanpak en –strategie voor de uitwerking van het deelgebied opgesteld. In het kader
van deze voortgangsrapportage wordt de nieuwe koers ter besluitvorming voorgelegd.
Ook is een aftrap gegeven voor verdere invulling van het leisuregebied in het oosten van het park.
Samen met een aantal internationale adviesbureaus wordt gewerkt aan de verdere planvorming van
dit gebied. Deze internationale bureaus staan wereldwijd bekend om hun expertise op het gebied van
vrijetijdsvoorzieningen en samen met deze bureaus is de gemeente in staat om de juiste investeerders
aan te trekken.
Op het thema duurzaamheid hebben we, gebruik makend van de betrokkenheid en expertise van de
Dienst Landelijk Gebied, gewerkt aan een aanscherping van de te volgen koers bij de verdere
ontwikkeling van Park21.
Een andere significante stap is het definitief verkrijgen van de financiële middelen van ca. € 26 miljoen
voor de ontwikkeling en uitvoering van het project, welke bekend stonden als de zogenaamde PASOmiddelen. Deze middelen kunnen nu ingezet worden om als vliegwiel te dienen om andere
investeringen op gang te brengen.
Tot slot leggen we een beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte voor, waarmee we een belangrijk
beleidsdocument in handen hebben hoe met de inrichting van het openbare gebied in Park21 dient
worden omgegaan. Gezien het totaaloppervlak van het plangebied en de hoeveelheid partijen die er
gedurende de komende jaren aan mee (gaan) werken, is dit een onmisbaar document om de kwaliteit
van de inrichting van een degelijk en eenduidig niveau te houden.
Zie voor een nadere toelichting van deze onderwerpen verderop in deze rapportage.
Deelprojecten in uitvoering
Deelgebied 1 van Park21 en de opheffing i.c. groene herinrichting van het baggerdepot zijn inmiddels
zelfstandige projecten met een eigen budget en verantwoording. Omdat de projecten onderdeel zijn
van Park21 geven we in deze voortgangsrapportage op hoofdlijnen inzicht in de voortgang. In het
navolgende passeren de verschillende projecten en thema’s de revue.
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2.

Voortgang Deelgebied 1

Park21 deelgebied 1: ‘Sport en Park’ is een eerste deelproject van Park21 dat al direct als autonoom
parkgebied kan gaan functioneren voor de bewoners van Hoofddorp en Zwaanshoek. Op 26 april
2012 heeft de raad de grondexploitatie en bijbehorend VO landschapsplan vastgesteld als kader voor
de ontwikkeling (Rv 2012.10169).
In het kader van de realisatie is prioriteit gelegd bij de ontwikkeling van het honk- en softbalcomplex
van de Pioniers als een eerste, belangrijke voorziening in dit deel van het park. Het complex krijgt een
prominente plek in deelgebied 1, tegenover het nieuwe Sportcomplex Koning Willem-Alexander Het
soft- en honkbalcomplex van de club is in aanbouw en rondom het honkbalterrein tekenen de
contouren van Park21 zich af.
Deelgebied 1 zal ook een belangrijke verbindingsfunctie vervullen ten aanzien van bestaande groenen recreatiegebieden. De langzaam verkeerroutes zijn goed aangesloten op de omgeving en kunnen
daardoor als doorgaande route functioneren, al voordat de rest van het park is ontwikkeld. In de
toekomst kunnen deze langzaamverkeersroutes worden aangesloten op nog te realiseren routes in de
andere deelgebieden van Park21. Daarnaast zal, als daarvoor de middelen beschikbaar komen, een
recreatieve verbinding met het groengebied rond de Toolenburgerplas gelegd worden, mits ruimtelijk
inpasbaar wat nu nog niet kan door de tussengelegen VV UNO-velden, zie ook onder hoofdstuk 8
Infrastructuur.
Ontwerp
Het civieltechnische ontwerp van deelgebied 1 is inmiddels gereed, dit betreft het ontwerp van het
reliëf, de padenstructuur en de waterstructuur. De landscaping van het westelijk deel (rondom de
Pioniers) is een eerste prioriteit en is nu ook in uitvoering. ‘Buiten' beginnen de contouren zichtbaar te
worden. Met het oostelijk deel wordt gestart in het voorjaar van 2014. Daarna kan de beplanting en
detaillering plaatsvinden. Het definitieve ontwerp hiervoor volgt in het voorjaar 2014.

De eerste contouren van deelgebied 1 worden buiten zichtbaar. Hier zicht op velden Pioniers, clubgebouw en grondwal .
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Parkkamers
In het deelgebied zijn zogenaamde parkkamers opgenomen: open ruimten welke met een
commercieel of maatschappelijk initiatief gevuld kunnen worden. De eerste parkkamer wordt ingevuld
door het complex van de Hoofddorp Pioniers. De selectie van partijen voor de invulling van de andere
parkkamers staat gepland voor 2014. Door de gebruikersgroep Park21 zijn hiervoor enthousiaste en
concrete voorstellen gegeven. Ook heeft een aantal initiatiefnemers zich reeds aangediend.
Brug N205
Over de N205 wordt een langzaam verkeerverbinding (brug) aangelegd, welke aansluit op de
fietsroutes door Zwaansbroek West en een verbinding creëert richting recreatiegebied de
Boseilanden. Met de provincie lopen gesprekken over de lengte en de financiering van deze
verbinding, waarbij de keuze gemaakt moet worden of de brug ter overstrekking van een 1x2 baans
autoweg of een 2x2 baans autoweg – met het oog op toekomstige uitbreiding – zal worden. De
planning is dat deze brug in 2015 wordt gerealiseerd.
Aftrap
Als aftrap van de aanleg van het eerste deelgebied van Park21 stond afgelopen maart de beplanting
van de eerste hectare parkbos centraal.

Maart 2013: Planten eerste bomen van Park21. Onder begeleiding van de gemeente, planten vrijwilligers bomen en struiken.

Financiën
Bij vaststelling van de grondexploitatie sloot het project met een neutraal saldo. De kosten worden
gedekt door gronduitgifte van de kavel van de Pioniers, twee subsidies (EFRO en Mooi Nederland)
een bovenplanse bijdrage vanuit het project Toolenburg Zuid en een bijdrage uit de reserve RIH
(Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer). Gaandeweg is druk op het budget komen te staan een
vermindering van de voorziene inkomsten en een andere fasering. Om een verhoging van de kosten
te dekken is een taakstellende opbrengst opgenomen voor uitgifte van een parkkamer. Komende tijd
6

moet blijken of dit reëel is en of meer subsidie voor de brug over de N205 te verwachten is, of dat
alsnog een aanvullende bijdrage uit de reserve RIH noodzakelijk is. Een herziening van de
grondexploitatie zal naar verwachting plaatsvinden bij het MPG van 1-1-2014.
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3.

Voortgang opheffing baggerdepot MeerGrond

Het baggerdepot van MeerGrond v.o.f. aan de Rijnlanderweg is een bedrijf waarvan de
bedrijfsactiviteiten door de omwonenden als overlast gevend wordt ervaren. De gemeente heeft zich
ervoor ingezet om de overlast van dit baggerdepot te beperken, resulterend in een definitieve
oplossing; de beëindiging van het baggerdepot op de huidige locatie. Hierover hebben het college en
de gemeenteraad afgelopen januari besloten (Rv 2012.74057).
Als resultante hiervan is afgelopen 10 juni 2013 een overeenkomst tussen gemeente en MeerGrond
inzake de beëindiging ondertekend. Tevens zijn de afspraken over beëindiging in de overeenkomst
zodanig vormgegeven dat een kans bij uitstek is ontstaan voor Park21. Bij het proces van opheffing
en afbouw van de baggerwerkzaamheden wordt een deel recreatiegebied aangelegd, welke de
komende jaren onderdeel kan worden gemaakt van Park21. MeerGrond verzorgt voor eigen rekening
en risico de aanleg en inrichting van dit deel recreatiegebied.
Ontwerp
De eisen waaraan de inrichting van het recreatiegebied zal moeten voldoen zijn vastgelegd in een
‘Basisinrichtingsplan Gronddepot MeerGrond’. Het inrichtingsplan is een uitwerking van het
Masterplan Park21, waarbij de polder- en parklaag onderscheidend zijn ontworpen. Het gronddepot
van MeerGrond ligt in het gebied tussen de spoorzone en de Rijnlanderweg. Ter hoogte van het
gronddepot loopt de parklaag geleidelijk omhoog richting spoor. In de toekomst bij ontwikkeling van
geheel deelgebied 3 en 4 van Park21 kan in aansluiting op de heuvel een brug worden geplaatst om
zo de oost-west verbinding door het park tot stand te brengen.
Planologie
Onderdeel van de overeenkomst is het planologisch afhechten van de huidige én toekomstige
bestemming. De huidige situatie is opgenomen in het recent vastgestelde bestemmingplan ‘Landelijk
Gebied Midden’. De eindsituatie wordt in twee fasen bestemd. In eerste instantie wordt een klein deel
uit het depot gehaald, via een uitgebreide Wabo-procedure, waardoor MeerGrond kan beginnen met
het realiseren van het grondlichaam c.q. de verhoogde parklaag (start inrichting grondlichaam ca. eind
2013). De omgevingsvergunning van MeerGrond zal hierop aangepast worden. In tweede instantie
wordt het totale terrein van MeerGrond bestemd als Park21-gebied door een tweede uitgebreide
Wabo-procedure, waarna MeerGrond het terrein kan afmaken en opleveren aan de gemeente. Naar
verwachting vindt oplevering plaats eind 2017.
Grondverwerving
Onderdeel van de overeenkomst is de grondverwerving. Op dit moment vinden taxaties plaats van de
waarde van de ondergrond, op basis van agrarische bestemming. De gemeente en het
Hoogheemraadschap (die de huidige eigenaar is) hebben afgesproken binnen een termijn van 4
maanden tot overeenstemming over de verwervingsprijs te komen. Overdracht van de ondergrond
vindt pas plaats bij oplevering van het park eind 2017.
Kwel
Voor de naast het depot gevestigde agrariërs zijn de mogelijke gevolgen voor kwel en opbarsting door
de realisatie van de heuvel en daarmee verslechtering van de waterkwaliteit een belangrijk punt.
MeerGrond en het Hoogheemraadschap van Rijnland voeren onderzoek uit naar de mogelijke
gevolgen en eventuele te nemen maatregelen. Resultaten worden teruggekoppeld aan gemeente en
aan de betreffende agrariërs.
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4.

Ontwikkeling recreatieplas en omgeving

Vanaf vaststelling van het Masterplan Park21 tot nu toe is veel discussie geweest tussen gemeente en
Hoogheemraadschap over de recreatieplas in Park21. Deze is in het masterplan in de vorm van twee
diepe zandwinplassen opgenomen, opdat zandwinning een deel van de investeringskosten zou
kunnen dragen. Het hoogheemraadschap maakte zich bij deze diepe plassen in eerste instantie
zorgen over opbarsting en kwel voor het omringende gebied, totdat studies hadden aangetoond dat
op dit punt geen problemen te verwachten zijn, en bleef ongerust over de te verwachten – en volgens
het hoogheemraadschap niet oplosbare – slechte waterkwaliteit. Het hoogheemraadschap kondigde
destijds aan ter zijner tijd waarschijnlijk niet over te kunnen gaan tot vergunningverlening.
De gemeente had er op haar beurt geen vertrouwen in dat haar recreatieve doelstellingen in een
oplossing met alleen een verbeterd droogmakerijsysteem (toevoegen en verbreden van sloten met
flexibel peil) in de polder worden behaald, omdat een grote recreatieplas technisch dan niet meer
mogelijk was. Voor de ontwikkeling van het park is een groot oppervlaktewater om te recreëren, van
cruciaal belang voor het functioneren van een voldoende aantrekkelijk recreatiegebied als geheel.
Deze patstelling leidde ertoe dat bestuurders van gemeente Haarlemmermeer en Rijnland in
november 2012 samen de wens hebben uitgesproken om voor de zomer van 2013 tot een voor beide
partijen acceptabele oplossing te komen voor de recreatieplas. Dit is gelukt en betekent een
belangrijke doorbraak in de discussie over dit onderwerp.
Recent hebben beide partijen bestuurlijk de voorkeur uitgesproken voor realisatie van een ondiepe
plas, met opgezet en flexibel waterpeil en afgesproken deze variant ter besluitvorming in te brengen.
Beide partijen hebben er vertrouwen in dat dit een goede basis is voor verdere uitwerking.
Ontwikkelstrategie en Programma van Uitgangspunten
Bij het opstellen van het Masterplan Park21 en de businesscase was zandwinning uitgangspunt, ter
dekking van realisatiekosten van de plas en van een deel van de inrichting van het omliggende
gebied. Vanwege het ontbreken van opbrengsten uit zandwinning dient de businesscase te worden
herijkt. Hiervoor is een verkenning uitgevoerd en een nieuwe ontwikkelstrategie uitgewerkt. Zie
hiervoor de (geheime) separate bijlage Ontwikkelstrategie deelgebied 2. Om de verloren gegane
dekking te compenseren en de introductie van een Verbeterd Droogmakerij Systeem (VDS) ook in
deelgebied 2 mogelijk te maken is de inzet om € 15 miljoen vrij te maken uit de zogenaamde Nota
1
Ruimte Gelden voor verduurzaming van het watersysteem. Daarmee wordt tenminste een deel van
deze gelden binnen afzienbare termijn en conform de oorspronkelijke doelstelling besteed aan een
concreet project. Hierover is met het Hoogheemraadschap een principe afspraak gemaakt, Onderdeel
van die afspraak is dat de gemeente middelen in dezelfde orde zal vrijmaken als bijdrage aan de
introductie van een flexibel polderpeil in westelijk Haarlemmermeer, waaronder met name de nog te
ontwikkelen (agrarische) delen van Park21.
Nieuwe richtinggevende uitgangspunten voor de ontwikkeling van deelgebied 2 zijn geformuleerd in
de separate bijlage Programma van Uitgangspunten deelgebied 2. In de ontwikkelstrategie wordt een
samenhang gegeven tussen gewenste functies, ruimtelijke ontwerp en financiële haalbaarheid voor
deelgebied 2. Essentiële uitgangspunten daarbij zijn de realisatie van voldoende open water, met een
aantrekkelijk recreatief programma en het verzekeren van voldoende openbare toegankelijkheid.
Uitgangspunt is en blijft dat deelgebied 2 primair gaat functioneren als publiek toegankelijk parkareaal.
Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Er wordt nu een indeling voorzien in 3 fasen, die – deels
1

In het kader van de gebiedsaanpak Haarlemmermeer West zijn vanuit het Rijk de zogenaamde Nota Ruimte Gelden (NRG),
ca. € 46 miljoen, beschikbaar gesteld. Onder andere om in te zetten voor een nog nader te bepalen blauw/groen structuur in
Haarlemmermeer West. Hiertoe behoort o.a. het plangebied van Park21.
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parallel – kunnen worden gerealiseerd. Per fase wordt een daarvoor geëigende strategie en tijdlijn
gevolgd.
Klimaatbestendig watersysteem
Het Masterplan Park21 houdt ook ruimtelijk rekening met het introduceren van een klimaatbestendig
en duurzaam watersysteem (o.a. introductie van flexibel peil). Eerder is door het Hoogheemraadschap
van Rijnland en de gemeente de gezamenlijke ambitie uitgesproken om in de planuitwerking hier
nadere invulling aan te geven. De onlangs gemaakte afspraken bevestigen deze insteek en brengen
hem een stap verder. Vanwege de nauwe relatie die dit watersysteem heeft met het ontwerp en de
uitgangspunten van de recreatieplas wordt vanuit deelgebied 2 integraal aan dit thema verder
gewerkt. Zie voor meer toelichting over dit onderwerp ook de (geheime) bijlage Ontwikkelstrategie
deelgebied 2.
Tussenstap besluitvorming
Op dit moment leggen we nog geen go/nogo beslissingen voor over uitvoering van deelgebied 2. Wel
is een besluit over de te volgen koers noodzakelijk omdat voor het deelgebied wordt afgeweken van
een fundamenteel uitgangspunt zoals vastgelegd in het masterplan: geen zandwinplas maar een
ondiepe plas wordt het vertrekpunt. Functioneel blijven de uitgangspunten uit het masterplan
hetzelfde: waterrecreatie blijft in deelgebied 2 centraal staan. Deze functie wordt zelfs verrijkt: doordat
de beperkingen voor het ontwerp, in relatie met de zandwinning, zijn komen te vervallen, ontstaan nu
ook kansen om het gebied nog aantrekkelijker vorm te geven. Zo kunnen optimale
recreatiemogelijkheden ontstaan.
Doorkijk
Na instemming van de gemeenteraad over deze nieuwe koers zal in de komende periode invulling
worden gegeven aan het implementeren van de ontwikkelstrategie. Eerste activiteiten zijn het verder
uitwerken van de organisatie van de publieke dekking, waaronder de inzet van de Nota Ruimte
Gelden, het concretiseren van een basisontwerp voor het gebied op basis van het programma van
uitgangspunten en het verder voorbereiden van de ontwikkeling. Naar verwachting kan begin 2014
een besluit m.b.t. de voorziene publieke dekking worden voorgelegd. Het voornemen is om eind 2014
voor fase 1 van deelgebied 2 een uitvoeringsbesluit (go/nogo) te kunnen nemen. Bij de uitwerking
blijven we in nauw contact met de daarvoor relevante partijen. Dat zijn zowel overheden (provincie,
Rijnland, Schiphol inzake vogelprotectie), maar zeker ook marktpartijen.
Communicatie en participatie
De transformatie van dit deelgebied van een agrarische naar een parkomgeving met recreatieplas
vraagt om een zorgvuldige communicatie en participatie. De communicatie en de participatie richten
zich daarvoor in eerste instantie op de direct belanghebbenden die met de gevolgen van de
parkaanleg te maken hebben: de agrariërs, eigenaren en bewoners/ondernemers langs de IJ-weg en
daarnaast met toekomstige belangengroepen van toekomstige bezoekers/gebruikers.
Na instemming van de raad met het nieuwe vertrekpunt voor de plas, wordt een informatieavond
georganiseerd waarvoor deze belanghebbenden worden uitgenodigd. Onderwerpen van deze avond
zijn:
 informeren over de ‘herziene’ uitgangspunten voor de toekomstige inrichting van het gebied;
 de aanpak/fasering van de ontwikkeling;
 toelichting op relevante zaken zoals de realisatie van de waterplas in relatie tot grondwaterpeil
in de omgeving (van belang voor agrariërs);
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de kansen voor de direct belanghebbenden als zij deelnemen aan de transformatie
(participatie in de ontwikkeling als grondeigenaar, op nader uit te werken voorwaarden;
initiatieven m.b.t. functies in het gebied en functies die in het concept passen op de erven)
de mogelijkheden indien er geen sprake is van deelname aan de transformatie (werving,
uitplaatsing)

In de hierop volgende periode wordt deze doelgroepen de gelegenheid geboden om over de
planvorming met de gemeente in gesprek te gaan. Hoe dat precies wordt ingevuld dient nog te
worden uitgewerkt en is mede afhankelijk van het tempo van ontwikkelen. Daarnaast worden
belanghebbenden en belangstellenden continue op de hoogte houden van de hele ontwikkeling van
het gebied via digitale media en brieven.
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5.

Leisure programma

Eén van de bouwstenen bij de ontwikkeling van Park21 is het leisureprogramma (grootschalige
vrijetijdsvoorzieningen). In het masterplan is dat programma in het oostelijk deel van het park, op basis
van het toen voorliggende onderzoek, vertaald naar drie clusters: een thema/attractiepark, een
educatief programma (met het thema ‘flowers’) en retail.
Uitgangspunten masterplan
Met betrekking tot te vestigen leisure voorzieningen zijn in het masterplan de volgende
uitgangspunten gesteld:
- het gaat om functies van (inter)nationale allure, waar ook de omwonenden in het gebied profijt
van hebben en gebruik van maken;
- leisure is drager en icoon voor Park21, moet worden geïntegreerd in het parkconcept en
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit;
- de leisurefunctie moet zorgen voor spin off voor Haarlemmermeer en de regio, direct in de
vorm van bestedingen en werkgelegenheid, maar ook indirect door het creëren van een
aantrekkelijk woon- en vestigingsmilieu;
- de leisurevoorzieningen zijn verantwoordelijk voor de eigen investeringen (incl. ontsluiting en
parkeren) en dragen financieel bij aan de ontwikkeling van het park.
Inzet is te komen tot een combinatie van voorzieningen voor verschillende doelgroepen die elkaar
kunnen aanvullen en versterken, een financiële bouwsteen zijn voor de ontwikkeling van het park en
ook feitelijk met elkaar, verbonden door de parklaag, een stuk park realiseren.
Verdiepingsslag noodzakelijk: Functioneel Masterplan leisure
Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de voorbereiding van de selectie van partijen. Aan aandacht
van potentiële partners geen gebrek, maar om verschillende redenen blijkt het lastig om tot
vervolgstappen te komen:
- Aan de zijde van de gemeente ontbreekt in feite nog een helder kader om individuele
initiatieven te kunnen beoordelen en positioneren.
- Bij de initiatiefnemers zelf leeft de vraag wat hun plaats zal zijn in een programmatische mix in
het park.
- Onvoldoende scherp is nog wat het leisureprogramma in het park voor beleving gaat bieden
aan de bezoekers, wat is de verhaallijn, het overkoepelend thema?
- Ook in de verhouding met andere functies in het park kunnen we nog onvoldoende helder
maken welke bezoekersstromen verwacht mogen worden en welke investeringen noodzakelijk
zijn.
Tegen die achtergrond is besloten een stap in te bouwen om tot verder uitwerking van het
leisureconcept en –programma te komen. Een helder concept, waarmee het verhaal/de thematiek van
leisure in Park21 wordt verteld, en de vertaling daarvan naar een programmatische mix, zowel
kwalitatief als kwantitatief, zijn producten waar de markt om vraagt. Daarbij horen ook een
marktevaluatie (market assessment) en uitwerking van de haalbaarheid (feasibility study). Inzet is te
komen tot een nadere uitwerking van de “leisure vlekken” in het masterplan welke de taal spreekt van
de relevante partijen in de leisurewereld, waarmee de overgang van concept naar realisatie
daadwerkelijk kan worden vorm gegeven, terwijl tegelijkertijd ten behoeve van de betrokken publieke
partijen een goed onderbouwd beeld gegeven wordt van de te verwachten economische effecten en
mogelijke revenuen. Afgelopen periode is gewerkt aan de totstandkoming van een Functioneel
Masterplan Leisure. Dit plan zal, op basis van het vastgestelde masterplan Park21 een
verdiepingsslag zijn voor het leisureprogramma in het park.
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Om dat product vorm te geven zijn twee internationaal gerenommeerde bureaus geselecteerd. Een
partij met specifieke deskundigheid op het terrein van conceptontwikkeling en programmatische
uitwerking, en een partij met de benodigde expertise op het gebied van market assessment en
feasibility. Voor de zomervakantie zijn de bureaus, geholpen door een introductieprogramma, van start
gegaan. In augustus hebben workshops plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit de wereld van
evenementen en attracties in Nederland en met vertegenwoordigers, op ambtelijk niveau, van de
verschillende publieke partijen in de regio. De resultaten van deze fase, in de vorm van een
‘functioneel masterplan voor het leisureprogramma’ in Park21, worden naar verwachting dit najaar
2013 opgeleverd. Het eindproduct zal een heldere en enthousiasmerende verbeelding geven van het
verhaal van Park21 (het park als merk), een daarmee corresponderende programmatische uitwerking
(productmix, relaties, locaties), een hierop gebaseerde haalbaarheidsstudie (bezoekersaantallen,
doelgroepen, verwacht bestedingspatroon) en een nadere analyse van de te verwachten financiële
haalbaarheid en maatschappelijke en economische baten.
Doorkijk
Komende periode vindt afronding plaats van dit functioneel masterplan leisure en in het eerste
kwartaal van 2014 verwachten wij dit kaderdocument ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Met dit plan in de hand hebben we dan een goed product in handen om het proces van aantrekken
van marktpartijen en investeerders verder vorm te geven.
In de tussentijd blijven we nieuwe en lopende contacten met potentiele initiatiefnemers continueren en
het internationale netwerk uitbreiden door deelname aan diverse (inter)nationale vakbeurzen en
evenementen.
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6.

Agrarische transformatie

Belangrijk thema in de ontwikkeling van het park is de agrarische transformatie. Het plangebied van
Park21 is nu nog voornamelijk akkerbouwgebied. Voor de huidige bewoners en ondernemers
betekent de komst van Park21 dat er veel gaat veranderen. Doel is het bestaande polderlandschap
zichtbaar en herkenbaar te houden. Ongeveer een derde deel van het park is gericht op het
voortzetten en vernieuwen van de agrarische functie, in samenwerking met eigenaren en pachters.
Het Masterplan Park21 biedt ruimte om, naast traditionele landbouw, agrarische transformatie te laten
plaatsvinden: er zal ruimte zijn voor multifunctionele landbouw en stadslandbouw gericht op de
beleving en het gebruik door omwonenden en bezoekers. Agrarische nevenfuncties op het gebied van
educatie, zorg en recreatie zijn in Park21 goed mogelijk.
Proces
Samen met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Agro Nova (agrarische belangenvereniging in
Park21 welke openstaat voor agrarische transformatie) hebben we het proces rondom het koppelen
van kansrijke initiatieven aan de huidige agrariërs in het gebied, opgezet en geëvalueerd. Agrariërs
kunnen zo zelf bepalen of er een match gevonden kan worden door een initiatiefnemer en zittende
agrariër. Agrariërs bereiden met elkaar en DLG plannen voor, die naar verwachting leiden tot concreet
in te dienen initiatieven. Zowel aan de kant van de agrariërs als de initiatiefnemers zijn de reacties
positief. Er is afgesproken om de huidige werkwijze voort te zetten en samen op zoek te gaan naar
nog meer initiatieven voor verbreding.
Ondanks deze positieve reacties leven er ook nog veel onzekerheden bij de agrariërs rondom de
planning en uitvoering van de verschillende deelgebieden van het project. Onzekerheden, ook waar
het gaat om de positie en betrokkenheid van agrariërs bij ontwikkelingen in andere deelgebieden van
het project hebben een remmende factor op de agrarische transformatie. Op dit moment zijn we in
gesprek hoe we de samenwerking binnen alle aspecten van het park in de toekomst kunnen
vormgeven en verbeteren, zodat de verschillende deelprojecten elkaar versterken in plaats van
afremmen.
Desondanks zijn al er verschillende gesprekken geweest met initiatiefnemers en gaan we in de
komende periode bespreken of we zaken zoals ‘boerenwandelpaden’ in samenwerking met de
agrariërs kunnen realiseren.
Bestemmingsplan Buitengebied Midden
Van belang voor het welslagen van agrarische transformatie is dat voor verbreding en functiewijziging
ook juridisch planologisch voldoende ruimte wordt geboden. Dit is inmiddels afgelopen juli gebeurd
door middel van de vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Midden”. Dit
bestemmingsplan geeft de wind in de rug voor agrarische transformatie doordat extra ruimte voor
agrarische verbreding is opgenomen. Het is voor elk agrarisch bedrijf nu mogelijk om zonder
planologische procedure een kleinschalige nevenactiviteit te starten. Te denken valt aan een
boerencamping, bed and breakfast, verkoop van streek- of eigen producten.
Om de beeldkwaliteit in het gebied te garanderen – ook bij eventuele aan- of verbouwplannen op de
erven – is een concept-beeldkwaliteitplan Polderlaag opgesteld, zie ook de eerdere toelichting onder
hoofdstuk 11 Organisatie en Beheer. Het plan verheldert de visie op het gebied, maar stelt ook
concrete welstandseisen waar plannen aan getoetst kunnen worden. Dit beeldkwaliteitplan zal
separaat ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden en conform de vastgestelde
Welstandsnota eerst ter inzage en inspraak worden gelegd, alvorens vaststelling plaatsvindt.
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Integrale ontwikkelstrategie
De LTO-Noord heeft de provincie Noord-Holland gevraagd om mee te denken bij het uitwerken van
een integrale ontwikkelstrategie ter bevordering van de agrarische structuurverbetering in de polder en
de inzet van ruilgronden hierbij. Als antwoord hierop heeft de provincie de Stivas (Stichting ter
verbetering van de agrarische structuur) gevraagd om een inventarisatie van het gewenste perspectief
van agrariërs in het gebied van Park21. Dit moet een duidelijk beeld geven welke agrariërs willen
stoppen en vertrekken uit het gebied, wie wil blijven en onder welke condities.
De uitkomst van dit onderzoek zou input kunnen zijn voor het gezamenlijk met provincie en LTO
uitwerken van een ontwikkelstrategie, waarbij één van de vragen is hoe de inzet van ruilgronden dit
proces kan faciliteren.
Doorkijk
In de komende jaren zal het proces rondom de agrarische transformatie verder uitgebreid moeten
worden en geïntensiveerd. Voor agrariërs biedt de ontwikkeling kansen, maar is de toekomst ook
onzeker en bedreigend. Er is een aanzienlijke investering nodig qua inzet vanuit de gemeente en DLG
om het proces van de transformatie op gang te krijgen. Als de eerste initiatieven eenmaal van de
grond komen, is de verwachting dat de gemeentelijke inzet kan worden afgebouwd en agrariërs door
elkaar worden geïnspireerd een aangespoord.
Een van de belangrijkste stimulansen voor de agrarische transformatie is het wegnemen van de
kosten en regelen van een planologische procedure bij initiatieven die nét niet onder de kleinschalige
verbreding in het huidige bestemmingsplan vallen. Het voorstel is om vanuit de gemeente jaarlijks
een, indien nodig en gewenst, een actualisatie aan te bieden van het bestemmingsplan (incl.
benodigde onderzoeken) voor het gehele agrarische deel van het parkgebied. Deze actualisatieronde
zal dan ver van te voren worden aangekondigd in het gebied, zodat concrete initiatieven daarin
meegenomen kunnen worden. Eerste actualisatieronde voorzien wij medio 2014.
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7.

Duurzaamheid

Park21 is een duurzame ontwikkeling van de polder. Het leef- en werkklimaat wordt structureel
verbeterd op verschillende niveaus. Zowel op lokaal als regionaal niveau krijgen onze inwoners er een
aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied bij. Tegelijkertijd wordt daarmee het vestigingsklimaat voor
bedrijven in onze gemeente en de Metropoolregio Amsterdam aanzienlijk verbeterd. In het Masterplan
Park21 staat al een aantal duurzaamheidsuitgangspunten en -doelstellingen geformuleerd. Daarnaast
is er in de duurzaamheidsmarkt enorm veel in ontwikkeling. Om alle doelstellingen, kansen en
ontwikkelingen op een verantwoorde en integrale wijze te implementeren is afgelopen periode gewerkt
en werken we komende maanden verder aan een duurzaamheidsvisie, -strategie en uitvoeringsplan.
Omdat het begrip duurzaamheid veelzijdig is en vanuit meerdere invalshoeken benaderd kan worden,
is het voornemen om een visie op duurzaamheid voor Park21 op te stellen, welke voor de gehele
ontwikkelperiode van Park21 gaat gelden, zonder daarbij in te boeten aan maatwerk en flexibiliteit. Bij
de uitwerking van deze visie wordt aangesloten bij de gemeentebrede duurzaamheidsvisie van
Haarlemmermeer. Belangrijke punten voor Park21 zijn het realiseren van duurzaamheid vanuit
economisch perspectief, een duurzame samenleving, samenwerking met de juiste partijen in
kernprojecten.
Aanpak
Het thema duurzaamheid wordt voor Park21 via twee parallelle sporen uitgewerkt:
1. Er wordt een lange termijn visie en strategie opgesteld met kaders en mogelijk ook selectiecriteria
voor leisurepartijen en andere marktinitiatieven met als doel de markt te verleiden
(uitnodigingsplanologie) om invulling te geven aan de duurzame thema’s in Park21. Hierbij biedt
de overheid nadrukkelijk meer ruimte voor de markt en stimuleert duurzaam ondernemerschap.
Het duurzame karakter van Park21 zal eerder een vestigingsfactor zijn dan een beperkende
factor. Bij het opstellen van deze lange termijn visie en strategie is het dan ook van belang om
kaders te scheppen, maar ruimte te laten voor maatwerk.
Op basis van deze visie en strategie werken we aan een bijbehorend uitvoeringsplan. Hierin zal
nadrukkelijk ruimte worden gecreëerd voor innovatie. In het uitvoeringsplan krijgt ook de
samenwerking met bekende organisaties en het voortbouwen op bestaande gemeentelijke
structuren, een belangrijke plek. Periodiek kan dit uitvoeringsplan worden geactualiseerd.
2. Voor de korte termijn is de intentie een aantal projectideeën tot concreet project uit te werken.
Deze ideeën richten zich op 9 thema’s in het park: CO2-emissie, biomassa, energie, water, afval,
biodiversiteit, sociale duurzaamheid, verkorten van de voedselketen en mobiliteit. Hiermee kan
ook publiciteit / exposure voor Park21 in het algemeen en specifiek voor duurzaamheid worden
verkregen.
Doorkijk
De duurzaamheidsvisie en –strategie voor Park21, samen met het bijbehorend uitvoeringsplan worden
naar verwachting medio 2014 ter besluitvorming worden voorgelegd. Onderdeel van het
uitvoeringsplan zal ook een begroting- en dekkingsvoorstel zijn, waarbij zeker subsidiekansen en
financiering door particuliere ontwikkelingen worden betrokken.

16

8.

Infrastructuur

De infrastructurele verbindingen van, naar en in het park zijn en blijven essentieel voor het welslagen
van de ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan diverse aandachtspunten.
Langzaamverkeersverbindingen van en naar het park
De barrièrewerking die de Bennebroekerwegen nu al hebben en in de toekomst na verbreding naar
een 2x2baansweg nog meer zullen hebben, moet (ook conform de eerder uitgesproken wens van de
gemeenteraad) zoveel mogelijk teniet worden gedaan. Dit kan door het maken van goede
langzaamverkeersverbindingen van en naar Park21 en de omringende woonomgeving. Daarbij is het
streven om fijnmaziger dan de huidige polderlinten te verbinden, zoals in de beleidsnota Groen en
Recreatie (2007) opgenomen (dus om de 500 meter een langzaamverkeersverbinding in plaats van
de huidige 1 km). Een goede start is hiermee gemaakt door de in uitvoering zijnde
langzaamverkeersbrug tussen het Sportcomplex Koning Willem-Alexander en het eerste deelgebied
met de Pioniers.
Voor de overige verbindingen hebben we met de Stadsregio Amsterdam (SRA) de mogelijkheid voor
subsidiëring verkend. Opname van de fietsverbindingen van en naar het park in het utilitaire
fietsroutenetwerk/kaartbeeld in het Deltaplan Bereikbaarheid en regionaal fietsnetwerk is
randvoorwaardelijk voor toekomstige subsidieaanvragen bij de SRA. Dit staat nu gepland bij de
eerstvolgende herziening van het Deltaplan Bereikbaarheid.
Helaas heeft de SRA al aangegeven dat de langzaamverkeersverbinding ter hoogte van de
Toolenburgerplas en het oostelijk deel van deelgebied 1 niet in aanmerking komt voor subsidie, omdat
dit de reguliere netwerkdichtheid die de SRA hanteert, zou overschrijden. Afgezien van financiering is
ruimtelijke inpassing komende jaren ook niet mogelijk, doordat de tussenliggende velden van
sportvereniging VV UNO de route vooralsnog blokkeren. Voorlopig schuift deze verbinding dan ook op
de lange baan. Doordat het oostelijk deel van deelgebied 1 wel voor langzaamverkeer is ontsloten via
de te optimaliseren verbindingen langs de IJweg en de Zuidtangent, wordt desalniettemin een goed
ontsluiting van dit gebied verzekerd..
Bereikbaarheid leisure
Aan de noordzijde van Park21 zijn de verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg, het
doortrekken van de Nieuwe Bennebroekerweg met de bollenstreek (Duinpolderweg) en een nieuwe
oost-west HOV verbinding randvoorwaardelijk voor een goede ontsluiting en toegankelijkheid van de
verschillende functies, en met name het intensieve leisureprogramma in het oosten van Park21.
Vanuit het college is dan ook aangegeven dat de werkzaamheden aan de Nieuwe Bennebroekerweg
ten oosten van de Spoorlaan prioriteit hebben. Vanuit het project behartigen we de belangen van
Park21 in de lopende discussies over deze infrastructurele ontwikkelingen rondom het plangebied.
Bereikbaarheid openbaar vervoer
Ten aanzien van bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt gewerkt aan een extra halte van de
Zuidtangent ter hoogte van het toekomstige parkhart in deelgebied 2. Van belang voor de ontwikkeling
van het park is tevens de voorziene HOV verbinding langs de Zuidrand van Hoofddorp. De leisure
ontwikkeling in het oostelijk deel van het park zal naar verwachting een rol gaan spelen in de
discussie over de rail haltering en knooppunten in Haarlemmermeer.
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9.

Financiering

Het realiseren van voldoende dekking voor de onrendabele delen van het park (het openbaar gebied
c.q. de publieke parklaag) is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling van het park als geheel.
Het gaat dan om het veiligstellen van reeds beschikbare publieke bijdragen, het realiseren van
bovenplanse bijdragen uit commerciële ontwikkelingen en het verkrijgen van subsidies.
PASO
Een eerste prioriteit in de financiering van Park21 hebben we afgelopen periode gelegd bij het
2
beschikbaar komen van de zogenaamde PASO-middelen , voortvloeiend uit het convenant Mainport &
Groen, als een belangrijke bouwsteen voor de verdere uitbouw van een (financiële) organisatie voor
Park21.
Provinciale Staten hebben inmiddels 6 mei 2013 positief besloten op uitkering van een deel van het
PASO-bedrag (circa € 22,3 miljoen) ten behoeve van Park21. Het overige deel van het oorspronkelijke
PASO-bedrag (circa € 3,6 miljoen) wordt ontvangen vooruitlopend op liquidatie van de Stichting
Mainport & Groen. De raad is hier inmiddels over geïnformeerd (Rv 2013.0030720). Dit betekent een
belangrijke financiële mijlpaal en bouwsteen voor de ontwikkeling van het park. De afwikkeling van de
intentieovereenkomst (de daadwerkelijke overdracht van de bedragen) staat gepland voor het najaar
van 2013.
Gelijktijdig riep deze mijlpaal de vraag op hoe dit oorspronkelijke PASO-bedrag het beste ingezet kon
worden om als katalysator voor de ontwikkeling te werken. Het PASO-bedrag zal gebruikt worden ter
dekking van onrendabele parkdelen, ingeval niet genoeg opbrengsten te verwachten zijn uit
commerciële ontwikkelingen (gronduitgifte/erfpacht) of al naargelang de behoefte er is om meer of
minder kwaliteit toe te voegen aan het gebied. Daarbij kunnen ook voorbereidingskosten worden
gedekt uit (de rente op) de PASO middelen. Op deze manier waarborgt het PASO-bedrag optimale
flexibiliteit in de ontwikkeling van het park en de deelgebieden en wordt het ingezet om deelprojecten
van de grond te krijgen.
Subsidies
Een onderzoek naar subsidie- en sponsormogelijkheden is afgelopen periode uitgevoerd, waarmee
een helder overzicht is ontstaan van korte en lange termijn kansen. Met name op het gebied van
duurzaamheid en agrarische transformatie liggen perspectieven voor, welke verder moeten worden
onderzocht, ook in relatie met het uitvoeringsplan, zie hiervoor ook hoofdstuk 9 Financiering. Op korte
termijn liggen er met name op het gebied van infrastructuur kansen. Voor subsidies van
fietsverbindingen van en naar het park zijn we in gesprek met provincie en de Stadsregio Amsterdam.
Doorkijk
Park21 is een proces waar gedurende de looptijd per deelproject de financiële dekking voor ontstaat.
De Businesscase Park21, als geheime bijlage bij vaststelling van het masterplan, in 2011 en herzien
in 2012, biedt een financiële haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen van de ontwikkeling conform het
Masterplan Park21. In de business case worden de totale kosten voor de ontwikkeling van het
publieke deel van het park geschat op circa € 180 miljoen, één en ander sterk afhankelijk van de te
hanteren uitgangspunten en inrichtingskeuzen.
Dekking komt uit verschillende bronnen; bijdragen en subsidies van overheden, bovenplanse
bijdragen van marktpartijen bij de ontwikkeling van vastgoed via de reserve RIH, via gronduitgifte of
inkomsten uit erfpacht van commerciële initiatiefnemers in het gebied zelf (waarbij eventuele revenuen
2

PASO: Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving.
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vanuit de ene commerciële activiteit verevend worden met onrendabele delen) en via sponsoring en of
particuliere giften. Voor een deel is hier nu reeds zicht op, voor een deel worden deze
dekkingsbronnen vastgelegd de komende jaren bij verdere uitwerking en nadere afspraken.
Dekking à € 13 miljoen is via verschillende bronnen reeds verzekerd voor de ontwikkeling van
deelgebied 1. Hieraan kunnen we nu de PASO-bijdrage à € 26 miljoen toevoegen, welke ingezet kan
worden in de overige deelgebieden. Deze bedragen vormen reeds een stevige basis voor de rest van
de ontwikkeling. Daarbij is het, zoals gezegd ook onze inzet om een deel van de beschikbare Nota
Ruimte Gelden (ca. € 15 mln) beschikbaar te krijgen voor Park21. Het verkrijgen van financiële
middelen is ook in de komende periode een centraal aandachtspunt, waarbij de gemeente er zich
voor inspant om dit te realiseren in haar contacten met publiek en private partijen.
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10.

Positionering, marketing, communicatie en participatie

Positionering
Park21 is essentieel voor de profilering en positionering van Haarlemmermeer, ook op lange termijn.
Vandaar dat dit één van de drie belangrijkste thema’s van de Strategische Communicatie Agenda van
het college is. In dat kader is voor Park21 een plan opgesteld waarin de externe gelegenheden die de
gemeente kan benutten om zich te positioneren zijn opgenomen en de momenten de gemeente zelf
gelegenheden creëert. Inzet is ervoor te zorgen dat de gemeente de juiste stakeholders informeert of
activeert, dat de gemeente op de juiste plaatsen acteert en aan de juiste overlegtafels zit, dat de
ambities de gemeente voor het voetlicht komen en dat relevante doelgroepen de resultaten van het
beleid kennen.
In dit kader zijn de volgende mijlpalen gevierd:
- op 10 maart 2013: het planten van de eerste bomen in het eerste deelgebied van Park21;
- op 27 maart 2013: de start bouw van het clubgebouw van de nieuwe locatie van de Hoofddorp
Pioniers in Park21;
- op 10 juni 2013: de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst Baggerdepot, waarmee
weer een deel van Park21 gerealiseerd kan worden.
Daarnaast is en wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd om meer bekendheid, draagvlak en
ambassadeurs in het vakgebied, maar ook binnen de metropoolregio en daarbuiten te verkrijgen:
- een bijeenkomst van de expertcommissie, waarin experts zitting hebben die een reputatie en
naam in het vakgebied verworven hebben. Advies en reflectie van de expertcommissie heeft
mede tot doel om de planvoorbereiding en -ontwikkeling zowel procesmatig als inhoudelijk
kwalitatief te verbeteren, alsmede het kweken van een netwerk van ambassadeurs;
- een spiegelbijeenkomst vanuit het gemeentebrede programma ‘Versterking strategisch
vermogen’ waaraan leden van het bestuur, interne en externe experts aan deelnamen om te
komen tot de formulering van de kernwaarden van Park21;
- deelname aan diverse beurzen, congressen en evenementen zoals de Provada, Real Estate
München, Dag van het Park, Share, en Mysteryland. De presentatie van Park21 wordt bij elke
activiteit afgestemd op de doelgroep, zodat gerichte marketing kan plaatsvinden.
- In voorbereiding is een forumdiscussie ‘Leisure in het park’; waarin de hedendaagse
discussies in het vakgebied worden gekoppeld aan Park21. Naast vakspecialisten nemen
hieraan deel: stakeholders, mogelijke lobbyisten, raadsleden en de pers;
Ontwikkeling nieuwe huisstijl
Park21 zal een lang ontwikkelingstraject hebben, waar verschillende ontwerpers en partijen, zowel
publieke als private partijen, hun bijdrage aan zullen leveren. Park21 wil zich ontwikkelen tot een sterk
merk met een eigen herkenbare identiteit. Een sterke herkenbare grafische en ruimtelijke huisstijl
speelt dan ook een belangrijke rol in de ontwikkelingsfase van Park21. Op dit onderdeel wordt verder
ingegaan in hoofdstuk 11.
In de ruimtelijke huisstijl is ook een grafische huisstijl geïntegreerd, die zowel ‘in het veld’ als in diverse
communicatie uitingen wordt gebruikt. Als randvoorwaarde bij de totstandkoming van de grafische
huisstijl gold dat toekomstige partners, variërend van kleinschalige initiatieven tot (inter)nationale
attracties, die mede bepalend zijn voor de identiteit van Park21, ook uit de voeten kunnen met deze
huisstijl. Een eenvoudig maar sterk merk dat niet concurreert met de logo’s van de partijen die samen
met de gemeente Park21 ontwikkelen. Dat logo is inmiddels gereed en wordt gebruikt in diverse
uitingen. Ook bij de ontwikkeling van deelgebied 1 en het baggerdepot-gebied zijn deze ruimtelijke en
grafische huisstijl van Park21 geïmplementeerd, zodat de identiteit van Park21 op lange termijn wordt
geborgd.
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Toelichting logo
Het ontwerp van het logo is gebaseerd op twee pijlers. De uitstraling van het letterbeeld en de
retrovorm refereert aan de metropool van de jaren twintig van de vorige eeuw. Het doet bijvoorbeeld
denken aan het logo en de typografie van de metro in Parijs of New York uit die tijd, maar ook aan de
naamsvermelding van het Vondelpark en Artis in Amsterdam. Dit geeft het merk Park21 de allure en
het karakter dat past bij deze ambitieuze ontwikkeling midden in het metropolitane landschap van de
Randstad. Daarnaast is er een horizon te herkennen. Die verbeeldt de geschiedenis van het
polderlandschap met zijn lange rechte lijnen en brede horizon, én geeft aan dat het landschap zich
onder zeeniveau ligt.
Gebruikersgroep Park21
De gebruikersgroep Park21 waarin toekomstige gebruikers van het park (bewoners, initiatiefnemers,
agrariërs) aan deelnemen, is sinds oprichting eind 2012, totaal 4 keer bijeengekomen. Doel is het
samen met bewoners en ondernemers uit Haarlemmermeer ontwikkelen van Park21, zodat het een
park wordt dat goed aansluit bij de behoeftes van de eindgebruiker en zodat betrokkenheid bij het
project wordt versterkt. De gebruikersgroep wordt gevraagd mee te denken over bijvoorbeeld de
invulling van parkkamers en gewenste functies in het park.
Doorkijk
In de komende periode blijven communicatie en marketing van groot belang voor de ontwikkeling van
Park21. Deze is gericht op bewoners van Haarlemmermeer tot aan toekomstige investeerders en
bezoekers uit het buitenland. Het project Park21 moet continue positief onder de aandacht worden
gebracht en ook bekend raken bij publieke en private partners als begrip c.q. merk.
Hiervoor worden de volgende activiteiten de komende periode doorgezet:
 De website wordt meer en meer de kern van alle communicatie-activiteiten, uitgevoerd in de
nieuwe huisstijl, in de vorm van een levendig tijdschrift met regelmatige nieuwe content zodat
mensen ook een reden hebben regelmatig op de site te kijken.
 Het maken van promotie- en marketingmateriaal voor een goede presentatie en branding van
Park21
 Het vieren van mijlpalen zoals de oplevering en in gebruik name van het honk- en softbalcomplex
Hoofddorp Pioniers, en de verdere aanplant van Deelgebied 1.
 Organisatie van bijeenkomsten en evenementen ter profilering en verankering van de Park21ontwikkeling in de diverse gremia.
 Het uitbouwen van het netwerk van externe ambassadeurs voor het park door het organiseren
van bijeenkomsten, zoals het afgelopen jaar is gebeurd.
 Participatiebijeenkomsten met gebruikersgroep en agrariërs.
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11.

Organisatie en beheer

Park21 blijft vooralsnog een gebiedsontwikkeling welke primair door de gemeente getrokken wordt.
Deze rol zou binnen enige jaren wel moeten worden overgenomen dan wel aangevuld zijn door de
provincie en enkele bij de ontwikkeling en beheer betrokken private partijen. Dit wordt voorbereid en
voor zover mogelijk al vastgelegd. Om een solide organisatie verder te kunnen uitbouwen iseen aantal
stappen gezet. Er is een beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte opgesteld en er is onderzoek
gedaan naar de mogelijke beheerstructuur.
Kwaliteitsbewaking
Al eerder is gemeld dat als verantwoordelijk extern adviseur voor de overall-kwaliteit voor het park, Rik
de Visser van Vista Landschapsarchitectuur & Stedenbouw, is geselecteerd en aangesteld als
supervisor. Op deze manier heeft de kwaliteitsbewaking een volwaardige plek gekregen in de
organisatie.
Om regie op de kwaliteit te kunnen voeren is naast het Masterplan Park21 nog aan een aantal
documenten gewerkt:
Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte
Afgelopen maanden is het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte Park21 opgesteld (de Ruimtelijke
Huisstijl Catalogus). In dit beeldkwaliteitsplan zijn alle huisstijlelementen en ontwerpprincipes voor het
openbare gebied c.q. de parklaag uitgewerkt op basis van één identiteit, herkenbaar voor alle publieke
en private betrokkenen van Park21. Zo wordt in het lange ontwikkeltraject van Park21 integraal een
fysieke beeldtaal gemaakt, die zorgt voor een eenduidige en krachtige uitstraling. In de bijlage 1 geeft
de supervisor Park21 een nadere toelichting op het belang van een dergelijke eenduidige beeldtaal.
Het plan zal gaan fungeren als beeldkwaliteitsplan voor het publieke deel van het park, en dienen als
toets- en inspiratiedocument voor ontwikkelingen in de openbare ruimte, zoals ontwerpen van de
parklaag en initiatieven met een openbaar en semi-openbaar karakter. Het beeldkwaliteitsplan wordt
ter vaststelling aan de raad voorgelegd bij deze voortgangsrapportage. Zie voor dit beeldkwaliteitsplan
de separate bijlage Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte PARK21. Directe aanleiding om dit
document nu ter besluitvorming voorleggen is het vergevorderde stadium van deelgebied 1, waar
inmiddels het ontwerp en de bestekken van de openbare delen opgesteld worden. Bij de
vervaardiging hiervan was en is de behoefte aan algemene richtlijnen voor de inrichting van de
openbare delen van het park groot.
Gezien het totaaloppervlak van het plangebied en de hoeveelheid partijen die er gedurende de
komende jaren aan mee (gaan) werken, is het beeldskwaliteitsplan een onmisbaar document om de
kwaliteit van de inrichting op een degelijk en eenduidig niveau te houden. Natuurlijk blijft het in de
toekomst mogelijk om op basis van ervaringen, gewijzigde inzichten en nieuwe partners in beheer dit
beeldkwaliteitsplan te herzien.
Beeldkwaliteitsplan polderlaag
Ook is hard gewerkt aan het opstellen van een beeldkwaliteitsplan polderlaag. Het beeldkwaliteitsplan
voor de polderlaag, zal als toets- en inspiratiedocument voor (agrarische) initiatieven in de polderlaag
en op de boerenerven, dienen. Aangezien dit document integraal onderdeel uit gaat maken van de
gemeentelijke Welstandsnota zal het ook ter inzage en inspraak worden gelegd, alvorens vaststelling
zal plaatsvinden. Besluitvorming over dit document vindt daarom separaat plaats en volgt naar
verwachting bij de aanvang van 2014.
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Beheer
Wat betreft de toekomstige beheerorganisatie c.q. parkmanagementorganisatie is afgelopen periode
onderzocht hoe deze er op hoofdlijnen uit zou kunnen zien, zie bijlage 2 voor een uitgebreide
toelichting. Onderstaand wordt de voorgestelde lijn kort samengevat.
Om te komen tot een samenhangende toekomstige exploitatie- en beheersstructuur voor geheel
Park21 gaan we de komende jaren:
1.
Inzetten op een publiek-publieke organisatie voor aanleg, sturing, beheer, exploitatie en
tekortfinanciering voor de openbare parklaag (ca. 300 hectare openbaar groen en ca. 80
hectare recreatieplas), bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke regeling of vergelijkbare
structuur;
2.
Inzetten op publiek-private organisatie en financiering voor het beheer van de openbare ruimte
rondom de leisure (exploitanten en overheid) eventueel vormgegeven in een private
parkmanagementorganisatie conform BIZ-model;
3.
Inzetten op private financiering voor beheer van de huidige en deels aan te passen
polderlaag, zoveel mogelijk door huidige agrariërs;
4.
Voor bestaande beheerde delen (waterwegen, infrastructuur, Zuidtangent, etc) dit beheer in
stand houden bij de huidige organisaties/verantwoordelijken;
5.
Een overkoepelende entiteit in het leven roepen welke zicht houdt op een samenhangend
beheer van het geheel, de programmering van onderdelen en activiteiten, onderling
afgestemd en activiteiten als marketing en communicatie, sponsoring en fondsenwerving.

Verkennende gesprekken zijn inmiddels gevoerd, o.a. met de provincie, om hier nadere invulling aan
te geven. Prioriteit is echter vooralsnog gelegd bij de afhandeling van de kwestie van de PASO
gelden. Daarbij is nadere uitwerking van het programma in de deelgebieden een voorwaarde om ook,
financieel en organisatorisch, aan de beheerconstructie verdere invulling te kunnen geven.
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Beheer deelgebied 1
Zoals aangekondigd bij het vaststellen van de grondexploitatie van deelgebied 1 (Rv 2012.0010169)
ligt het beheer van deelgebied 1 vooralsnog de komende jaren bij de gemeente en wordt uitgevoerd
door het gemeentelijk beheerders- en boswachtersteam, dat deze taken ook uitvoert voor het
Haarlemmermeerse Bos en de Toolenburgerplas. Bekostiging van beheer en onderhoud vindt plaats
vanuit de gemeentelijke begroting. Het beheer van de openbare parklaag in deelgebied 1 wordt
definitief vorm gegeven in het kader van het beheer van Park21 als geheel.
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12.

Vervolg

Werkzaamheden komende periode
In hoofdzaak kunnen voor de volgende fase tot en met eind 2014 de onderstaande activiteiten
onderscheiden worden:
Ontwikkeling recreatieplas en omgeving
 Afstemming met publieke partijen, met name Hoogheemraadschap en provincie over
uitgangspunten ontwikkeling recreatieplas
 Voorbereiden introductie van klimaatbestendig watersysteem (deelgebied 2) en financiering
hiervoor i.s.m. Hoogheemraadschap
 Uitwerken van het basisontwerp voor deelgebied 2
 Begeleiding van en toets op het ontwerp in relatie met vogelprotectie
 Opstellen Programma van Eisen op basis van het Programma van Uitgangspunten
 Uitwerken van de businesscase naar een financieel kader (grondexploitatie)
 Implementatie van de ontwikkelstrategie en uitwerken financieel instrumentarium
 Het voeren van gesprekken ten behoeve van minnelijke verwerving
 Het uitwerking van de planologische procedures en start benodigde onderzoeken
 Opstellen strategie grondstromen en organisatorische borging
 Marktverkenning parkhart en overige commerciële functies
 Voorbereiden (samenwerkingings)overeenkomsten
Leisure programma
 Afronding design- en haalbaarheidsstudie t.b.v. invulling leisure programma
 Afronding van de ontwikkeling van een storyline (c.q. thematiek) voor het leisure programma
 Bestuurlijke vaststelling invulling leisure programma en ontwikkelstrategie
 Onderzoek naar financiële constructies en mogelijke ontwikkelstrategieën en exploitatie voor
de leisure
 Verkenning mogelijke betrokkenheid investeerders en operators op basis van de ontwikkelde
propositie (functioneel masterplan) voor het park
 Het opzetten en nader vormgeven van samenwerkingsverbanden met private en semi-private
partijen bij de ontwikkeling van het park
 Deelname aan internationale vakbeurzen, congressen ter uitbreiding netwerk
Agrarische transformatie
 Ondersteuning en afstemming met individuele agrariërs en agrarische belangenverenigingen.
 Continueren aanpak koppelen kansrijke initiatieven aan welwillende agrariërs i.s.m. DLG.
 Uitwerking van de agrarische functie als onderdeel van het leisure programma in Park21
 Faciliteren van concrete vragen van pachters die om uitplaatsing verzoeken. De inzet is om bij
de provincie aan te dringen om zo snel mogelijk de BBL-gronden, welke overkomen vanuit het
rijk naar provincie, op de markt te zetten.
 Het voorgestelde proces voor ruilverkaveling structureel te beleggen. Dan ontstaan kansen
om agrariërs die niet mee willen, te verplaatsen naar elders en strategische gronden te
verwerven.
 Jaarlijkse actualisatieronde van het bestemmingsplan Buitengebied Midden
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Duurzaamheid
 Het opstellen van een integrale duurzaamheidsvisie, - strategie voor Park21.
 Het opstellen van een bijbehorend uitvoeringsplan met een eigen begroting met investeringsen participatieraming en dekkingsvoorstellen.
Infrastructuur
 Realiseren financiering en subsidiëring voor langzaamverkeersverbindingen van en naar het
park.
 Belangen behartigen vanuit het park bij omringende infrastructurele werken, zoals het
verdubbelen van de Nieuwe Bennebroekerweg en het doortrekken ervan (Duinpolderweg) en
de HOV verbinding langs de zuidrand van Hoofddorp.
 Verkennende gesprekken over HOV-halte Zuidtangent.
Financiering
 Lobby, contacten en voorbereiding afspraken financiering publieke partijen.
 Organiseren van kennis en contacten met betrekking tot financiële en fiscale constructies.
 Strategisch verwerven, faciliteren grondruil, ontwikkelen verwervingsstrategie.
 Verkennen mogelijke kansrijke financieringsconstructies middels compensatie-afspraken.
 Toets, bijstelling en uitwerking businesscase.
 Uitwerken financiële constructies en systemen in relatie met de organisatie en het beheer van
Park21.
Positionering, marketing, communicatie en participatie
 Contacten, presentaties en afspraken strategische partners
 Productie promotie- en marketingmateriaal in de nieuwe huisstijl
 Website, e-mail nieuwsbrieven
 Perscontacten en publicaties
 Informatie- en participatie bijeenkomsten
 Viering mijlpalen in gebied, organisatie evenementen (2 à 3)
Organisatie en beheer
 Afronding en besluitvorming over het beeldkwaliteitplan polderlaag.
 Uitwerken en vastleggen van de samenwerking en afstemming met andere overheden over
positie en voortgang van het project.
 Voorbereiden van de beheerorganisatie / parkmanagementorganisatie Park21.
 Blijvend adviseren van de supervisor en het kwaliteitsteam.

Doorkijk planning
Gezien het huidige ontwikkelklimaat, de ambities uit het masterplan en de grootte van het Park21gebied wordt een ontwikkeltermijn van ca. 10-20 jaar aangehouden. De realisatie wordt een
faseringsvraagstuk, gekoppeld aan het beschikbaar komen van financiële middelen. Tempo van
realisatie wordt hiervan afhankelijk gemaakt: hoe eerder middelen vrijkomen uit diverse bronnen
(subsidieprogramma’s, rood voor groen bijdragen, bijdragen op basis van anterieure overeenkomsten
met initiatiefnemers, et cetera), hoe sneller de realisatie van het park verloopt. Bijgevoegde planning
op hoofdlijnen wordt aangehouden:
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BIJLAGE 1: Ruimtelijke Huisstijl Park21: voor een krachtige identiteit
Rik de Visser, supervisor Park21
2 september 2013
De ruimtelijke huisstijl geeft aan op welke manier Park21 een sterke ruimtelijke samenhang en identiteit kan
krijgen. Het document beschrijft en verbeeldt vormgeving en materiaalgebruik van infrastructuur/bruggen,
verlichting, parkmeubilair, beplanting, reliëf, randen/overgangen en grafische uitingen (logo,
bewegwijzering, etc.). De ruimtelijke huisstijl staat voor een ambitieniveau en inrichtingskwaliteit, die
aansluit en passend is bij de doelen van Park21.
Eenheid in verscheidenheid
Park21 heeft de potentie uit te groeien tot een metropolitaan park dat zijn weerga niet kent: 1000 hectare
op de best bereikbare locatie in Europa, duurzaam en innovatief vormgegeven! Het zal niet alleen
voorzien in de behoefte aan groen en recreatie zoals we dat gewend zijn in parken, maar vooral heel veel
en uiteenlopende functies vervullen. Functies voor de direct omwonenden, maar ook voor de regio.
Natuur en cultuur worden in Park21 met elkaar verbonden. Dat betekent dat er voor bezoekers heel wat
te beleven zal zijn in het park. Het is daarom belangrijk om naast alle diversiteit ook voldoende ruimtelijke
eenheid en herkenbaarheid te creëren. De ruimtelijke huisstijl zorgt voor die eenheid en herkenbaarheid.
Hierdoor kunnen we in Park21 veel ‘bloemen laten bloeien’ zonder dat het chaos wordt.
Maatschappelijke betekenis
Het unieke van Park21 is het innovatieve gelaagde concept dat aan het Masterplan ten grondslag ligt,
bestaande uit de polderlaag, parklaag en leisurelaag. Hierdoor ontstaat niet alleen een compleet nieuw
parktype, het is de basis om een divers en maatschappelijk breed programma te ontwikkelen. Het
parkconcept bevat heel veel ontwikkelruimte. Dat impliceert dat de basis, de ruggengraat sterk moet zijn.
De ruimtelijke huisstijl is opgesteld om gedurende de periode van ontwikkeling van het park, blijvend te
zorgen voor een herkenbare uitstraling, met voldoende inrichtingskwaliteit. De betekenis hiervan schuilt
in het feit dat de parklaag de verbindende schakel is tussen het authentieke en cultuurhistorisch
waardevolle landschap van de polder en de te ontwikkelen leisure gebieden en functies. Die
schakelfunctie stelt hoge eisen aan de inrichting van het park. Het is niet alleen een belangrijke
voorwaarde voor de leisure zone aan de oostzijde van Park21, maar ook belangrijk als basisvoorwaarde
voor het aantrekken van investeerders voor de inrichting van de parkkamers, het parkhart en is niet in de
laatste plaats belangrijk voor de ontwikkeling van stadslandbouw in de polderlaag.
Internationale uitstraling
De unieke ligging in Metropoolregio Amsterdam, vlakbij Schiphol maakt het mogelijk functies van
landelijke en internationale allure te ontwikkelen. De internationale leisure adviesbureaus hebben dit
voor leisure inmiddels bevestigd, onder voorbehoud dat de juiste programmatische keuzes worden
gemaakt, goede ruimtelijke condities worden gecreëerd en de marketing van Park21 subliem is. De
inrichtingskwaliteit van Park21, die het meest stuurbaar is en direct wordt bepaald door de parklaag, is
van groot belang om identiteit, eenheid en samenhang in het gebied te brengen. De parklaag is de
representatieve openbare ruimte in Park21. Quote van het adviesbureau: ‘The design of Park21 should
represent the innovative spirit of the Dutch culture using a modern design language that is in harmony with
the landscape in the region.’ De inrichtingskwaliteit en herkenbaarheid van de parklaag is een bepalende
factor voor het succes van Park21 als geheel. De parklaag creëert immers een ambiance die noodzakelijk
is om internationale investeerders aan te trekken.
Sterk merk
Park21 heeft alles in zich om een enorme economische en maatschappelijke betekenis te ontwikkelen
voor de regio. Het park is in staat om veel banen te generen en sterk bij te dragen aan het imago van
innovatieve Haarlemmermeer. De gemeente neemt het voortouw in de ontwikkeling van Park21. Een
goede marketing van Park21 en het investeren in een hoogwaardige parkambiance zijn cruciaal. De
ruimtelijke huisstijl probeert hiervoor de juiste condities te scheppen.
28

Bijlage 2: Beheer Park21
Inhoud
SAMENVATTING ....................................................................................................................................... 30
INLEIDING ................................................................................................................................................ 31
CONTEXT ................................................................................................................................................ 31
BEHEER HUIDIGE GROEN- EN RECREATIEGEBIEDEN ................................................................................ 31
ACTUALITEIT ........................................................................................................................................ 32
WIE KAN PARK21 BEHEREN? ................................................................................................................... 32
NIVEAUS VAN BEHEER .......................................................................................................................... 32
BETROKKEN PARTIJEN .......................................................................................................................... 33
BEHEER PARK21: WAAR HEBBEN WE HET OVER? ..................................................................................... 34
TE BEHEREN GEBIEDEN ........................................................................................................................ 34
INHOUDELIJK TAKENPAKKET.................................................................................................................. 36
AANPAK .................................................................................................................................................. 37
AANPAK BEHEER TOTAAL PARK21......................................................................................................... 37
W AAROM EEN OVERKOEPELENDE ORGANISATIE? ................................................................................... 40
RISICO’S.............................................................................................................................................. 41

29

Samenvatting
In het Masterplan Park21 is reeds een voorzet gedaan voor de vormgeving van beheer op lange
termijn. Met een deelgebied 1 dat in uitvoering is en de voortgaande planvorming van de andere
deelgebieden is het moment daar om het beheer van Park21 structureel te gaan vormgeven en
daarbij ook de regio te betrekken. Park21 is immers van regionaal belang en beheer zou ook binnen
de regio belegd moeten worden.
Aanpak
In deze notitie wordt een mogelijke aanpak beschreven, om te komen tot een samenhangende
beheersstructuur voor geheel Park21. Kort samengevat komt deze aanpak neer op het onderstaande:
1. Inzetten op een publiek-publieke organisatie voor aanleg, sturing, beheer, exploitatie en
tekortfinanciering voor de openbare parklaag (ca. 300 hectare openbaar groen en ca. 80-50
hectare recreatieplas), bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke regeling of vergelijkbare
structuur;
2. Inzetten op publiek-private organisatie en financiering voor het beheer van de openbare ruimte
rondom de leisure (exploitanten en overheid) eventueel vormgegeven in een private
parkmanagementorganisatie conform BIZ-model;
3. Inzetten op private financiering voor beheer van de huidige en deels aan te passen polderlaag,
zoveel mogelijk door huidige agrariërs;
4. Voor bestaande beheerde delen (waterwegen, infrastructuur, Zuidtangent, etc) dit beheer in stand
houden bij de huidige organisaties/verantwoordelijken;
5. Een overkoepelende entiteit in het leven roepen, die:
a. zicht houdt op een samenhangend beheer van het geheel;
b. rekeninghouder is van “fonds Park21” en daarmee verantwoordelijk voor de financiële
stromen in het park;
c. zorg draagt voor de programmering van onderdelen, onderling afgestemd;
d. en marketing- en communicatieacties organiseert ter promotie van het park en haar
activiteiten.

In het navolgende wordt dit toegelicht.
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Inleiding
Met de ontwikkeling van Park21 ontstaat een nieuw recreatielandschap voor bewoners van de
Metropoolregio, Haarlemmermeer en ver daarbuiten. Het beheer en de exploitatie van het
recreatiegebied in de fase ná ontwikkeling is van groot belang voor het ervaren gebruiksgenot c.q. de
beleving en de ervaren omgevingskwaliteit. Bovendien gaat het hier om een structurele kostenpost
waarvoor dekking gevonden dient te worden. Park21 heeft een belangrijke maatschappelijke
meerwaarde en levert maatschappelijke baten, zoals beschreven in de rapporten ‘Haarlemmermeer
meer waard met meer groen’ 2008, en ‘Nieuw groen, nieuwe kansen: de maatschappelijke en
economische baten van Park21, 2011 en recent het landelijke rapport ‘Groen loont’, 2012. Een goed
beheerd recreatiegebied levert veel op: het bevorderden van sociale contacten, een waardestijging
van het omringende vastgoed, extra omzet door horeca en overnachtingen, het besparen op
zorgkosten door het tegengaan van fijnstof, overgewicht en depressiviteit, etcetera.
Het beheer van Park21 moet verzekeren dat bezoekers en bewoners maximaal kunnen profiteren van
de mogelijkheden die het park biedt. Waarbij exploitatie zoveel mogelijk de kosten van beheer dekt.
Waarbij een beheersorganisatie en -structuur wordt voorgesteld die in staat is het eerste te
bewerkstelligen. Waarbij de gemeente en provincie een rol aannemen die daarbij past en maximaal
faciliteert. Niet voor niets is in het Masterplan Park21 al een voorzet gedaan van een
beheersorganisatie voor Park21: “het beheer van Park21 vraagt om een benadering die recht doet
aan de belangen van de betrokken partijen en die partijen verbindt aan de duurzame instandhouding
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van de waarde van het geheel.”
In het Masterplan Park21 is reeds een voorzet gedaan voor de vormgeving van beheer op lange
termijn. Met een deelgebied 1 dat in uitvoering is en de voortgaande planvorming van de andere
deelgebieden wordt het belang om het beheer van Park21 structureel te gaan vormgeven en daarbij
ook de regio te betrekken, groot.
Alvorens in te gaan op de voorgestelde aanpak (zie onder Aanpak), geven we eerst een beeld hoe de
reeds gerealiseerde natuur- en recreatiegebieden in Haarlemmermeer worden beheerd.

Context
Haarlemmermeer kent diverse reeds gerealiseerde groen- en recreatiegebieden waarbij het beheer op
verschillende wijze is georganiseerd. Aansluiten bij een van de reeds bestaande vormen van beheer
ligt dus voor de hand.
Beheer huidige groen- en recreatiegebieden
Onderstaand een korte weergave van het beheer van de huidige groen- en recreatiegebieden.
Gebied

Beheerorganisatie

Financiering van beheer

Groene carré zuid en west plus

Recreatieschap Spaarnwoude

Afkoopsom beheer Stichting M&G

nieuw Plesmanhoek, Buitenschot

(Gemeenschappelijke regeling)

100%

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer 100% (met

en Park Vijfhuizen
Venneperhout en Zwaansbroek 1e
fase deelgebieden

hoofdbijdrage van rijk,
gedecentraliseerd naar provincie)
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Masterplan Park21, blz. 140 e.v.

31

Gebied

Beheerorganisatie

Financiering van beheer

Modules HMG-RodS ; Groene

Recreatieschap Spaarnwoude

Provincie 50%,

Weelde, Boseilanden, Park

(Gemeenschappelijke regeling)

Haarlemmermeer 25%

Zwanenburg, Zwaanshoek Noord

Haarlem 15%
Amsterdam 10%

Toolenburger Plas

Gemeente eigen beheer

Haarlemmermeer 100%

Haarlemmermeerse Bos

Gemeente eigen beheer

Haarlemmermeer 100%

Geniedijk

Gemeente eigen beheer

Haarlemmermeer 100%

Belangrijkste beheersorganisatie voor de groengebieden in Haarlemmermeer is het regionale
Recreatieschap Spaarnwoude (GRS).

Actualiteit
Bezuinigingen van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie hebben tot gevolg
dat bestaande beheerbudgetten onder druk staan. Staatsbosbeheer wordt geacht meer de eigen
broek op te houden en dat resulteert in een meer commerciële houding van deze partij. Nieuw areaal
openbare ruimte valt niet meer als vanzelfsprekend onder bestaande beheerregelingen, noch binnen
de gemeente, noch binnen regelingen met derden. Daarnaast gold voorheen dat areaaluitbreiding van
gemeentelijke openbaar gebied gecompenseerd werd vanuit het Rijk met een orde grootte uitkering
aan het gemeentefonds. Deze uitkering is momenteel bevroren.
Oorspronkelijke afspraak voor Park21 was dat beheer van de zogenaamde RodS-hectares in Park21
door het Rijk (doorgelegd naar Staatsbosbeheer) zou worden bekostigd en uitgevoerd. In Park21 ging
het om het beheer van 340 hectare. Inmiddels is door rijksbezuinigingen het beheer niet meer als
rijksverantwoordelijkheid aan de orde, waarmee ook de beheerafspraak met Staatsbosbeheer is
komen te vervallen.

Wie kan Park21 beheren?
Park21 is een dusdanige andere opgave (zowel qua schaal als qua programma), in vergelijking met
de huidige groen- en recreatiegebieden in Haarlemmermeer, dat dit misschien een andere (nieuwe)
beheersorganisatie legitimeert. In deze paragraaf verkennen we de mogelijkheden.

Bestuur/Directie
1.

Besturen en beleid
uitstippelen

Beheersbureau
2.

Aansturing, financiën en
controll

Aannemer
3.

Uitvoering

Niveaus van beheer
Als men spreekt over de beheerder van Park21,
spreekt men dan over diegene die bestuurlijke
verantwoordelijkheid heeft, diegene die fysiek het
werk uitvoert (operationeel) of de
organisatie/bureau die er tussen zit? M.a.w. er zijn
dus meerdere niveaus te onderscheiden. Voor
Park21 relevant omdat samenstelling van niveau 1
hoogstwaarschijnlijk deels volgt uit de partijen die
ook verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling, maar
ook deels moet worden aangevuld met andere
partijen later in de tijd. Het in beeld brengen van
relevante partijen is nu aan de orde.
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Betrokken partijen
Uitgaande van de verschillende beheer niveaus kan dan, zonder te streven naar een uitputtende
opsomming, een aantal partijen onderscheiden worden. Deze partijen kunnen op de een of andere
manier in de toekomst een rol spelen bij het beheer van Park21. Operationeel, als financier of als
beslisser.


Provincie
We positioneren Park21 nadrukkelijk als een specifieke voorziening in de regio, een metropolitaan
park, in het kader van de metropoolregio (MRA). Park21 heeft een bovenlokale betekenis en is
van belang voor het leefmilieu en het vestigingsklimaat. Het park kan het product ‘Amsterdam’
versterken. Vanzelfsprekend heeft de provincie hier een verantwoordelijkheid.
Daarbij komt dat provincie en gemeente participeerden in het programma Haarlemmermeer
Groen/RodS. De in dat kader gemarkeerde opgave is nog voor een belangrijk deel niet ingevuld.
Dit is een extra reden om voor het beheer de provincie op haar (financiële) verantwoordelijkheid
aan te spreken.



Schiphol
Op het niveau van bestuur en beleid hebben provincie, gemeente en Schiphol (met op de
achtergrond het rijk en buurgemeentes, waaronder Amsterdam) samen gewerkt aan de realisatie
van het convenantsproject Mainport en Groen, voor Schiphol een belangrijk programma om zich
te profileren als ‘groen’ vliegveld. Hoewel nog niet alle doelstellingen zijn bereikt nadert dat
samenwerkingsverband zijn einde. Indien we Park21 positioneren als opvolger voor het M&G
project, kunnen provincie én de luchthaven Schiphol blijvend worden gepositioneerd als betrokken
bij de kwaliteit van de leefomgeving en het ‘omgevingsproduct’ van de luchthaven. De inzet van
de zogenaamde PASO gelden in Park21 onderstreept deze betrokkenheid. Voor het beheer van
Park21 is het gunstig om Schiphol aan boord te houden als partner.



Recreatie Noord-Holland N.V.
Gemeente en provincie nemen met de gemeentes Amsterdam, Haarlem, Velsen en
Haarlemmerliede & Spaarnwoude deel in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
Spaarnwoude (GRS), zoals eerder genoemd. Recreatie Noord-Holland N.V. is de uitvoerende
instantie en krijgt opdracht van het recreatieschap voor de uitvoering. Bij de uitwerking van de
beheerorganisatie is de vraag naar de plek en rol van het recreatieschap één van de centrale
items.



Hoogheemraadschap van Rijnland
Als beheerder van huidig en toekomstig watersysteem speelt het hoogheemraadschap een grote
rol.



Agrariërs
De agrariërs in het gebied hebben reeds meermalen aangegeven een rol in het beheer van
Park21 te willen spelen. Dit kan op twee niveaus: sec als uitvoerder (niveau 3) of ook als
beheerder in de ruimere zin: meepraten, meebeslissen (niveaus 1 en 2). Agrariërs zelf zien vooral
een rol als uitvoerder, als aanvulling op hun onderneming, of ter vervanging van inkomstenderving
ingeval delen van hun grondgebied transformeren tot parklaag. Mits passend binnen
(aanbestedings)regelgeving zou dit goed kunnen. Een rol op de niveaus 1 en 2 is echter, in elk
geval in de polderlaag, ook aan de orde. Ook andere gebieden zouden mogelijk (niveaus 2 en 3)
bij agrariërs in beheer gegeven kunnen worden. Afstemming met de inzet van de reguliere
aannemers in het groen is daarbij noodzakelijk.
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Beheer Park21: waar hebben we het over?
Vervolgens rijst de vraag: wat moet er precies in Park21 beheerd worden? Welke onderdelen zijn er
op termijn voorzien? Park21 is geen eenduidig gebied, maar heeft van oost naar west verschillende
verschijningsvormen waarbij openbaar en privaat gebied elkaar afwisselen.
Te beheren gebieden
Onderstaand de verschillende te beheren onderdelen:


Bestaand beheerd publiek areaal
Ruimtelijk gezien wordt een deel van het toekomstige Park21 reeds publiek beheerd. We hebben
het dan over de bestaande hoofdwegen en wegen/polderlinten (regulier in beheer bij gemeente),
het spoor en omgeving (beheer Prorail), de Zuidtangent (provincie) en de bestaande waterlopen
(regulier in beheer bij het hoogheemraadschap). Zover daar geen verandering in optreedt is het
beheer hier dus al belegd. Waar wel veranderingen plaats vinden (bruggen, verbindingen, halte
Zuidtangent) is ook de vraag naar het beheer aan de orde.

Het gebied waar Park21 met name nog vorm moet krijgen is nu voor het overgrote deel in particulier
gebruik bij de betrokken agrariërs. In dit te her ontwikkelen gebied kunnen, uitgaande van het
masterplanconcept, in hoofdlijnen de volgende beheers- en exploitatieonderdelen onderscheiden
worden:
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De parklaag en parkkamers:
Dit betreft het publieke parkareaal, met de (doorgaande) verbindingen. Uitgangspunt in het
masterplan is dat zowel het openbaar groen, als de langzaamverkeersverbindingen, als de
autoweg Parkway tot de parklaag behoren. De parkkamers, en dus ook de evenemententerreinen
en parkeervelden, liggen in de parklaag en behoren daarmee tot de beheeropgave. Deze
parkkamers kunnen echter ook worden uitgegeven aan derde private partijen, waarbij vervolgens
afspraken moeten worden gemaakt over een eventuele overname in beheer. Totaal oppervlak van
de parklaag en -kamers is ca. 240 ha exclusief deelgebied 1 à 29 ha (ter vergelijking: H’meerse
Bos is 112 ha).

De erven aan de polderlinten en de (agrarische) kavels in de polderlaag:
Deze blijven in principe in beheer bij de betrokken agrarische ondernemers. Daarbij kan ook een
deel, op de kavel gesitueerde parklaag behoren, mits deze constructie financieel en
beheerstechnisch voldoende voordeel oplevert voor zowel agrariërs als overheid.





De leisurecomplexen:
Bij de leisurecomplexen gaat het om uitgegeven terreinen, met een duidelijke afbakening.
Commerciële exploitanten zijn hier verantwoordelijk voor het beheer. Locaties voor
watercompensatie behoren bij het complex. Of de parkeervelden bij het complex behoren, of
onderdeel zijn van de parklaag, moet van geval tot geval bekeken worden. O.a. is de vraag aan
de orde of sprake kan zijn van dubbelgebruik.
De voorzieningen recreatieplas:
De voorzieningen aan de recreatieplas (parkhart, strand, jachthaven, botenverhuur, eventueel
golfterrein, locaties voor recreatief verblijf) nemen een eigen positie in. Het gaat om afgebakende,
uitgegeven locaties met verschillende exploitanten, net als bij de leisurecomplexen.
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Het watersysteem:
Het hoofdwatersysteem in het park is en blijft een verantwoordelijkheid van en in beheer bij het
hoogheemraadschap. Het streven is, zoals gezegd, een flexibel droogmakerijsysteem te
introduceren, mits daarvoor dekking kan worden gegenereerd. Dat kan betekenen, naast de
introductie van flexibel peil, dat ingezet wordt op de aanleg van nieuwe of verbreding van
bestaande kavelsloten, in goed overleg met de betrokken eigenaren (compensatie).
Uitgangspunt is dat degene verantwoordelijk is voor het beheer van de openbare parklaag ook
verantwoordelijk is voor de openbare recreatieplassen, tenzij anders geregeld. Vanuit het park
worden de aanvullende beheersmaatregelen gefinancierd, welke noodzakelijk zijn voor het
bereiken en in
stand houden
van
zwemwaterkwaliteit.

Inhoudelijk takenpakket
Als we het inhoudelijk over het beheer en, in het verlengde daarvan, de exploitatie van Park21
hebben, komt een reeks aspecten in zicht:
 Ontwikkeling en onderhoud:
Juist bij een park kunnen ontwikkeling en beheer slecht gescheiden worden. Het park zal groeien,
door te starten met een basisinrichting en daar in de loop van de tijd elementen aan toe te
voegen. Op andere momenten zijn weer investeringen nodig om een deel van het park te
upgraden. Sowieso kunnen de beheerniveaus in het park sterk verschillen: in delen zou een
volkomen natuurlijke ontwikkeling kunnen worden toegelaten, terwijl andere locaties –
concentratiepunten in het park – op een hoog niveau beheerd worden (beheerszonering).
 Aanbod parkdiensten:
Uitgangspunt is dat in het parkhart een bezoekerscentrum wordt gerealiseerd. De vraag is wie
daarvoor zorg draagt. Mogelijk kan synergie bereikt worden met het Natuur- en Milieucentrum
Haarlemmermeer en/of een commerciële horecaondernemer. In het park kunnen, naast
bewegwijzering etc., in de loop van de tijd meer diensten aangeboden worden, zoals parkvervoer.
We gaan daarbij uit van particulier initiatief.
 Activiteiten en programmering:
Om inkomsten te genereren, aantrekkelijk en in het nieuws te blijven, zullen in het park met
regelmaat activiteiten, evenementen e.d. moeten worden geprogrammeerd. Op dat effectief te
laten zijn, maar ook om te voorkomen dat verschillende activiteiten elkaar in de weg zitten moet
op die programmering regie worden gevoerd (zoals het recreatieschap reeds doet i.s.m. betrokken
gemeente).
 Publiciteit en marketing:
Marketing en communicatie, en strategische sturing hierop, zijn en blijven voor het park van
cruciaal belang. Daarmee blijft het in de beleving van mensen zijn plek en betekenis houden,
waarmee niet alleen het gebruik en bezoek gestimuleerd worden, maar ook de condities
geoptimaliseerd voor het verkrijgen van financiering, bijdragen uit fondsen, sponsorgelden en
subsidies.
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Afvalverzameling en verwerking:
Wat betreft het afval kan een onderscheid gemaakt worden tussen het afval van bezoekers en
gebruikers, het afval van de in het park gevestigde functies en het materiaal dat vrij komt bij
beheer en onderhoud. Daarbij kunnen natuurlijk de verschillende afvalsoorten ook gescheiden
worden.
Toezicht en handhaving:
Ook waar het gaat om toezicht en handhaving zullen in het park verschillende oplossingen vorm
krijgen: particuliere diensten, al dan niet collectief, voor de verschillende gebieden in particulier
beheer; overheidsdiensten (toezichthouders (BOA’s) en politie waar vereist) voor het openbare
areaal. Beheer op en rond de recreatieplas kan daarbij een aparte opgave zijn, bijvoorbeeld
horend bij de exploitatie van de plas.
Nood- en hulpdiensten:
Voor nood- en hulpdiensten betekent Park21 ook een uitbreiding van accommodaties en
recreatiegebied, waarmee ze tijdig rekening moeten houden. In het park is de bereikbaarheid van
alle locaties en onderdelen een aandachtspunt. Bij de ontwikkeling van de deelgebieden komt dat
natuurlijk sowieso aan de orde (zoals dat bij de reeds gerealiseerde gebieden in de gemeente ook
het geval is).

Samenvattend omvat het beheer van Park21 dus verschillende aspecten; de verschillende fysieke
onderdelen van het beheersgebied en de verschillende inhoudelijke taken van het beheer. Daarmee is
in de formulering van de opgave een eerste trechtering aangebracht.

Aanpak
De komende periode willen we het beheer voor Park21 gaan vormgeven. Enerzijds betekent dit
beheer regelen voor concrete deelgebieden welke in uitvoering gaan, anderzijds het vormgeven van
een beheer- of parkmanagementorganisatie die op termijn in het gehele beheer van het park voorziet
en daarover ook de benodigde financiële afspraken maken met regiopartijen.
Aanpak beheer totaal Park21
Onderstaand wordt een mogelijke aanpak beschreven, om te komen tot een samenhangende
beheersstructuur voor geheel Park21. Kort samengevat komt deze aanpak neer op het onderstaande:
1. Inzetten op een publiek-publieke organisatie voor aanleg, sturing, beheer, exploitatie en
tekortfinanciering voor de openbare parklaag (ca. 300 hectare openbaar groen en ca. 80 hectare
recreatieplas), bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling of vergelijkbare structuur;
2. Inzetten op publiek-private organisatie en financiering voor het beheer van de openbare ruimte
rondom de leisure (exploitanten en overheid) eventueel vormgegeven in een private
parkmanagementorganisatie conform BIZ-model;
3. Inzetten op private financiering voor beheer van de huidige en deels aan te passen polderlaag,
zoveel mogelijk door huidige agrariërs;
4. Voor bestaande beheerde delen (waterwegen, infrastructuur, Zuidtangent, etc) dit beheer zo in
stand houden bij de huidige organisaties/verantwoordelijken;
5. Een overkoepelende entiteit in het leven roepen, die:
a. zicht houdt op een samenhangend beheer van het geheel;
b. rekeninghouder is van “fonds Park21” en daarmee verantwoordelijk voor de financiële
stromen in het park;
c. zorg draagt voor de programmering van onderdelen, onderling afgestemd;
d. en marketing- en communicatieacties organiseert ter promotie van het park en haar
activiteiten.
37

Zie onderstaand organogram voor een uitwerking van dit model.

Ad 1.
Er is een beheersraming opgesteld voor het beheer van de openbare delen van Park21 (minus
deelgebied 1, zie hiervoor verderop). Uitgaande van de eindsituatie zal het beheer van parklaag en
plas jaarlijks ca. € 1,9 miljoen bedragen. Opbrengsten uit exploitatie en een indirecte toename van
opbrengsten voor de algemene middelen kunnen oplopen tot ca. € 1,1 miljoen Om als gemeente niet
alleen aan de lat te staan voor de kosten en het realiseren van opbrengsten verdient het aanbeveling
om voor beheer in te zetten op medefinanciering en aansturing van regiopartijen. Het Recreatieschap
is een vehikel dat hiervoor al is opgetuigd. Voor het park werkt de beherende publieke organisatie met
een eigen begroting. Inkomsten uit het gebruik van de parkkamers, inclusief parkeervelden en
evenementen, komen ten goede aan het door de GR uit te voeren beheer. De overheidsdeelnemers in
de GR leveren een financiële bijdrage/staan garant voor eventueel resterende tekort volgens een
verdeelsleutel op basis van het belang van betrokken partijen.
Inzet op beheer conform de Gemeenschappelijke Regeling is hier goed te verdedigen in het kader van
de regionale functie van Park21 en het belang voor de Metropoolregio. Wat betreft de te hanteren
verdeelsleutel voor de tekortdekking zouden nadere afspraken moeten worden gemaakt. Inzet is
immers in het park te genereren inkomsten (erfpacht) en de toename van de indirecte inkomsten (zie
boven) in te zetten voor beheer. Het zou goed zijn als in het park (na verloop van tijd) met een
sluitende begroting, of een beperkte bijdrage vanuit de verschillende overheidspartijen gewerkt zou
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kunnen worden. Maar zeker het eerste decennium is een publieke bijdrage voor het publieke areaal
noodzakelijk en legitiem mede gezien de maatschappelijke baten die het park genereert. Aanpassing
van de verdeelsleutel maakt dat het ook voor de andere overheidspartijen meer voor de hand gaat
liggen te participeren. Agrariërs, of de op te richten Agrarische Natuurvereniging, kunnen een rol
spelen in de uitvoering van het beheer o.a. op basis van de Catalogus Groen Blauwe diensten.
Ad 2.
Met het oog op het intensieve gebruik van de leisure-gebieden ligt hier een aanzienlijke
beheeropgave, ook gerelateerd aan onderwerpen als aan- en afvoer, handhaving en toezicht,
energievoorziening, afvalproductie. Het is goed denkbaar dat hier een vorm van, privaat
georganiseerd, parkmanagement een rol kan spelen, mits daaraan vanuit de individuele
(leisure)ondernemingen behoefte ontstaat, conform het model van een BIZ
(Bedrijveninvesteringszone). Als parkmanagement ontstaat wordt dat bedrijfsmatig ingericht, met een
eigen begroting. Het als partij in de markt vorm gegeven parkmanagement biedt de faciliteiten
(ontsluiting, beveiliging en toezicht, afvalophaal- en verwerking, beheer terreinen) waaraan behoefte is
bij de (leisure) ondernemingen in het park. Het parkmanagement kan daarnaast ook een rol vervullen
als vertegenwoordiger van die bedrijven.
De agrarische ondernemers in het park zouden hier ook een rol in kunnen spelen, als beheerder van
het groenareaal op private terreinen van derden.
E.e.a. is wel afhankelijk van of de leisureplots als één geheel worden ontwikkeld of dat er sprake zal
zijn van telkens uitgifte van kavels aan individuele initiatieven.
Ad 3.
Agrariërs nemen met hun eigen bedrijfsvoering een soort middenpositie in: de kern van het bedrijf kan
beschouwd worden als private onderneming, al dan niet getransformeerd, waarvoor agrariërs zelf
verantwoordelijk zijn. Voor het publiek toegankelijke bosgebied of parkareaal, welke deels over hun
kavels kan komen te liggen (op basis van vrijwilligheid), kunnen zij optreden als beheerder op basis
van de Catalogus Groen Blauwe diensten.
Ad 4.
Het reguliere beheer, zoals dat nu is vorm gegeven in het gebied, blijft bestaan. De verbindingen bij
de parktoegangen komen onder beheer bij de gemeente. De verantwoordelijkheid voor de halte
Zuidtangent ligt bij de provincie.
Ad 5.
Een stichting, bv of vereniging Park21 zou kunnen functioneren als overkoepelende en coördinerende
instantie. De organisatie genereert fondsen, regelt financiering en doet de aanvragen voor subsidies.
De organisatie organiseert campagnes om middelen te genereren, specifieke doelgroepen te
betrekken en extra kwaliteit in het park te realiseren. De organisatie coördineert de programmering in
het park en draagt zorg voor publiciteit, PR en marketing en exploiteert het bezoekerscentrum.
De organisatie is beheerder van het Fonds Park21. De verdienmogelijkheden van Park21 ontstaan
pas in de loop van de tijd. Een gebiedsfonds kan een middel zijn om deze inkomsten ook tijdens de
beheerfase te bundelen en exclusief beschikbaar te houden voor het beheer van het park en
functioneert als spil in de duurzame ontwikkeling van het park. Vormgeving van de entiteit die het
beheer voert is dan voorwaarde voor inrichting van het fonds.
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Waarom een overkoepelende organisatie?
De vraag rijst waarom een overkoepelende stichting of vereniging of b.v. noodzakelijk is en of de
gemeente zelf deze regiefunctie niet kan vervullen. Onderstaand kort samengevat de voor- en
nadelen van een aparte entiteit als overkoepelend orgaan.

Doel, reikwijdte

Voordeel

Nadeel

Bundeling publieke en private

Beperkte reikwijdte door labeling van

geldstromen, één loket, langjarige

geldstromen (doel/periode)

beschikbaarheid middelen,
organisatorische en financiële
slagkracht
Bevoegdheden en

Meerdere partijen kunnen zeggenschap

verantwoordelijkheden

krijgen over inzet gelden, invulling

Gemeente raakt deel zeggenschap kwijt

programmering en coördinatie
gebiedspromotie. Zeggenschap brengt
ook verantwoordelijkheid mee, en
dragen van risico’s.
Deelnemers, geldstromen

Mogelijk een eis voor beschikbaar

Urgentie (nog) niet aanwezig

komen van (subsidie) gelden is een
extern fonds. Zoals PASO en
toekomstige Europese subsidies,
bevorderen samenwerking partijen.
Ontwikkeling en beheer deelgebieden

Voor beheer (deel)gebieden zinvol om

Mogelijk niet toereikend voor

gelden te bundelen en labelen, zoals

ontwikkeling deelgebieden

pachtinkomsten, inkomsten uit
evenementen, etc.
Organisatie

Eén efficiënt ingerichte organisatie kan

Efficiënte beperkte bemensing brengt

snel schakelen, snel besluiten, geen

beperkte mogelijkheden voor expertise

onderdelen verspreid over verschillende

met zich mee.

afdelingen.
Financiële risico’s

Financiële risico’s beperkt, door

Extra kosten voor organisatie, geen

risicodeling

terugvordering btw?,
rentekosten bij leningen

Wet- en regelgeving

Gevolgen wet HOF kunnen worden

Er is sprake van staatssteun bij

omzeild

toepassing niet marktconforme rente op
leningen

Imago

Beroep op eigen verantwoordelijkheid

Te bedrijfsmatig imago leidt tot

burgers en bedrijven, vergroten

afbrokkeling draagvlak

draagvlak en betrokkenheid deelnemers
(“Park21 is van ons allemaal”) en
afstand nemen van “gemeentelijk”
parkproject

Administratie, beheer

Los van de gemeente administreren

Er zijn kosten verbonden aan

transparanter, meer inzicht in in-

uitbesteden van fondsbeheer en

uitgaven.

financiële administratie
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Risico’s
Bovenstaande aanpak gaat er enerzijds van uit dat dekking uit exploitatie komt (maximaliseren
opbrengstpotentie) en anderzijds de kosten zo beperkt mogelijk houden. Daarnaast zetten we erop in
dat het deel wat niet door exploitatie kan worden gedragen door gezamenlijke overheidspartijen
gedragen wordt, en niet enkel door de gemeente, conform andere recreatiegebieden. Dat is de inzet
vanuit de gemeente voor de komende periode.
Op dit moment is hier nog geen zekerheid over te geven. In het slechtste geval zal de gemeente de te
verwachten totale beheerskosten moeten dragen. Inzet komende periode is dit te voorkomen, door het
medeverantwoordelijk maken publieke (provincie, MRA, Amsterdam) en private partijen.
Voor de andere deelgebieden dan deelgebied 1 is daarnaast een sturingsmogelijkheid betreffende de
gefaseerde aanleg voor handen: de aanleg van Park21 is een groeimodel, hoe meer middelen
beschikbaar, hoe meer er wordt uitgevoerd. De inzet van beheerlasten blijft in die zin ook
beheersbaar; ingeval hier onvoldoende zicht op is, zal uitvoering ook nog niet aan de orde zijn.
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