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Wat willen we bereiken?
Midden in Haarlemmermeer wordt een park van 1000 hectare ontwikkeld, PARK21. Een
park dat stad en land verbindt en voorziet in de lokale behoefte aan veelzijdige
recreatiemogelijkheden. Kwantitatief, maar ook kwalitatief, door een palet aan voorzieningen
aan te bieden. Daarmee kan het park gezien worden als de voltooiing van het indertijd
ingezette programma HaarlemmermeerGroen. Het is het toekomstige groene hart voor de
bewoners van Haarlemmermeer.
PARK21 brengt inwoners en agrariërs bij elkaar, en schept zo nieuwe perspectieven. In de
ontwikkeling worden de principes van de circulaire economie in de praktijk gebracht, en
zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Onze duurzaamheidsambitie drukt zich ook uit door in het
gebied substantiële stappen te zetten in het klimaatbestendig maken van het watersysteem.
Tegelijkertijd brengt het park functies tot ontwikkeling voor de recreatieve en toeristische
markt in Metropoolregio Amsterdam. Zowel voor mensen uit de directe omgeving als voor
regionale, nationale en zelfs internationale bezoekers. De ontwikkeling van het park zal de
lokale en regionale economie versterken door het aantrekken van meer toerisme (nieuwe
doelgroepen en verlengen verblijf bestaande doelgroepen), de directe werkgelegenheid en
het aantrekkelijker worden van het vestigingsklimaat. Een ontwikkeling die het toeristisch
product Amsterdam kan verrijken - ook van belang gezien de steeds grotere aanwas van
toeristen in de metropoolregio.
Het park vertelt het verhaal van de polder, van Holland, met een accent op het vermogen te
creëren en te innoveren, als kenmerk van de Nederlandse cultuur. Attracties in de leisure
zone vertellen dit verhaal, maar ook elders in het park wordt de bezoeker, actief of passief,
in dit verhaal meegenomen.
PARK21 ligt centraal en is goed bereikbaar. Zowel voor mensen uit de directe omgeving als
voor regionale, nationale en zelfs internationale bezoekers; via de rijkswegen A4 en A9,
station Hoofddorp en het openbaar vervoersnet, terwijl de luchthaven Schiphol op een
steenworp afstand ligt. De goede bereikbaarheid zorgt voor een gunstige bezoekerspotentie.
Samengevat gaat het om de volgende opgaven:
Een lokale/regionale invulling van recreatiebehoefte voor de direct omwonenden uit de
kernen van de Haarlemmermeer;
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Een eerste substantiële stap in het verduurzamen van het systeem van waterbeheer in
het gebied;
Een toekomst voor agrarische ondernemingen, gekoppeld aan recreatie en de groei
naar een circulaire economie;
Een nationale/internationale kans om met een geheel nieuw te ontwikkelen leisure
concept jaarlijks miljoenen bezoekers te gaan trekken.
Dit jaar was, in de ontwikkeling van PARK21 een bijzonder jaar. In de gemeenteraad is bij de
bespreking van de voortgangsrapportage 2014 geconstateerd dat 2015 het jaar wordt waarin
naast de oplevering van deelgebied 1, de uitvoering ook van andere onderdelen van het
park dichterbij komt. Daarmee nemen de complexiteit en de risico's toe. Prangend wordt dan
de vraag of de juiste ontwikkelstrategie gevolgd wordt en, zo ja, op welke punten die verder
uitgewerkt en aangescherpt moet worden. Op de met dit laatste verbonden processen is dit
jaar een accent komen te liggen. Bij de uitwerking is een onderscheid aangebracht tussen
de processen in deelgebied 4 (leisure) en de deelgebieden 2 en 3. Voor deelgebied 4
vervolgen we het proces dat met de aanmelding van een consortium i.o. is ingezet. Als
vervolgstap voor de deelgebieden 2 en 3 is een onderzoek gestart naar verschillende
ruimtelijke varianten en daarmee verbonden strategieën voor ontwikkeling, waarbij de vraag
met name is hoe de beschikbare middelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.
Uitgangspunt daarbij is de ontwikkelstrategie voor het park, met als kenmerk dat elk te
realiseren onderdeel of deelgebied moet leiden tot een product dat af is en voldoende
kwaliteit heeft. Dat laatste traject is nog niet afgerond. De resultaten zullen voor de zomer
van 2016 aan de raad worden voorgelegd.
Wat hebben we daarvoor gedaan en gaan we daarvoor doen?
2006: Het begin
In het collegeprogramma 2006-2010 'Rood, Groen en Blauw: Meer in Balans' was
opgenomen dat in die raadsperiode een besluit genomen diende te worden over de
inrichting van, en gestart zou worden met de uitvoering van het Park van de 21 Eeuw.
Hiertoe heeft de gemeenteraad in 2007 de startnotitie Masterplan Park van de 21 Eeuw
vastgesteld (kenmerk 2007.5895).
s,e

ste

2008: Plan van aanpak
In februari 2008 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak voor PARK21 vastgesteld,
inclusief de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van het park (kenmerk
2007.180561). Later in 2008 is de opgave PARK21 verder gekanaliseerd middels het
vaststellen van "De Nota de Opgave" (kenmerk 2008/100793). Hierin zijn de door de raad
vastgestelde uitgangspunten voor het park nader uitgediept.
2009: Wedstrijd en keuze voor ontwerp Vista
In dit jaar heeft een wedstrijd voor een ontwerpvisie voor het park plaatsgevonden, waarbij
inwoners hun stem uit konden brengen. De raad heeft uiteindelijk een keuze gemaakt uit een
drietal parkvisies, waarbij is aangesloten bij de voorkeur van de burger met de keuze voor de
visie van het landschapsbureau Vista (kenmerk 2009.17945). Deze visie, samen met onder
andere een visie op het programma is verder ontwikkeld tot een concept Masterplan
PARK21, waarvoor een uitgebreid participatietraject is doorlopen {startdocument Masterplan
PARK21: kenmerk 2009.20280; Concept-Masterplan PARK21: kenmerk 2010.15691).
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2011: Masterplan PARK21
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
(kenmerk 2011.11913). De raad heeft ook besloten dit project als prioriteit te bestempelen in
de ontwikkeling van groen en recreatie in de gemeente.
2012: Voortgangsrapportage financiële haalbaarheid Park 21 en start uitvoering
deelgebied 1: 'Sporten Park'
Op 26 april 2012 heeft de gemeenteraad op basis van een nadere financiële
haalbaarheidsanalyse besloten het project te continueren en daarnaast tot uitvoering van het
eerste deelgebied over te gaan (kenmerk 2012.9999). Deelgebied 1 is hierbij een zelfstandig
project geworden.
2073: PASO middelen voor PARK21
Op 6 mei 2013 hebben Provinciale Staten besloten dat de zogenaamde Plan van Aanpak
Schiphol en Omgeving (PASO)-middelen (€ 26 min.) ten behoeve van het park kunnen en
mogen worden ingezet.
2013: Voortgangsrapportage: recreatiepias in plaats van zandwinplassen
Op 28 november 2013 is de voortgangsrapportage 2013 door de gemeenteraad vastgesteld,
inclusief het voorstel de zandwinplassen te vervangen door een opgezette recreatiepias op
basis van gemaakte afspraken met het Hoogheemraadschap van Rijnland (kenmerk
2013.0068521).
2014: Functioneel leisure programma
Met de nota van B&W 'PARK21: functioneel leisure programma' heeft het college in februari
2014 de raad geïnformeerd over een uitwerking van het verhaal en het leisureprogramma
(productmix, relaties, locaties) in PARK21, een hierop gebaseerde haalbaarheidsstudie
(bezoekersaantallen, doelgroepen, verwacht bestedingspatroon) en een verdere analyse
van de te verwachten financiële haalbaarheid en maatschappelijke en economische baten
(kenmerk 2014.0007558). Daarnaast heeft het college de economische en ruimtelijke
betekenis en aandachtspunten geschetst met betrekking tot de ontwikkeling van het leisure
programma in PARK21.
2014: Akkoord over bijdrage gemeente naast Nota Ruimte Gelden
Op 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad de bestuursovereenkomst met het
Hoogheemraadschap van Rijnland geaccordeerd, waarin ten behoeve van de recreatiepias
en het watersysteem in PARK21 wordt ingezet op € 15 miljoen Nota Ruimte Gelden,
gekoppeld aan een gelijke bijdrage van de gemeente uit eigen middelen voor verduurzaming
van het watersysyteem (kenmerk 2014.0007436).
2014: Marketing en positionering
De European Attraction Show (EAS) in Amsterdam in september 2014 en de, ook al eerder
bezochte, beurs van de International Association of Amusement Parks and Attractions Expo
(IAAPA) in Orlando in november 2014 waren dé gelegenheden om PARK21 te presenteren.
Op deze evenementen ontmoeten spelers in de leisure markt, met name investeerders en
exploitanten, elkaar.
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2014: Vaststelling concept-beeldkwaliteitsplan Polderlaag
In juni 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het concept-beeldkwaliteitsplan
Polderlaag en is dit ter inzage vrijgegeven (kenmerk 2014.0010884).
2014: Voortgangsrapportage 2014: regiedocument deelgebied 2, duurzaamheidsvisie,
ontwikkelstrategie leisure
Op 18 december 2014 is de voortgangsrapportage 2014 door de gemeenteraad vastgesteld
(kenmerk 2014.0049326). Als aanvulling op het masterplan heeft de gemeenteraad het
regiedocument deelgebied 2 Uweg e.o. geaccordeerd als nadere uitwerking van het
Masterplan en als richtinggeving voor de verdere ontwikkeling van dit gebied.
Daarnaast heeft de gemeenteraad ook de kaders en randvoorwaarden voor duurzame
ontwikkeling van PARK21 vastgesteld. De inzet op duurzaamheid in PARK21 focust op een
aantal hoofd- en subthema's:
netwerkbenadering: Subthema's hierbij zijn: energie, biomassa en grondstoffen.
beleven & verbinden: Subthema's hierbij zijn: ontmoeting, participatie en
ondernemerschap.
wortels in de polder: Subthema's hierbij zijn: voedsel, water en biodiversiteit.
In 2014 is samen met de Dienst Landelijk Gebied (DLG), Agro Nova (agrarische
belangenvereniging in PARK21) en de Ontwikkelfunctie (samenwerking Stivas, DLG,
Rabobank Regio Schiphol en ons) het proces rondom het koppelen van kansrijke initiatieven
aan de huidige agrariërs in het gebied opgezet. Op verzoek van LTO is daarnaast, op basis
van vigerend beleid, een overzicht gegeven van mogelijkheden in het kader van het
beschikbaar komen van gronden. Ten slotte was een ontwikkelstrategie voor de leisure zone
als (geheime) bijlage bij de voortgangsrapportage opgenomen.
Jaarrapportage
Conform onze toezegging om separaat aan de Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG)cyclus jaarlijks over de voortgang van PARK21 te rapporteren, ontvangt u voorliggend
raadsvoorstel en voortgangsrapportage over 2015.
Onderstaand is een korte weergave van de voortgang bij de verschillende thema's en
ontwikkelingen vanaf december 2014 opgenomen. De voortgangsrapportage en het
werkplan voor 2016 treft u aan in bijlage 1.
Nadere uitwerking ontwikkelstrategie
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 de recreatieve en
agrarische transformatie van het gebied, waarbij het Masterplan als regiedocument
functioneert. Het proces van ontwikkeling is ook van vele factoren afhankelijk (samenwerking
met publieke en private partijen, financieringsconstructies, macro-economische
ontwikkelingen, bestuurlijke voorkeuren, et cetera). Een belangrijke focus lag in het
afgelopen jaar op de vraag of de risico's van de ontwikkeling beheersbaar zijn en of de koers
de toets der kritiek kan doorstaan. In dat kader zijn adviezen gevraagd en onderzoeken en
uitgevoerd om de business case en de ontwikkelstrategie van PARK21 te testen waarbij ook
alternatieve strategieën worden betrokken. Het onderzoek is met name bedoeld om ook
langs deze weg een scherp beeld te krijgen hoe de beschikbare middelen met een maximaal
rendement kunnen worden ingezet.
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In het proces is vervolgens een tussenstap van nadere analyse en onderzoek ingebouwd.
Doel van deze tussenstap is om de te volgen proces- en ruimtelijke ontwikkelingsstrategie
aan te scherpen en zo nodig te herdefiniëren.
De overwegingen voor een dergelijke tussenstap zijn:
omstandigheden en inzichten rond een dergelijk groot project als Park21 veranderen in
de loop der tijd. Het is goed om, zeker nu we aan de vooravond staan van omvangrijke
en onomkeerbare vervolgstappen, alle kansen en risico's nog eens goed in beeld te
brengen, kritisch te evalueren en te betrekken bij de afwegingen en besluitvorming.
Mede op basis van de uitgebrachte adviezen hebben we geconcludeerd dat het
essentieel is in kaart te brengen wat we met de beschikbare middelen kunnen doen, hoe
we een strategie van fasering verder kunnen uitwerken en wat we per se willen bereiken,
en dus ook van partijen verlangen.
vanuit het bredere financiële perspectief willen wij scherper in beeld brengen wat de
meest rationele ingrepen zijn. Specifiek is dat aan de orde bij:
o de duurzaamheidsopgave van het watersysteem. Vragen die daarbij aan de
orde komen zijn of de recreatiepias, ook kostentechnisch, een effectieve
oplossing is en welke maatregelen sowieso met beperkte kosten een optimaal
effect bereiken;
o De beheerskosten van PARK21. Met de betrokken partijen zijn de
mogelijkheden van een kostendekkend beheer nader verkend. In de rapportage
(Hoofdstuk 14) wordt hierop nader ingegaan. Een advies en voorstel hiervoor
zullen samen met het voorstel voor een vervolg uitvoeringsstap voor de zomer
van 2016 worden voorgelegd,
behalve veel supporters kent de ontwikkeling van het park ook critici, met name een
aantal zittende agrariërs. Wij willen mogelijke ontwikkelingsstrategieën, in relatie met
hun belangen, nog eens goed ten opzichte van elkaar afwegen.
Zoals gezegd zullen de resultaten van deze tussenstap nog voor de zomer aan de raad
worden voorgelegd.
Deelprojecten in uitvoering
Deelgebied 1 van PARK21 en de opheffing en herinrichting van het baggerdepot, als
recreatiegebied, met een heuvel langs het spoor, zijn, conform de ontwikkelstrategie,
zelfstandige projecten die passen in het beeld van het toekomstige park. In de
voortgangsrapportage wordt kort aandacht aan deze projecten besteed.
Deelgebied 1: Sporten Park
Deelgebied 1 is inmiddels ver gevorderd in de uitvoering. Het terrein is sinds begin 2015
volledig vormgegeven en de laatste beplanting wordt aangebracht. Ook het utilitaire fietspad
naar de Spieringweg en de langzaamverkeerbrug over de N205 zijn gereed. De brug is op
28 oktober feestelijk geopend. In het deelgebied zijn zogenaamde parkkamers opgenomen,
open ruimten die met een commercieel of maatschappelijk initiatief gevuld kunnen worden.
De eerste parkkamer is ingevuld met het complex van de Hoofddorp Pioniers. Naast het op
26 juni 2015 ingewijde bijenpaleis, worden in het gebied twee speeltuinen gerealiseerd. In
het voorjaar van 2016 worden deze opgeleverd.
Opheffing baggerdepot MeerGrond
Het college en de gemeenteraad hebben in januari 2013 besloten (Rv 2012.74057) tot
opheffing van het baggerdepot MeerGrond aan de Rijnlanderweg. Bij het proces van
opheffing van het depot wordt een recreatiegebied aangelegd, dat de komende jaren
onderdeel kan worden van PARK21. MeerGrond heeft hiertoe een uitvoeringsplan
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opgesteld, waarin bijzondere aandacht is voor het voorkomen van weivorming in de
omgeving en het realiseren van een stabiele heuvel. Naar aanleiding van ingebrachte
bezwaren is inmiddels goedkeuring onthouden aan de verleende vergunning voor
herbestemming van het gebied. Onderzocht wordt wat hiervan de consequenties zijn voor
het proces en de afgesproken aanpak. Naar verwachting kunnen in 2016 de
werkzaamheden ten behoeve van de afbouw en transformatie starten.
Ontwikkeling recreatiepias en omgeving
Het door de gemeenteraad vastgestelde regiedocument 'deelgebied 2 Uweg e.o.', vormde
de start voor de verdere uitwerking in de afgelopen periode. Mede bepalend is de
beschikbaarheid van kavels in het gebied. In de voortgangsrapportage 2014 werd ervan
uitgegaan dat een aantal kavels al op korte termijn beschikbaar zou komen, waarmee een
aanzienlijk deel van het gebied zou kunnen worden vormgegeven. In dat licht was in de
voortgangsrapportage 2014 ook een go/no go besluit voor het deelgebied 2A in het eerste
kwartaal in het vooruitzicht gesteld. Daarnaast zijn in dit kader de verrichte onderzoeken en
analyses van belang en de eerder gememoreerde tussenstap. Een geactualiseerde
business case maakt hier deel van uit.
Hoewel de recreatiepias buiten de 6 km-zone is gelegen en als gevolg hiervan niet hoeft te
worden getoetst aan het Luchthaven IndelingsBesluit (LIB), is in het convenant 'Reduceren
risico vogelaanvaringen Schiphol' (16 april 2012) afgesproken dat nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen onderworpen worden aan een 'vogeltoets': een onderzoek waarmee de
vogelaantrekkelijkheid van de ontwikkeling in beeld wordt gebracht. Deelplan 2 van PARK21
is aangemeld als proefproject. Conform de afgesproken procedure hebben wij een quick
scan vogeltoets gedaan en aangeboden aan de adviescommissie en inmiddels ook een
faunarapportage afgerond. Naar verwachting komt de commissie medio 2016 tot een advies.
Leisure
Het Nederlandse bureau M2Leisure heeft in 2015 in opdracht van ons een verdere
marktverkenning uitgevoerd. De nadruk lag hierbij op het beoordelen van de verschillende
onderdelen van het functioneel leisure programma, zoals in 2014 door het college
vastgesteld, in relatie tot de vraag of er daadwerkelijk interesse is en of er voldoende partijen
zijn die in een samenwerking voor verdere ontwikkeling willen participeren.
De resultaten van deze verkenning bevestigen de interesse vanuit de markt voor deelname
aan de volgende fase van het project. Bij M2Leisure hebben zich bovendien partijen gemeld
die de intentie hebben uitgesproken gezamenlijk een consortium te vormen ten behoeve van
de ontwikkeling van een leisure en entertainment zone in PARK21, voor eigen rekening en
risico. Op 13 oktober 2015 heeft het college besloten om positief te reageren op het verzoek
van een privaat consortium i.o. en medewerking te verlenen aan een fase van onderzoek
van dit consortium i.o. naar de maakbaarheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van de
ontwikkeling van de leisure zone van PARK21 en de condities voor deze ontwikkeling
(kenmerk 2015.0045761). Gegeven de planning van deze fase van onderzoek van het
consortium i.o. kan in het najaar van 2016 hierover besluitvorming plaatsvinden. De raad is
hierover geïnformeerd, terwijl in een besloten informatieve bijeenkomst nadere toelichting is
gegeven.
Agrarische transformatie
De agrarische transformatie krijgt vorm. Ideeën worden omgezet in plannen en gaan in
uitvoering. Wij hebben eind 2014 een intentieovereenkomst gesloten met de coöperatieve
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beheergroep PARK21 voor de ontwikkeling, beheer en exploitatie van de 60 hectare aan de
oostkant van de Rijnlanderweg: PARKLANDEN. Daarnaast wordt de verbinding tussen stad
en platteland gelegd door positionering van het boerenbedrijf in PARK21. Zo maakt één van
de ondernemers geleidelijk de omschakeling naar biologische akkerbouw en het werken met
korte ketens. Daarnaast verwachten wij naar aanleiding van de dialoog met agrariërs over
de agrarische transformatie, in ieder geval medio 2016 een nieuwe intentieverklaring te
kunnen sluiten.
Bij agrariërs zijn nog wel veel onzekerheden, waar het gaat om de vraag of het park er
daadwerkelijk wel zal komen, de discussie over het watersysteem en de keuze voor positie
en betrokkenheid.
Duurzaamheid
Om in gesprekken en contacten het onderwerp meteen goed op tafel te kunnen leggen, is in
maart 2015 de brochure 'duurzaamheid, PARK21' gepubliceerd, welke een samenvatting
geeft van de uitgangspunten, doelstellingen en ambities voor duurzaamheid in PARK21.
Daarnaast wordt gewerkt aan een duurzaamheidstool, een gemeenschappelijke 'taal',
waarmee af te spreken ambities smart kunnen worden gemaakt en in het proces van
ontwikkeling en uitvoering kunnen worden gemonitord. De tooi krijgt de vorm van een portal
en zal in 2016 worden afgerond. Verder wordt een voorstel voorbereid voor een expertteam
duurzaamheid, dat toetst, stimuleert en begeleidt.
Verduurzaming van het watersysteem is een belangrijke opgave in PARK21. De spanningen
in het overleg en de samenwerking met de agrariërs hebben hier tot vertraging in het proces
geleid. Het bereiken van overeenstemming en de uitwerking van een aanpak in die gebieden
waar agrarische productie uitgangspunt blijft is een belangrijke opgave voor het vervolg.
In het kader van duurzaamheid, de inzet op een circulaire economie, als speerpunt kan
PARK21 de rol spelen van showcase in de vorm van een of meer publieksvoorzieningen in
de Leisure Zone. In het kader van de ontwikkeling van de Leisure Zone wordt dit verder
uitgewerkt.
Communicatie en participatie
In het kader van participatie en communicatie is in 2015 een reeks activiteiten opgepakt:
Als stap naar een gemeenschap, of community, van 'vrienden van het park' is de Facebook
pagina PARK21 in het leven geroepen, waarop visueel een link wordt gelegd met de
concrete activiteiten in het eerste deelgebied. De gebruikersgroep is betrokken bij een reeks
ontwikkelingen. Verschillende scholen in Haarlemmermeer zijn aangehaakt. In het voorjaar
hebben de leerlingen van groep 7 van de basisschool Klavertje 4 in meerdere sessies meeontworpen aan de natuurspeelplaats en speeltuin in PARK21. In oktober hebben 144
leerlingen van de school een deel van de natuurspeelplaats gebouwd. Samen met scholen
en andere instellingen zoals het Podium voor Architectuur en het NMCX, worden activiteiten
en projecten op scholen vorm gegeven. Het digipanel (695 leden) en het jongerenpanel
(1080 jongeren) zijn geraadpleegd over het park. De uitkomsten zijn aan de leden
teruggekoppeld met daarbij de punten waarmee PARK21 aan de slag is gegaan.
Vanuit PARK21 is in 2015 gefocust op samenwerking met de verschillende instellingen en
personen, die bezig zijn met de geschiedenis van de Haarlemmermeer en de daarbij
behorende verhalen. Hierdoor heeft PARK21 een aandeel in het kinderboek over het
pomphuisje (gesitueerd in PARK21) gebaseerd op dromen van kinderen uit de
Haarlemmermeer aan elkaar geschreven door Patricia Kuiper. Overleg over de aansluiting
op de Ringbiënnale in 2016 loopt, zij het dat de keuze helaas niet op een locatie in het park
is gevallen.
Het contact met dorps- en wijkraden wordt aangehaald. In dit kader is op verzoek van de
dorpsraad Nieuw-Vennep in november een inloopavond georganiseerd.
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Bij de boeren van de PARKLANDEN vond afgelopen najaar de eerste activiteit plaats;
aardappels rooien. Hier kwamen ruim 100 mensen op af.
Positionering en marketing
PARK21 positioneert zich als een belangrijke, nieuwe recreatieve en toeristische trekker in
de Amsterdamse regio, die het verhaal van de Hollandse cultuur en het Hollandse landschap
vertelt. In 2015 heeft afstemming plaatsgevonden in de regio met andere overheden in de
diverse samenwerkingsverbanden binnen de metropoolregio Amsterdam, Amsterdam
Marketing, Amsterdam In Business (AIB), Amsterdam Economie Board (AEB) en met de
gemeenten Amsterdam, Haarlem, Almere, de Provincies Noord-Holland en Flevoland. Dit
draagt ertoe bij dat PARK21 wordt meegenomen en benut in strategische agenda's en
actieprogramma's, zoals de strategische agenda Toerisme in de MRA. Daarnaast wordt met
belangrijke stakeholders contact onderhouden, zoals Schiphol Group, KLM, Greenport
Aalsmeer, de Rabobank en NBTC Holland Marketing. Ook vindt afstemming plaats met het
ministerie vanwege vigerend beleid en om te anticiperen op toekomstig beleid (met name
Luchthaven IndelingsBesluit), wordt aansluiting gezocht bij het topsectoren beleid van het
Rijk en wordt een bezoek voorbereid van de Directeur Generaal van het ministerie van EZ in
het eerste kwartaal van 2016.
In relatie met de academische wereld heeft PARK21 deelgenomen aan, en is gepresenteerd
tijdens een reeks evenementen en bijeenkomsten van CELTH, een initiatief van o.a. de
NHTV in Breda en de universiteit Tilburg. Gewerkt wordt aan een meer structurele relatie
met CELTH (Centre of Expertise for Leisure, Tourism and Hospitality), Saxion en
hogeschool InHolland in Amsterdam.
Wat mag het kosten?
In de afgelopen jaren, vanaf 2007 tot heden, is een bedrag van € 6.8 miljoen aan
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dit bedrag is maart 2016 volledig benut.
Onderstaande tabel en figuren geven inzicht in de verdeling van de kosten ten behoeve van
de verschillende types werkzaamheden in 2015. Hierbij heeft in relatie tot het werkplan een
verschuiving plaats gevonden naar de kosten in het kader van nadere analyse en onderzoek
van de aanpak en strategie.

1
2
3
4
5
6
7
8

Omschrijving
Ontwikkeling deelgebied 2
Stimuleren en begeleiden Leisure programma
Vormgeving agrarische transformatie
Duurzaamheid
Infrastructuur
Financiële en grondstrategie
Promotie, marketing, communicatie en participatie
Organisatie Algemeen

gemaakte
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

Prognose kosten en gemaakte kosten 2015

kosten
244.161
315.363
197.488
31.680
1.513
500.612
245.214
118.362

geraamde kosten
€
345.000
€
236.000
300.000
€
110.000
€
60.000
€
240.000
€
300.000
€
200.000

1.654.392 €

1.791.000

onderwerp
Volgvel
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Prognose kosten 2015

€ 1,8 min.
i Ontwikkeling deelgebied 2
i Stimuleren en begeleiden Leisure
programma
i Vormgeving agrarische
transformatie
I Duurzaamheid
i Infrastructuur
' Financiële en grondstrategie
I Promotie, marketing,
communicatie en participatie
I Organisatie Algemeen

Gemaakte kosten 2015
€ 1,7 min.
• Ontwikkeling deelgebied 2
• Stimuleren en begeleiden Leisure
programma
• Vormgeving agrarische
transformatie
• Duurzaamheid
• Infrastructuur
• Financiële en grondstrategie
• Promotie, marketing,
communicatie en participatie
• Organisatie Algemeen

onderwerp
Volgvel
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Terugverdienen van voorbereidingskosten
Bij het beschikbaar stellen van de afgelopen kredieten is altijd uitgangspunt geweest dat
deze voorbereidingskosten worden terugverdiend gedurende de ontwikkeling. Dit gebeurt uit
subsidies en bijdragen van andere overheden (bijv. PASO en NRG), te realiseren
opbrengsten én uit boven- en binnenplans kostenverhaal ten laste van ontwikkelende
marktpartijen en initiatiefnemers. In de herziene Business case PARK21 die met de
voortgangsrapportage 2014 is vastgesteld, zijn deze dekkingen reeds nader gespecificeerd.
PARK21 kan in dit verband gezien worden als een voorbereidende grondexploitatie, waarbij
volgens de reguliere systematiek, VTA-kosten gedekt moeten worden uit het door de raad
vastgestelde voorbereidingskrediet. Deze gemaakt kosten worden ingebracht bij de start van
de grondexploitatie, evenals als de verkregen dekkingen. Ontstaat er een tekort op de
grondexploitatie, dan wordt dit tekort ten laste van de reserve grondzaken gebracht. Dit is
ook aan de orde als onverhoopt geen grondexploitatie geopend wordt of kan worden.
De dekking van de VTA kosten zal betrokken worden bij de actualisering van de business
case op basis van het onderzoek en analyse naar de aanscherping van de te volgen
ontwikkelstrategie.
Werkzaamheden: vervolg t/m eind 2016
De voortgangsrapportage sluit af met hoofdstuk 15, het werkplan voor 2016. Hierbij ligt een
focus op een bijstelling van strategie en organisatie waarbij een effectieve inzet van
beschikbare middelen, gericht op maximaal resultaat, inzet is. Het betreft zowel de
ontwikkeling van de leisure zone als het deel van het park, inclusief de agrarische functie,
dat met name van belang is voor de lokale en regionale recreatiebehoefte. Gezamenlijke
activiteiten in het op de korte termijn realiseren van resultaten krijgen daarbij een belangrijk
accent.
Voordat aan dit werkprogramma gestart wordt, zal eerst het onderzoek naar verschillende
ruimtelijke varianten en daarmee verbonden strategieën voor ontwikkeling, worden afgerond.
Uitgangspunt daarbij is de ontwikkelstrategie voor het park, met als kenmerk dat elk te
realiseren onderdeel of deelgebied moet leiden tot een product dat af is en voldoende
kwaliteit heeft. Centrale vraag is hoe de beschikbare middelen zo effectief mogelijk kunnen
worden ingezet. Dit onderzoek kan nog invloed hebben op het werkprogramma. We vragen
middels dit raadsvoorstel dan nog niet het volledige krediet voor 2016 aan, maar een krediet
voor een reeks te ondernemen acties en activiteiten voor een deel van het jaar.
Het gaat, wat betreft de ontwikkeling van de leisure zone, om de kosten voor de toetsing en
begeleiding, ook in relatie met andere overheden, uitwerking van de organisatie en
samenwerking met de private initiatiefnemers en het leveren van de benodigde input op
ruimtelijk, programmatisch, juridisch-planologisch en financieel gebied.
Een tweede lijn betreft het onderzoek naar en de aanpak van de ontwikkelstrategie, fasering
en ruimtelijke, juridisch-planologische en financiële strategie en de programmatische
uitgangspunten voor de deelgebieden 2 en 3.
Daarnaast is er sprake van lopende werkzaamheden, met name ook in relatie met
grondverwerving, de agrarische transformatie, participatie en communicatie en (bestuurlijke)
positionering.
De uitwerking van de ontwikkelstrategie en de kredietaanvraag voor de dan voor te stellen
vervolgstappen zullen voor de zomer van 2016 aan de raad worden voorgelegd.

onderwerp
Volgvel
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De kredietaanvraag ziet er als volgt uit:
kredietaanvraag bij voortgangsrapportage
Leisure Zone
Uitwerking ontwikkelstrategie
totaal

Bedrag
€ 480.000
€ 500.000
980.000
€

Tabel 1. Kredietaanvraag

De lopende werkzaamheden tot en met voorjaar 2016 kunnen worden gefinancierd uit de ca.
€ 300.000 die over is uit het budget 2015 (krediet 2015 plus gemeentelijke begroting 2015)
voor Park21.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De gemeenteraad heeft de kaders voor de ontwikkeling van PARK21 vastgesteld vanuit haar
kaderstellende rol. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de realisatie van het
project en de ondersteuning die voor de onderzoeksfase van de leisure zone nodig is. De
projectwethouders zijn namens het college van B&W hierin eerst verantwoordelijk.
Daarnaast stelt de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar en neemt de
uitvoeringsbesluiten voor de deelgebieden.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Op 26 april 2012 (Rv 2012.9999) heeft de gemeenteraad ingestemd met de onderstaande
verantwoordingsprocedure over het project:
PARK21 is opgenomen op de Strategische Agenda van de Raad. Vanwege de omvang
van het project in Haarlemmermeer en de impact die het project heeft op onze totale
structuur, wordt - naast de reguliere rapportagecyclus (jaarverslagen, (t)MPG) éénmaal per jaar over de algemene voortgang van het totale project PARK21 aan de
raad gerapporteerd. Deze rapportage geeft ook een beeld van de mijlpalen en
producten. Op deze wijze blijft de raad op de hoogte van de voortgang van PARK21,
heeft grip op de voorbereidingskosten en kan op hoofdlijnen de kaders bijstellen. In het
kader van deze rapportages zullen ook vervolg kredieten worden voorgelegd.
Hiernaast worden voor de ontwikkeling van de afzonderlijke deelgebieden en
deelprojecten, in de lijn van de gekozen strategie, separaat financiële besluiten
voorgelegd.
De verschillende deelprojecten die - na besluitvorming in de raad - groen licht hebben
gekregen om nader voorbereid en uitgevoerd te mogen worden, krijgen de status van
zelfstandig project. Met een eigen voorbereidings- en uitvoeringskrediet en een eigen
verantwoordingscyclus. Via het (t)MPG wordt verantwoording afgelegd over de
voortgang en kredietstanden van deze projecten en zo nodig volgen separate
raadsvoorstellen. In de hiervoor beschreven algemene voortgangsrapportage PARK21
zal op hoofdlijnen ook per deelgebied worden gerapporteerd.
Naast de rapportage over de lopende onderzoeken zal regulier in de jaarrapportage 2016
inzicht gegeven worden in de voortgang van het project en een werkplan voor het daarop
volgende jaar worden gepresenteerd. In de voortgangsrapportage is daarnaast in hoofdstuk
15 een globale planning voor de verschillende onderdelen toegevoegd. Daarbij is de
kanttekening op zijn plaats dat sommige onderdelen van het park sneller tot ontwikkeling
zullen komen en andere weer trager dan voorzien. Immers, het is het de intentie om een
groot deel van de ontwikkeling van het park over te laten aan de markt of in nauwe
samenwerking met de markt.

Onderwerp
Volgvel

PARK21: voortgangsrapportage 2015 en kredietvoorstel 2016
12

Voorstel
Het college heeft besloten om:
1. uitvoering te geven aan de in dit raadsvoorstel opgenomen aanpak van de
werkzaamheden voor PARK21 in 2016, waarbij:
ten behoeve van de leisure zone het accent ligt op de begeleiding van de nadere
programmering en voorbereiding van de uitvoering, resulterend in besluitvorming in
het najaar van 2016;
voor de overige delen, met name de deelgebieden 2 en 3, vorm wordt gegeven aan
een herijking van de aanpak en uitwerking van de ontwikkelstrategie, resulterend in
een rapportage, inclusief een kredietaanvraag voor de vervolg werkzaamheden,
welke voor de zomer van 2016 aan de raad zal worden aangeboden,
lopende werkzaamheden worden vervolgd, met name ook in relatie met
grondverwerving, de agrarische transformatie, participatie en communicatie en
(bestuurlijke) positionering.

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:
1. de "Voortgangsrapportage PARK21 2015" voor kennisgeving aan te nemen;
2. een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 0,98 miljoen ten
behoeve van het vervolg van de projectwerkzaamheden conform dit raadsvoorstel;
3. dit krediet in de toekomst te dekken uit subsidies en bijdragen van andere overheden, te
realiseren opbrengsten én uit boven- en binnenplans kostenverhaal ten laste van
ontwikkelende partijen. Indien het project niet leidt tot uitvoering dan zullen deze kosten
gedekt worden uit de Reserve Grondzaken;
4. hiertoe vast te stellen de 10e kredietverstrekking voor het begrotingsjaar 2016.
Ondertekening

Bijlage(n)

Bijlage 1. Voortgangsrapportage PARK21 2015

VOORTGANGSRAPPORTAGE

November 2015

Inhoud
1.

INLEIDING ..................................................................................................................................3

2.

VOORTGANG DEELGEBIED 1 ..........................................................................................................5

3.

VOORTGANG OPHEFFING BAGGERDEPOT MEERGROND ......................................................................7

4.

ONTWIKKELING RECREATIEPLAS EN OMGEVING .................................................................................8

5.

LEISUREPROGRAMMA ................................................................................................................11

6.

AGRARISCHE TRANSFORMATIE .....................................................................................................14

7.

GRONDSTRATEGIE .....................................................................................................................16

8.

GRONDMANAGEMENT ...............................................................................................................17

9.

INFRASTRUCTUUR .....................................................................................................................18

10.

DUURZAAMHEID .......................................................................................................................19

11.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE .................................................................................................20

12.

POSITIONERING EN MARKETING ...................................................................................................23

13.

FINANCIERING ..........................................................................................................................25

14.

BEHEER ...................................................................................................................................26

15.

WERKPLAN 2016......................................................................................................................27

2

1.

Inleiding

In het kader van de Voortgangsrapportage PARK21 najaar 2014 (2014.0049326) is door de
gemeenteraad het besluit genomen “de ontwikkeling van PARK21 conform het vastgestelde
masterplan PARK21, voort te zetten”. Tevens is de duurzaamheidsvisie PARK21 vastgesteld en, als
uitwerking van het masterplan, het regiedocument Deelgebied 2. De ontwikkelstrategie voor de
leisurezone is, eveneens in dit kader, door het college geaccordeerd. Daarmee was de basis gelegd
om aan de invulling van het werkplan voor 2015 vorm te geven. De te bereiken mijlpalen zijn in het
werkplan 2015 opgenomen (Hoofdstuk 15 van de voortgangsrapportage van 2014).
Tijdens de raadsbehandeling is benadrukt dat het behalen van resultaten in 2015 essentieel is in het
kader van de voortgang en toekomst van het project. Tegelijkertijd is het signaleren en voorkomen van
risico’s gemarkeerd als één van de belangrijkste aandachtspunten bij een grootschalige ontwikkeling
als deze. Die twee lijnen hebben het werk aan PARK21 in het afgelopen jaar gemarkeerd, waarbij de
tweede lijn, ook in de context van parallelle processen binnen de gemeente, bijzondere aandacht
heeft gekregen.
In deze nota gaan we in op de voortgang in het lopende jaar, tegen de achtergrond van de in het
werkplan opgenomen mijlpalen. Daarbij volgen we de opbouw van de voortgangsrapportage 2014.
Hoofdstuk 15 van de rapportage is gewijd aan het werkplan voor 2016.
Context
Met de ontwikkeling van Park21 geeft Haarlemmermeer invulling aan een viertal doelstellingen:
- Het park voorziet in de lokale behoefte aan recreatiemogelijkheden. Kwantitatief, maar ook
kwalitatief, door een rijke schakering van voorzieningen aan te bieden. Daarmee kan PARK21
gezien worden als de voltooiing van het indertijd ingezette programma HaarlemmermeerGroen.
Het is het toekomstige groene hart voor de bewoners van Haarlemmermeer;
- PARK21 verbindt stad en platteland, brengt burgers en boeren bij elkaar, en creëert zo nieuwe
perspectieven, gekoppeld aan het streven naar een agrarische transitie in het kader van de
circulaire economie;
- In combinatie met transformatie naar recreatieve functies en transitie naar duurzame en circulaire
landbouw substantieel te zetten op het verduurzamen van het watersysteem in het gebied;
- Tegelijkertijd brengt het park functies tot ontwikkeling voor de recreatieve en toeristische markt,
zowel voor mensen uit de directe omgeving als voor regionale, nationale en zelfs internationale
bezoekers, en is daarmee een belangrijke aanvulling op het toeristisch product Amsterdam.
De verschillende doelstellingen hangen samen, verbonden door de thematiek van het park - het
verhaal van Holland - en versterken elkaar. Een aantrekkelijk gebied creëert kansen voor ontwikkeling,
terwijl bezoekers juist weer inkomsten genereren en een basis bieden voor een hogere kwaliteit.
PARK21 is, in het zoeken naar verbindingen en het creëren van meerwaarde, een voorbeeldproject.
Dat wil het ook zijn op het gebied van duurzaamheid. De ambities, zoals opgenomen in de
duurzaamheidsvisie, zijn leidend voor de ontwikkeling.
Aan de totstandkoming van het park ligt een reeks besluiten ten grondslag:
16 juni 2011: Vaststelling masterplan door de gemeenteraad en het besluit dit project als
prioriteit te bestempelen in de ontwikkeling van groen en recreatie in de gemeente;
26 april 2012: Akkoord gemeenteraad voor verdere ontwikkeling, op basis van een nadere
financiële analyse, en besluit tot uitvoering van het eerste deelgebied;
6 mei 2013: Akkoord Provinciale Staten voor de inzet van de middelen uit het Plan van
Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) ten behoeve van PARK21;
10 juni 2013: Ondertekening overeenkomst opheffing en herontwikkeling baggerdepot;
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-

-

-

-

-

28 november 2013: Akkoord gemeenteraad op de voortgangsrapportage 2013, inclusief het
voorstel de zandwinplassen, op verzoek van het Hoogheemraadschap, te vervangen door een
opgezette recreatieplas;
28 februari 2014: Besluit college het functioneel leisureprogramma uit te werken naar een
passend voorstel voor ontwikkelingsstrategie en exploitatie en dit in het najaar van 2014 voor
te leggen aan de gemeenteraad;
13 maart 2014: Akkoord gemeenteraad op de bestuursovereenkomst met het
Hoogheemraadschap van Rijnland, waarin ten behoeve van de recreatieplas en het
watersysteem in PARK21 wordt ingezet op € 15 miljoen Nota Ruimte Gelden, gekoppeld aan
een gelijke bijdrage van de gemeente;
18 december 2014: Akkoord gemeenteraad op de voortgangsrapportage 2014 en de
bijbehorende besluiten (zie hierboven);
17 maart 2015: Akkoord Gedeputeerde Staten op het beschikbaar stellen van € 15 miljoen
Nota Ruimte Gelden ten behoeve van de recreatieplas en het duurzame watersysteem in
PARK21;
6 oktober 2015: Besluit college om per brief positief te reageren op het verzoek van een
privaat consortium i.o. een volgende stap te maken in de ontwikkeling van de leisurecluster in
PARK21.

Verbeelding Masterplan

PARK21 is een complexe gebiedsontwikkeling. Geen plan dat in één keer uitgerold kan worden, maar
een ambitie waarbij door de jaren heen gewerkt wordt aan de realisatie van een visie, zoals verbeeld
in het Masterplan. Voorstellen voor de uitvoering van onderdelen of het honoreren van initiatieven
worden voorgelegd als dekking, zowel van de ontwikkeling als de exploitatie, verzekerd is. In de
jaarlijkse voortgangsrapportages geven we inzicht in de voortgang op de verschillende onderdelen
van PARK21, gekoppeld aan het werkplan voor het volgende jaar en de bijbehorende
kredietaanvraag.
Specifiek voor dit jaar zijn onderzoeken en analyses uitgevoerd als toets op de business case, de
ontwikkelstrategie en de te bereiken ambities voor PARK21. In hoofdstuk 4 wordt op dit onderdeel
ingegaan.
Hoofdstuk 15 van deze nota is gewijd aan de werkzaamheden in 2016. Hierin is aangegeven dat we
nu een tussenstap zetten om de te volgen proces- en ruimtelijke ontwikkelingsstrategie aan te
scherpen en zo nodig te herdefiniëren. De resultaten zullen in het voorjaar van 2016 worden
voorgelegd. Hierbij zullen ook de achterliggende rapporten worden gevoegd en een geactualiseerde
business case op basis van de resultaten van deze onderzoeken.
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2.

Voortgang Deelgebied 1

PARK21 Deelgebied 1: ‘Sport en Park’ is inmiddels ver gevorderd in de uitvoering. Het terrein is sinds
begin 2015 volledig vormgegeven en de laatste beplanting, in het oostelijke deel van het park, wordt
aangebracht. Ook het utilitaire fietspad naar de Spieringweg en de langzaamverkeerbrug over de
N205 zijn gereed.
Parkkamers
In het deelgebied zijn zogenaamde parkkamers opgenomen, open ruimten, die met een commercieel
of maatschappelijk initiatief gevuld kunnen worden. Het complex van de Hoofddorp Pioniers is zo’n
initiatief. Het in 2014 opgeleverde sportpark heeft een prominente plek in Deelgebied 1, tegenover het
nieuwe Sportcomplex Koning Willem-Alexander. Op een locatie aan de oostkant van het park is op 26
juni jl. het zogenoemde bijenpaleis ingewijd.
In het gebied worden onder architectuur twee speeltuinen gerealiseerd, in het oostelijke deel van het
park voor kinderen op de basisschool en in het westelijke deel voor iets oudere kinderen. De
natuurspeelplaats in het westelijke deel, langs de IJ tocht is in oktober opgeleverd, de speeltuin in het
oostelijke deel volgt in het voorjaar van 2016.
Over de invulling van een aantal parkkamers vinden nog gesprekken plaats of wordt gekeken naar
een goede aansluiting bij de ontwikkelingen van Deelgebied 2. Ook door de gebruikersgroep PARK21
zijn hiervoor voorstellen gedaan, die worden meegenomen in de uitwerking.

Speelplaats in westelijke deel
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Routes
Deelgebied 1 is een schakel in de verbindingen met bestaande groen- en recreatiegebieden. Over de
N205 is een brug aangelegd voor fietsers, wandelaars en ruiters. Het fietspad sluit aan op de
fietsroutes door Zwaansbroek West en legt een verbinding naar recreatiegebied de Boseilanden. De
brug is op 28 oktober feestelijk geopend. Met het oog op een goede ontsluiting zijn ook de
langzaamverkeerverbindingen langs de IJ-weg en langs de busbaan aangelegd. In de toekomst gaan
de routes deel uitmaken van het netwerk in en rond PARK21.
Financiën
Bij vaststelling van de grondexploitatie “PARK21-Deelgebied 1” in 2012 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 de looptijd van het project is aanvullende dekking gevonden: een subsidie van de
Stadsregio Amsterdam en bomencompensatiebijdragen voor de uitvoering van een deel van de
beplanting. Het project sluit hierdoor naar verwachting met een positief saldo. Bij de
grondexploitatieherziening is door de raad op 11 juni 2015 besloten het positieve saldo van het project
ten gunste te brengen aan de reserve RIH (Rv 2015.0017167).
Communicatie en participatie
Naast het betrekken van scholen uit de omliggende kernen bij het ontwerp en aanleg van de
natuurspeelplaats, het ontwerp van de speeltuin, de opening van het bijenpaleis en het planten van
bollen in het najaar, zijn de omwonenden van Deelgebied 1 per brief en nieuwsbrief over de
werkzaamheden geïnformeerd. Daarnaast heeft de aanleg regelmatig aandacht in de verschillende
gemeentelijke communicatiemiddelen, op de website en Facebookpagina van PARK21 gekregen. Een
reeks artikelen in de InforMeer over de aanleg van het deelgebied is in het afgelopen jaar verschenen
tot en met de feestelijke opening van de Leendert van der Meulenbrug over de N205. Deelgebied 1
heeft het afgelopen jaar laten zien dat PARK21 realiteit wordt.

Informatiebord
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3.

Voortgang opheffing baggerdepot MeerGrond

Het college en de gemeenteraad hebben in januari 2013 besloten (Rv 2012.74057) tot opheffing van
het baggerdepot MeerGrond aan de Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep. In juni volgde ondertekening
van de overeenkomst. Bij de opheffing van het depot wordt de locatie ingericht als recreatiegebied.
MeerGrond verzorgt voor eigen rekening en risico de aanleg en inrichting. Het grondeigendom wordt
bij oplevering van het park door de gemeente verworven van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Financiën
De herinrichting van het baggerdepot geschiedt voor eigen rekening en risico van MeerGrond. De
begeleiding van de kant van de gemeente in het kader van het project wordt gedekt uit het betreffende
krediet (Rv 2012.0074057). Daarnaast heeft gebiedsmanagement, met name in het kader van het
afgesproken handhavingsprotocol, een coördinerende rol.
Voorbereidende werkzaamheden
In het najaar van 2014 heeft MeerGrond het uitvoeringsplan opgesteld. Daarbij wordt bijzondere
aandacht gegeven aan het voorkomen van welvorming in de omgeving en het realiseren van een
stabiele heuvel. De naastgelegen agrariërs hebben het plan ontvangen en hierop kunnen reageren.
De gemeente heeft een 2nd opinion laten uitvoeren door een ter zake kundig bureau. Op basis van de
constateringen van het bureau en aanvullende adviezen is het uitvoeringsplan aangepast en door de
gemeente in december 2014 goedgekeurd.
In 2015 heeft MeerGrond het uitvoeringsplan verder uitgewerkt in een gedetailleerd werk- en
monitoringsplan. In deze plannen staat precies aangegeven hoe gewerkt wordt en welke monitoring
en controle wordt toegepast om ervoor te zorgen dat geen nadelige invloed optreedt door de
werkzaamheden. Het werk- en monitoringsplan is door de gemeente geaccordeerd. MeerGrond is, in
overleg met de agrariërs, gestart met het in kaart brengen van de bodem in de omgeving, om
daarmee de juiste monitoringslocaties voor grondwaterpeilen te kunnen bepalen.
Participatie en communicatie
Het proces om te komen tot beëindiging van de activiteiten van MeerGrond is op uitdrukkelijk verzoek
van de omwonenden ingezet. Het inrichtingsplan is indertijd voorgelegd en geaccordeerd, waarbij is
afgesproken dat, in de fase van afronding van het project voorafgaand aan de oplevering, samen met
de onwonenden invulling wordt gegeven aan het gebruik van en activiteiten op het terrein.
Het realiseren van de heuvel heeft veel aandacht van de omliggende agrariërs. In 2015 zijn door
zowel de gemeente als MeerGrond de contacten met de agrariërs voortgezet, om hen te informeren
over de onderzoeken en stappen en om van hen ook relevante input te krijgen ten behoeve van de
uitwerking (van bijvoorbeeld het uitvoeringsplan). Het overleg zal ten behoeve van de verdere
vormgeving van het proces worden voortgezet.
Planologie
Op 31 december 2014 heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van
de eerste fase van de werkzaamheden, namelijk het bouwen van de heuvel op het westelijke deel van
het terrein. Tegen deze vergunning aangetekend beroep resulteerde echter in een uitspraak van de
rechtbank, die noopt tot heroverweging, en als gevolg daarvan vertraging in de voorbereiding en
uitvoering. De verwachting is dat het voorziene moment van oplevering, in 2017, niet zal worden
gehaald.
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4.

Ontwikkeling recreatieplas en omgeving

Ruimtelijk/functioneel ontwerp
Het door de raad vastgestelde regiedocument ‘Deelgebied 2 IJweg e.o.’, vormde de start voor de
verdere uitwerking in de afgelopen periode. Mede bepalend voor de uitwerking van het concept is de
beschikbaarheid van kavels in het gebied. In de voortgangsrapportage in 2014 werd ervan uitgegaan
dat een aantal kavels al op korte termijn beschikbaar zou komen, waarmee een aanzienlijk deel van
het gebied zou kunnen worden vorm gegeven. In dat licht was ook een go/no go besluit voor de zomer
in het vooruitzicht gesteld. Inmiddels blijkt het proces van verwerving trager te verlopen (zie ook de
paragraaf ‘grondstrategie’). Naar verwachting komt in 2016 een eerste kavel, grenzend aan
Deelgebied 1, ter beschikking.
Financieel/planologisch instrumentarium en strategie
Flexibele financiële sturing vraagt ook het nodige van de planologische systematiek. Knelpunten bij de
gangbare aanpak zijn o.a. de maximale termijn van 10 jaar voor het realiseren van een bestemming
en de toepassing van kostenverhaal. Tegelijk is een goed, en op de opgave toegesneden,
planologisch kader belangrijk om helderheid te verschaffen naar eigenaren en private partijen (voor
ontwikkelruimte, voor kostenverhaal). Gebruik makend van externe expertise wordt een voorstel
uitgewerkt over de wijze waarop hier beste invulling aan kan worden gegeven.
Watersysteem
Op basis van de “Bestuursovereenkomst PARK21 - recreatieplas en watersysteem” (gemeente en
Hoogheemraadschap, voorjaar 2014), heeft de provincie Noord-Holland in oktober 2014 € 15 miljoen
Nota Ruimte Gelden gereserveerd, en bij besluit van maart 2015 beschikbaar gesteld, voor realisatie
van de recreatieplas en een duurzaam watersysteem in Deelgebied 2. De uitkering van de € 15
miljoen verloopt, zo heeft de provincie aangegeven, via het traject van subsidieverlening.
De gemeente heeft zich verplicht om daarnaast € 15 miljoen uit eigen middelen beschikbaar te stellen.
Uitwerking op welke wijze de verduurzaming van het watersysteem kan worden vorm gegeven loopt
nog. Dat heeft mede tot gevolg dat de uitwerking van een uitvoeringsplan ‘duurzaam watersysteem’ is
vertraagd, waardoor er in 2015 geen uitvoeringsplan kon worden voorgelegd aan de provincie.
Inmiddels is wel verdere uitwerking gegeven aan de technische aspecten van de recreatieplas.
Voordeel van een ondiepe plas, tegenover de eerdere zandwinplassen, is dat in de plas flexibel peil
kan worden geïntroduceerd. De plas is daarmee zelfvoorzienend en levert geen belasting op voor het
watersysteem, conform het streven naar een klimaatbestendige polder.
Essentieel daarnaast is de voorwaarden te creëren voor een goede waterkwaliteit, ook op de lange
termijn. Met inachtname van de door de deskundigen aangegeven ontwerprichtlijnen lijkt een goede
waterkwaliteit haalbaar. De meest bepalende factor daarbij is een goede startkwaliteit van het water,
direct na het graven van de plas. Met Rijnland is verkend hoe dit kan worden gerealiseerd. Het tijdelijk
inlaten van water, bijvoorbeeld uit de Kagerplassen, is daarvoor een kansrijke optie.
Om meer inzicht te krijgen in de lokale situatie en de mogelijkheden van een duurzaam watersysteem,
voeren gemeente en Rijnland verkennende gesprekken met agrariërs in Deelgebied 2. Een volgende
stap is het uitvoeren van (bodem)onderzoeken en het verkennen op welke manier een duurzaam
watersysteem kan worden ingevoerd. Met de agrariërs wordt besproken hoe hun inbreng en
betrokkenheid op een goede manier kan worden geborgd.
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Verbeelding Deelgebied 2
Vogeltoets
De recreatieplas is buiten de 6 km-zone gelegen, zodat bij realisatie geen toetsing aan het
Luchthaven IndelingsBesluit (LIB) nodig is. Echter het voorkomen van toename van risico’s voor de
luchtvaart is een belangrijk onderwerp, ook voor de gemeente. Bovendien is de verwachting dat in
2016 of 2017 het LIB zal worden aangepast, wat onder andere inhoudt dat binnen de 13 km zone de
potentiële vogelaantrekkende werking door het bevoegd gezag meegewogen zal moeten worden in de
besluitvorming.
In het convenant ‘Reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol’ (16 april 2012) is afgesproken dat
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen onderworpen worden aan een ‘vogeltoets’: een onderzoek waarmee
de vogelaantrekkelijkheid van de ontwikkeling in beeld wordt gebracht. Voordat dit instrument wordt
vastgelegd in wet- en regelgeving is op 1 januari 2015 gestart met een proefjaar. Deelplan 2 van
PARK21 is aangemeld als proefproject. Conform de afgesproken procedure is in eerste instantie door
de gemeente een quick scan vogeltoets opgesteld (augustus 2015). Deze quick scan is aangeboden
aan de adviescommissie. Daarnaast heeft de gemeente, ook uit een eigen behoefte aan meer inzicht,
opdracht gegeven voor het opstellen van een faunarapportage. Deze is eveneens afgerond en
aangeboden aan de commissie. Het project is nog in afwachting van een oordeel over en bespreking
van de rapporten. Algemene conclusie is in elk geval wel dat de wijze van beheer vanaf de start van
de transformatie essentieel is om een toename van risico’s te voorkomen.
Naast de formele werkwijze hechten wij belang aan het in gesprek blijven met belanghebbende
partijen. Met de betrokkenen bij Schiphol is een goede verstandhouding opgebouwd en wordt een
constructieve dialoog gevoerd.
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Communicatie en participatie
Voor de ontwikkeling van Deelgebied 2, als voortzetting van het eerste deelgebied, is veel
belangstelling. Het proces wordt begeleid door de gebruikersgroep. In het najaar heeft, op verzoek
van de dorpsraad specifiek een informatiebijeenkomst plaats gevonden in Nieuw-Vennep.
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5.

Leisureprogramma

Functioneel leisure programma
Met de nota van B&W ‘PARK21: functioneel leisure programma’ hebben wij in februari 2014 de raad
geïnformeerd over een uitwerking van het verhaal en het leisureprogramma (productmix, relaties,
locaties) in PARK21, een hierop gebaseerde haalbaarheidsstudie (bezoekersaantallen, doelgroepen,
verwacht bestedingspatroon) en een nadere analyse van de te verwachten financiële haalbaarheid en
maatschappelijke en economische baten (kenmerk 2014.0007558). Daarnaast hebben wij de
economische en ruimtelijke betekenis en aandachtspunten geschetst met betrekking tot de
ontwikkeling van het leisure programma in PARK21.
Het leisureprogramma van PARK21 bestaat uit een thematisch verbonden cluster van attracties, als
icoon voor het park. De ontwikkeling van de leisure zone zal de identiteit van het park versterken en
de lokale en regionale economie ondersteunen door het genereren van werkgelegenheid, meer
toerisme (nieuwe doelgroepen en verlengen verblijf van bestaande doelgroepen) en het creëren van
een aantrekkelijk woon- en vestigingsmilieu.
Ontwikkelingsstrategie
De ontwikkelingsstrategie voor het leisureprogramma is in december 2014 vastgesteld (geheime
bijlage bij voortgangsrapportage PARK21 2014, kenmerk 2014.0049326). Belangrijk gegeven van
deze ontwikkelingsstrategie is dat het leisureprogramma zowel programmatisch als financieel alleen
kans van slagen heeft als het in samenhang ontwikkeld wordt. Gezien het uitgangspunt dat de
gemeente niet als risicodragende partij wil deelnemen - nog afgezien van het feit dat de ontwikkeling
van een leisureprogramma niet tot de competenties van de overheid behoort - zullen ontwikkeling en
organisatie van het complex primair dienen te geschieden op initiatief (en op rekening en risico) van
private partijen.
Verdere verkenning in 2015
Het Nederlandse leisurebureau M2Leisure heeft in opdracht van de gemeente in 2015 een verdere
verkenning uitgevoerd. De nadruk hierbij lag op het beoordelen van de verschillende onderdelen van
het plan, in relatie tot de vraag of er daadwerkelijk interesse is en of er voldoende partijen zijn die in
een samenwerking voor verdere ontwikkeling willen participeren.
Uit de resultaten blijkt dat er voldoende interesse vanuit de markt bestaat voor deelname aan de
volgende fase van het project. Bij M2Leisure hebben zich bovendien partijen gemeld die de intentie
hebben uitgesproken gezamenlijk een consortium te vormen ten behoeve van de ontwikkeling van
een leisure en entertainment zone in PARK21, voor eigen rekening en risico. Dit consortium in
oprichting heeft zich ook bij het college gemeld.
Start fase van onderzoek consortium in oprichting
Met de nota van B&W ‘Leisure zone PARK21: gemeentelijke reactie op intentie consortium in
oprichting’ (kenmerk 2015.0045761) heeft het college besloten medewerking te verlenen aan een fase
van onderzoek door het consortium in oprichting dat zich bij de gemeente gemeld heeft, naar de
maakbaarheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van het project en de condities voor ontwikkeling. Dit
heeft geresulteerd in een brief aan het consortium i.o. De gemeenteraad is in oktober 2015 hierover
geïnformeerd. Ook is de raad geïnformeerd over de resultaten van de verdere verkenning in een
besloten informatieve bijeenkomst.
De gevolgde werkwijze is conform onze strategie om het initiatief nadrukkelijk bij de marktpartijen te
laten. In een duidelijk afgebakend proces leveren wij als overheid de informatie waarmee het
consortium kan werken aan een concreet aanbod en aan de blootlegging van condities die zij voor
hun onderneming nodig hebben. Op basis daarvan kan weer door de gemeente worden getoetst of de
condities die daarbij gesteld worden acceptabel zijn. Gezien het initiatief en de verantwoordelijkheid
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geheel bij het consortium in oprichting liggen, is ook geen verdere aanscherping in de zin van een
Programma van Eisen opgesteld.
Planning
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek in deze fase zullen ter beoordeling aan de raad
worden voorgelegd. Een positief oordeel (van de raad) is voorwaarde voor de verdere ontwikkeling en
uitvoering en het aangaan van vervolgafspraken daarover tussen de gemeente en het consortium of
enige andere marktpartij. Toetsing vindt plaats aan de gegeven criteria en kaders, maar de gemeente
is vrij in haar oordeel en besluitvorming, zonder dat partijen tegenover elkaar aansprakelijk zijn voor
enige geleden schade of gemaakte kosten. Gegeven de planning van deze fase van onderzoek van
het consortium i.o. kan naar verwachting in het najaar van 2016 hierover besluitvorming plaatsvinden.
Het te beoordelen eindresultaat is een voorstel van het consortium, dat de volgende zaken bevat:
een verdere uitwerking van het programma voor een leisure (functies, concepten,
oppervlaktes en volumes, relaties);
een definiëring en toelichting voor het geheel en de verschillende onderdelen van de
thematische koppeling aan de verhaallijn van het park;
een uitwerking op hoofdlijnen van het ruimtelijk concept, met specifieke aandacht voor de
thematiek, de inbedding in en aansluiting op PARK21 als geheel;
een invulling van de ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling (met name
grondstoffen, energie en water);
een afdoende onderbouwing voor het vermijden of voorkomen van concurrentie met
bestaande winkelcentra en de toegevoegde waarde van de ontwikkeling in relatie met andere
voorzieningen in de regio;
een strategie voor de ontwikkeling, inclusief fasering en planning, met als uitgangspunt dat al
in de eerste fase een geïntegreerd en afgerond concept wordt gerealiseerd;
een voorstel voor de grondstrategie en –verwerving, ook ten behoeve van de vervolgfase;
een analyse voor de haalbaarheid van de ontwikkeling in relatie met wet- en regelgeving (met
name ook het LIB), afgestemd met de betrokken partijen;
een oplossing voor de bereikbaarheidsproblematiek in de verschillende fases, met de
bijbehorende onderbouwing;
Informatie ten behoeve van een maatschappelijke kosten en baten analyse van de
ontwikkeling, de MER en de te volgen juridisch planologische procedures;
een analyse van het draagvlak bij de voor de ontwikkeling relevante partijen;
voldoende inzicht in de financiële haalbaarheid van zowel de ontwikkeling als de exploitatie
om de gemeente in staat te stellen die haalbaarheid te beoordelen; gekoppeld aan het
waarborgen van het ontwikkelen van het gecombineerde integrale programma met voldoende
kwaliteit in de eerste fase;
een antwoord op de vraag hoe ook voor de lange termijn kwaliteit en exploitatie gewaarborgd
worden, wie daarvoor verantwoordelijkheid draagt en hoe voorkomen wordt dat na de
realisatie, en het mogelijk mislukken van onderdelen, andere, niet gewilde, functies een plek
krijgen;
een overzicht van de bij de ontwikkeling en exploitatie betrokken partijen, hun rol in het geheel
en de opbouw en inrichting van de organisatie voor de vervolgfase.
Het niveau waarop de voorstellen worden uitgewerkt moet voldoende zijn om de onderbouwing te
leveren voor de beslissing om, in samenwerking, het proces van verdere voorbereiding en realisatie in
te gaan.
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Marketing en communicatie
In hoofdstuk 12 staat een uitgebreide toelichting op de doelen en uitwerking van marketing en
communicatie. Met name het leisure programma is het onderdeel waarmee PARK21 zich ook
regionaal en nationaal op de kaart kan zetten. Het gaat immers om het verhaal van Holland, de
innovatiekracht van de Nederlanders. Dit verhaal kan zowel het toeristisch product Amsterdam
verrijken als het topsectorenbeleid van het Rijk verbeelden. Tegelijkertijd gaat het hierbij juist ook om
het verhaal van Haarlemmermeer, de Hollandse polder, het land en de mensen. Daarmee wordt en
blijft het ook van Haarlemmermeer en zijn bewoners.

Jan van Goyen, gezicht op Haarlemmermeer, het Cruquiusgemaal en het huidige polderlandschap
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6.

Agrarische transformatie

De agrarische transformatie krijgt vorm. De eerste initiatieven zijn er. Ideeën worden omgezet in
plannen en stappen in de uitvoering worden gezet. In 2015 is op de volgende zaken voortgang
geboekt.
PARKLANDEN van start (60 ha)
Startpunt is de intentieovereenkomst die de gemeente eind vorig jaar sloot met de coöperatieve
beheergroep PARK21 voor de ontwikkeling, beheer en exploitatie van de 60 hectare aan de oostkant
van de Rijnlanderweg, PARKLANDEN. Dit jaar is een eerste activiteit georganiseerd, de
aardappelrooidag. Met een opkomst van iets meer dan 100 mensen, was dit een succes. Helaas was
het in het voorjaar te koud om het maïs goed te laten groeien, waardoor het geplande maïsdoolhof
niet door kon gaan. Deze activiteit zou met NMCX worden opgezet, maar schuift dus door naar 2016.
Zo zijn er meer plannen waar volgend jaar uitvoering aan wordt gegeven.
Conform afspraak is in 2015 ook gewerkt aan de totstandkoming van een ruimtelijk ontwerp voor het
gebied. Op basis hiervan is het voornemen in de komende jaren telkens een deelplan uit te voeren.
Plan en activiteiten zijn de bouwstenen voor een samenwerkingsovereenkomst over de verdere
ontwikkeling van PARKLANDEN in de komende jaren, die eind 2015 zal worden voorgelegd.
Agrarische Transformatie Boer Bijlsma (80 ha)
In Deelgebied 3 heeft P. Bijlsma zijn bedrijf. Hij heeft in 2015 de omschakeling naar biologische
akkerbouw verder vormgegeven door o.a. akkerranden (bloemen) aan te leggen. Dit vermindert de
insectendruk en dat betekent minder spuiten. Ook is hij bewust bezig, uitgaande van de productie van
oergranen, om de ketens zo kort mogelijk te krijgen. Om de zichtbaarheid te vergroten en het verhaal
te kunnen vertellen, nodigt hij de mensen uit op zijn bedrijf. In 2015 heeft de gemeente bij de
ontwikkeling van de plannen een faciliterende rol gespeeld. Afspraken over een verdere stevige
positionering van het bedrijf in PARK21 staan voor 2016 op de rol.
Overige boeren
De gemeente is ook met andere boeren in gesprek over de agrarische transformatie. Deze
gesprekken zijn nog in een voorbereidend stadium. Wij verwachten in elk geval medio 2016 met een
agrariër de afspraken in een intentieverklaring vast te kunnen leggen. Aan de andere kant van het
spectrum lopen gesprekken over uitplaatsing (zie volgende paragraaf).
Proces
We merken dat er nog veel onzekerheden zijn bij de agrariërs rondom de planning en uitvoering van
de verschillende deelgebieden van PARK21. Onzekerheden, ook waar het gaat om de positie en
betrokkenheid, hebben een remmend effect op de transformatie. De onzekerheid betreft de
daadwerkelijke komst van het park, dan wel mogelijke aankoop gekoppeld aan verplaatsing. Enerzijds
vraagt dit om helderheid en consistentie in het beleid, anderzijds om continu in overleg te blijven met
alle (interne en externe) betrokkenen over de initiatieven en de voortgang van de verschillende
onderdelen van het park, ideeën en plannen moeten goed op elkaar worden afgestemd.
De discussie over het watersysteem in PARK21 is daarbij een risico voor de samenwerking. Dit heeft
geleid tot spanningen, met het positieve effect dat er een uitdrukkelijke wil en wens is het anders te
gaan doen.
Farmpark
In het park is de ontwikkeling van de ‘Land Experience’ (Landleven) als onderdeel van de Leisure
Zone een specifieke opgave. Deze attractie kan de etalage worden voor de agrarische functie, zoals
die ook in de rest van het park ervaren kan worden. In het kader van de ontwikkeling van de Leisure
Zone legt de gemeente sowieso sterke nadruk op de relatie met streekproductie en de kansen die hier
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over en weer liggen. Op het moment van dit schrijven is een eerste fase in de marktverkenning
afgerond en wordt bekeken of een samenwerking met Innovatienetwerk mogelijk is.
Initiatieven
De afgelopen jaren hebben zich meer dan 15 initiatiefnemers gemeld om plannen te realiseren in het
park. Het schaalniveau en de mate van uitwerking verschillen aanzienlijk. Maar duidelijk is dat er een
steeds grotere belangstelling bestaat vanuit “de markt” om zaken te realiseren in het park. Veelal gaat
het om (semi)commerciële activiteiten zoals outdoor (sport/spel) voorzieningen of horeca. Maar er zijn
ook ideële initiatieven zoals een voedselbos, voedseltuin of een bijenstal (gerealiseerd in Deelgebied
1). Het park schiet nog tekort om de initiatieven te kunnen accommoderen, omdat er nog maar een
klein deel is gerealiseerd en de parkkamers binnen dit deelgebied niet geschikt zijn voor deze
activiteiten. Een koppeling met de agrariërs in het gebied blijkt in de praktijk nog op veel praktische
problemen te stuiten. Enkele initiatiefnemers zijn inmiddels afgevallen, omdat er op dit moment geen
geschikte plek is en op korte termijn ook niet kan worden geboden. Anderen wachten op
besluitvorming over Deelgebied 2 alvorens zij verder met ons in overleg kunnen gaan. Met een tweetal
initiatieven bekijken wij op dit moment op welke wijze wij de plannen een stap verder kunnen brengen
om realisatie binnen het park mogelijk te maken.
Participatie en communicatie
Om de agrarische transformatie blijvend te ondersteunen is veel inzet nodig bestuurlijk/ambtelijk –
PARK21 breed/individueel. Het is schakelen tussen de verschillende betrokkenen en de te bereiken
doelen. Op verschillende niveaus (bestuurlijk/ambtelijk) is met Agro Nova en het LTO-bestuur
overlegd. Dit is mede ingegeven door de problematiek die ontstaan is door de wateropgave
(VDS/duurzaam watersysteem). Hierbij trekken de gemeente, Hoogheemraadschap en de agrariërs
samen op. Dit vanuit het gezamenlijk belang om te komen tot oplossingen. Tijdens dergelijke
overleggen komen ook andere onderwerpen aan de orde zoals bijvoorbeeld grondverwerving en
algemene ontwikkeling van het park.

Gemeenteraad op excursie bij de boeren,
11 juni 2015

Aardappels rooien op de Parklanden, 12 september 2015
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7.

Grondstrategie

In 2014 is een grondstrategieplan PARK21, uitgaand van vigerend beleid, opgesteld. Het doel van dit
plan is om een overzicht op hoofdlijnen te geven van mogelijkheden en instrumenten (keuzepalet)
voor het ter beschikking krijgen van grond voor de ontwikkeling van PARK21, het verhelderen van de
uitgangspunten en het geven van een kader voor afspraken met grondeigenaren/agrariërs. De
strategie kent een aantal principes:
Het gaat om het ter beschikking komen van gronden voor de parkontwikkeling;
Uitgangspunt is samenwerking en medewerking op vrijwillige basis;
De gemeente verwerft gronden tegen de agrarische waarde;
De gemeente zet zich in om, als gewenst, verplaatsing te faciliteren (ruilgronden).
De door Stivas in de zomer van 2014 uitgevoerde inventarisatie geeft inzicht in de bereidheid van
agrariërs en eigenaren om mee te werken aan de transformatie naar PARK21. In 2015 zijn de
contacten met agrariërs voortgezet. Met eigenaren en agrariërs die willen verkennen wat de
mogelijkheden in relatie tot PARK21 (integreren of verplaatsen) zijn, worden gesprekken gevoerd.
Aanvullend verkent Stivas, in opdracht van de gemeente, de mogelijkheden voor een ‘bredere
ruilverkaveling’, met als uiteindelijk doel structuurverbetering in combinatie met het vrijspelen van
ontwikkelruimte in het plangebied PARK21.
Bij de realisatie van de grondstrategie is sprake van een aantal knelpunten:
Risico’s van verwerving door de gemeente kunnen vermeden worden als wordt uitgegaan van
verwerving tegen de agrarische waarde en een marktconforme rente, die wordt afgedekt door
de te innen pacht.
De verwerving van ruilgronden, nodig om uitplaatsing van agrariërs te faciliteren. Processen
liepen hier, zowel door externe, als door interne factoren, aanzienlijk trager dan verwacht.
Afroming van grondopbrengsten in geval van gronduitgifte door een particulier, draagt, hoewel
noodzakelijk voor de realisatie van het park, het gevaar in zich dat beschikbaarstelling van
gronden onvoldoende aantrekkelijk wordt. In het kader van de uitwerking van de financiële en
planologische strategie voor Deelgebied 2 brengen we hiervoor oplossingen in beeld.
Door de gekozen strategie, uitgaande van vrijwillige medewerking en inzet van eigenaren en agrariërs,
zijn tempo en voortgang niet afdwingbaar. Daarbij leiden ook de gesignaleerde knelpunten tot
vertraging. Er zijn flinke stappen gezet, maar afronding hangt voor een belangrijk deel af van wat de
gemeente te bieden heeft. In relatie hiermee is in 2015 geen grond verworven binnen het plangebied.
De eerste verwerving binnen PARK21 is voorzien begin 2016.
In de leisurezone is sprake van een specifieke situatie. Als gevolg van de door de gemeente
gehanteerde methodiek kan deze hier geen zekerheid bieden over de beschikbaarheid van gronden
voor de ontwikkeling. Uitgangspunt is de grondstrategie voor de leisurezone uit te werken in het traject
met het betreffende consortium i.o. Voorwaarde daarbij is dat risico’s voor de gemeente worden
vermeden.
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8.

Grondmanagement

In PARK21 zal een ophoging met grond gaan plaatsvinden om de parklaag te realiseren. Per saldo is
er in het komende decennium een forse behoefte aan extra grond. Door aanbod uit gemeentelijke
werken en de vraag uit PARK21 te matchen kan de parklaag gedeeltelijk uit het lokale grondaanbod
worden gerealiseerd. De transportafstanden en de uitstoot van CO2 worden daarmee ook beperkt.
Bovendien kunnen zo de kosten voor afvoer van grond uit projecten omlaag gebracht worden, terwijl
in het park tegenover de kosten van het opbrengen van grond inkomsten uit de levering staan. Naast
levering uit de reguliere gemeentelijke projecten zal naar verwachting ook grond van de landelijke
grondmarkt nodig zijn.
Via de inzet van een grondstromencoördinator is een efficiëntieslag te maken, gericht op een
adequate coördinatie van grondstromen bij (bouw)projecten, waardoor duurzaamheidsvoordelen en
een kostenbesparing kunnen worden gehaald en stagnatie bij de uitvoering van werken wordt
voorkomen. Daarnaast is het doel om door een adequate coördinatie van (milieu)risico’s, die ontstaan
bij de onjuiste afvoer en/of toepassing van grond, te voorkomen ofwel beperken.
De inzet heeft met name betrekking op de coördinatie bij gemeentelijke werken of werken in opdracht
van de gemeente. Daarnaast lopen gesprekken met enkele grotere partijen (waaronder RWS) over
levering van gronden. De vraag of voldoende grond op het juiste moment en met het juiste financiële
resultaat beschikbaar kan zijn, is essentieel bij de vormgeving van elke volgende stap in de
ontwikkeling van het park. Een voorstel voor coördinatie van deze processen en een grondbalans voor
de dan te realiseren onderdelen zal in het kader van het projectbesluit voor Deelgebied 2 worden
voorgelegd.
De mogelijkheden worden verkend om, op het moment dat de eerste kavel in Deelgebied 2
beschikbaar is, de ontvangst van grond voor de parklaag te faciliteren. Indien besluitvorming over de
ontwikkeling van de eerste fase in Deelgebied 2 dan nog niet is afgerond, wordt ingezet op ‘no regret’
maatregelen, aansluitend op de parklaag Deelgebied 1.

Aanleg parklaag oostelijke deel van Deelgebied 1
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9.

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
Vooral in Deelgebied 1 is een aantal langzaamverkeersverbindingen tot stand gekomen:
(1) brug over de Bennebroekerweg tussen Sportcomplex Koning Willem-Alexander en de Pioniers, (2)
brug over N205 en de (3) brug over de IJtocht in Deelgebied 1. Met de verbindingen voor voetgangers
en fietsers bij de IJweg en de Zuidtangent is daarmee in ieder geval het eerste deel van het park goed
aangesloten op de omgeving. In het kader van het regionale netwerk wordt nu met name gekeken
naar de mogelijkheden om aan te takken op een nieuw aan te leggen fietspadenstructuur vanuit
Amsterdam.
Bereikbaarheid leisure
Aan de noordzijde van PARK21 zijn de verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg
(Duinpolderweg) en een nieuwe oost-west HOV verbinding randvoorwaardelijk voor een goede
ontsluiting van het park, en vooral voor het intensieve leisureprogramma. Er is op dit moment geen
voortgang te melden. Zoals bekend, is er discussie ontstaan over het tracé van de Duinpolderweg
(buiten de Haarlemmermeer). Hierdoor is de besluitvorming over de verbreding van de
Bennerbroekerweg tot 2X2 uitgesteld. Het is wel de inzet van het college om de verbreding van het
eerste deel (A4-spoor) in de tijd te prioriteren, in het kader van de uitvoering van het Deltaplan
Bereikbaarheid.
Bereikbaarheid openbaar vervoer
De leisureontwikkeling en de programmering in Deelgebied 2, Parkhart, spelen een belangrijke rol in
de discussie over de HOV-knooppunten en (rail) haltering in Haarlemmermeer. Op beide punten heeft
nog geen besluitvorming plaats gevonden.

Leendert van der Meulenbrug over de N205

Brug over IJtocht in Deelgebied 1
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10.

Duurzaamheid

In het kader van de voortgangsrapportage 2014 is ook de duurzaamheidsvisie voor PARK21 door de
gemeenteraad geaccordeerd. De duurzaamheidsvisie focust op 3 pijlers, vertaald naar 9 thema’s:
- Netwerkbenadering:
Energie
Biomassa
Grondstoffen
- Beleven & verbinden:
Ontmoeting
Participatie
Ondernemerschap
- Wortels in de polder:
Voedsel
Water
Biodiversiteit
Essentie is daarnaast de nadruk op samenwerking en het enthousiasmeren van partijen om hoog op
het thema duurzaamheid in te zetten. Immers, het zijn met name die partijen in het park met wie we de
beoogde resultaten willen en moeten behalen.
Om in gesprekken en contacten het onderwerp meteen goed op tafel te kunnen leggen, hebben we in
maart 2015 de brochure ‘duurzaamheid, PARK21’ gepubliceerd, die een samenvatting geeft van de
uitgangspunten, doelstellingen en ambities.
Daarnaast is vanuit PARK21 de samenwerking gezocht met NLGreenlabel, een initiatief van tuin- en
landschapsontwerper Nico Wissing en presentator Lodewijk Hoekstra. NLGreenlabel richt zich
specifiek op verduurzaming van de buitenruimte, een thema dat nog volop in ontwikkeling is, en heeft
daarvoor een ‘duurzaamheidspaspoort ’ontwikkeld. Daarbij heeft het bureau als expliciete inzet het
samenbrengen en enthousiasmeren van partijen.
De samenwerking richt zich specifiek op:
Reflectie en de inbreng van ideeën. Uit een beoordeling van de realisatie van Deelgebied 1 en
het visiedocument voor Deelgebied 2 is een reeks kanttekeningen en aanbevelingen
gedestilleerd, die zullen worden gebruikt voor een aanpassing van het beeldkwaliteitsplan
Openbare Ruimte PARK21;
Ontwikkeling van een duurzaamheidstool voor PARK21. Inzet hier is het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke duurzame taal, waarmee af te spreken ambities smart kunnen worden
gemaakt en in het proces van ontwikkeling en uitvoering kunnen worden gemonitord. NL
Greenlabel is op dit punt een samenwerking aangegaan met Royal HaskoningDHV.
In de praktijk blijkt met name de totstandkoming van de duurzaamheidstool nogal wat voeten in de
aarde te hebben. We richten ons nu, met de input van NL Greenlabel, op de ontwikkeling van een
duurzaamheidsportal voor PARK21, in het verlengde van de portal die voor de DIOR ontwikkeld wordt.
Daarnaast ontwikkelen we een voorstel voor de koppeling van het voeren van regie op duurzaamheid
aan de bestaande vormen van supervisie voor ontwikkelingen als PARK21.
Verduurzaming van het watersysteem is, zoals gezegd, een kern opgave in PARK21. Onzekerheid
over de financiering en de spanningen in het overleg en de samenwerking met de agrariërs hebben
hier tot vertraging in het proces geleid. Het bereiken van overeenstemming en de uitwerking van een
aanpak in die gebieden (met name Deelgebied 3) waar agrarische productie uitgangspunt blijft is een
belangrijke opgave voor het vervolg.
Duurzaamheid, de inzet op een circulaire economie, is een speerpunt geworden in de ontwikkeling
van Schiphol Trade Park. In 2015 is met name aan de afstemming en de samenwerking in dit kader
nader vorm gegeven. Mede gericht op de rol die PARK21 kan spelen, in de vorm van een of meer
publieksvoorzieningen in de Leisure Zone, als showcase voor de inzet van de gemeente en haar
partners op het thema duurzaamheid.
Waar het gaat om concrete initiatieven op het gebied van duurzaamheid is, en blijkt ook in de praktijk,
de koppeling aan de realisatie van (deel)projecten een belangrijke voorwaarde.
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11.

Participatie en communicatie

De gemeente kan PARK21 niet alleen ontwikkelen. Het park is primair van en voor de
Haarlemmermeerders. Participatie is van essentieel belang voor het welslagen van het project, niet
alleen tijdens de ontwikkeling, maar ook in de fase van beheer en exploitatie.
In het participatieplan 2015 - 2016 zijn de volgende doelstellingen opgenomen als basis voor alle
participatie dit jaar en de komende jaren:
Het onder de aandacht brengen en vergroten van de bekendheid van PARK21;
Samen met bewoners en ondernemers een park ontwikkelen dat aansluit bij hun wensen en
behoeften. Kernwoorden zijn acceptatie, draagvlak, verbondenheid van inwoners en
ondernemers met PARK21. Vragen die centraal staan zijn: ‘Wat leeft er bij jou?’; ‘Wat vind jij
belangrijk?’; ‘Wat is goed?’; ‘Wat kan er beter?’; ‘Wat kan je zelf doen?’; ‘Wat kan de
gemeente doen?’; ‘Wat kunnen de gemeente en jij samendoen?’
Het meedoen aan de totstandkoming van PARK21;
Het creëren van de identiteit van PARK21. Het samen maken van het verhaal van PARK21,
dat straks in het hele park terug te vinden is.
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die in het kader van de participatie/communicatie in
2015 zijn opgepakt:
Facebookpagina PARK21
Inzet is een gemeenschap, of community, van ‘vrienden van het park’ te laten ontstaan. Als stap daar
naar toe is de Facebook pagina PARK21 in het leven geroepen, waarop visueel een link wordt gelegd
met de concrete activiteiten die in het eerste deelgebied gebeuren. Hiermee worden per bericht
tussen 400 tot 4600 mensen bereikt.
Gebruikersgroep PARK21
De gebruikersgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en agrariërs,
zowel van binnen als buiten het gebied van PARK21. Dit jaar is de gebruikersgroep betrokken bij het
ontwerp van de natuurspeelplaats en de speeltuin in Deelgebied 1, de naamgeving van de wegen in
dit gebied, de entree-objecten die bij de hoofdingangen komen te staan, het meedenken en meedoen
aan de uitwerking van activiteiten langs de oude linten en Hoofdvaart en de inzet van social media. In
2016 zal de gebruikersgroep een meer actieve rol krijgen met betrekking tot het zogenaamde
Placemaking, manifestaties die de komende jaren in het gebied van PARK21 gaan plaatsvinden.
Betrekken wijkraden, dorpsraden en klankbordgroepen Haarlemmermeer
In overleg met de gebiedsmanagers wil PARK21 deelnemen aan de bestaande overlegvormen van de
wijkraden, dorpsraden en klankbordgroepen. In dit kader is op verzoek van de dorpsraad NieuwVennep in november een inloopavond georganiseerd. Doel hiervan is het informeren over de stand
van zaken, maar zeer zeker ook het activeren van participatie zoals het meedoen met of organiseren
van activiteiten in het gebied.
Digipanel en jongerenpanel
Het digipanel (695 leden) en het jongerenpanel (1080 jongeren), twee van de van participatietools van
de gemeente, zijn in mei en september ingezet om onder de leden onder meer te toetsen wat zij
straks in PARK21 zouden willen beleven, hoe de gemeente de betrokkenheid van bewoners kan
organiseren en of zij meer zouden willen participeren. De uitkomsten van beide panels zijn aan de
leden teruggekoppeld met daarbij de punten waarmee PARK21 aan de slag is gegaan. Begin volgend
jaar en de komende jaren krijgen de panelleden opnieuw een aantal vragen voorgelegd met als doel
te toetsen of PARK21 op de goede weg is ten aanzien van de geformuleerde doelstellingen.
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Onderwijs
Verschillende scholen in Haarlemmermeer zijn en worden betrokken bij de ontwikkeling van PARK21.
Het doel is PARK21 te laten opnemen in de lesprogramma’s van het basis en voortgezet onderwijs,
waardoor leerlingen en hun ouders op de hoogte en betrokken raken. Samen met scholen en andere
instellingen zoals het Podium voor Architectuur en het NMCX, wordt gezocht naar onderwerpen
waaraan de leerlingen kunnen werken.
De resultaten dienen onder andere als inspiratiebron voor de verdere uitwerking van het park. Aan het
proces en de resultaten wordt op de standaard media van PARK21 veel aandacht gegeven. Facebook
speelt hierbij een essentiële rol, omdat met name jongeren hierop actief zijn.
In het voorjaar hebben de leerlingen van groep 7 van de basisschool Klavertje 4 in meerdere sessies
mee-ontworpen aan de natuurspeelplaats en speeltuin in PARK21. In oktober hebben 120 leerlingen
van de school een deel van de natuurspeelplaats gebouwd. Bij de totstandkoming van de speelplaats
wordt de school opnieuw betrokken.

Leerlingen Klavertje 4 met hun ontwerp

Opening bijenpaleis in Deelgebied 1

Basisschool De Optimist, ook uit Floriande, heeft in de zomer een workshop over bijen kunnen volgen
bij de opening van het bijenpaleis. Verder is dit jaar de basisschool Mozaïek uit Nieuw-Vennep met
haar leerlingen bollen gaan planten in het eerste deelgebied.
Het Podium voor Architectuur en NMCX organiseerden op de KSH in november een projectweek met
het onderwerp ‘Een toekomstbestendig Haarlemmermeer’. PARK21 was opdrachtgever van de zes
opgaven die in samenspraak met de school en de organisatoren zijn geformuleerd rond drie thema’s:
water, energie en afval.
Boeren
De vier boeren van PARKLANDEN namen dit
jaar het initiatief een aantal belevingsactiviteiten
op het gebied te laten plaatsvinden onder het
motto: in PARK21 komt het polderlandschap tot
leven: boeren maken dit mogelijk. De gemeente
faciliteert de boeren bij de organisatie en de
communicatie. Daarnaast verbinden wij hen aan
initiatieven die in dezelfde periode van de grond
komen of aan een van de doelgroepen, zodat zij
samen de activiteiten kunnen realiseren.
Afgelopen najaar vond de eerste activiteit
plaats; aardappels rooien. Hier kwamen ruim
100 mensen op af.
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Placemaking
Inzet is nu al activiteiten in het gebied te organiseren, of te laten ontstaan, om PARK21 op een tot de
verbeelding sprekende manier op de kaart te zetten. In 2015 hebben we de mogelijkheden
geïnventariseerd en zijn gesprekken met mensen in een buiten het gebied opgestart om hier verder
invulling aan te geven. Een van de eerste projecten heet ‘Oude linten’: terugkerende activiteiten op het
erf, zoals verkoop bij de boeren aan de linten van producten uit de polder (traditioneel en innovatief),
eventueel samen met mobiele koffiebar en markt. In 2016 zal een en ander verder worden uitgewerkt.
Verhalen uit de polder
Met de introductie van de verhalen van Holland, de polder, als dé story line, ontstaan ook op het
gebied van participatie nieuwe perspectieven. De lokale verhalen -de geschiedenis van het land en de
mensen, het perspectief van ‘binnenuit’- van bewoners en ondernemers van Haarlemmermeer zelf
bepalen de identiteit van PARK21 en zorgen voor verbondenheid van de bewoners en ondernemers
van Haarlemmermeer.
Om aan dit onderdeel van participatie invulling te geven is een aantal trajecten in gang gezet, die in de
komende periode verder worden ontwikkeld en vormgegeven:
Haarlemmermeer is een polder van verhalen, getuige de vele boeken die verschenen zijn en
de activiteiten op dit punt, onder andere van de Haarlemmermeerse musea. Vanuit PARK21
hebben we in 2015 gefocust op aansluiting bij deze processen en samenwerking met de
verschillende instellingen en personen die hier aan werken. Hierdoor heeft PARK21 een
aandeel in het kinderboek over het pomphuisje (gesitueerd in PARK21) gebaseerd op dromen
van kinderen uit de Haarlemmermeer aan elkaar geschreven door Patricia Kuiper. Overleg
over de aansluiting op de Ringbiënnale in 2016 loopt, zij het dat de keuze helaas niet op een
locatie in het park is gevallen;
Ook binnen de gemeente spelen in verschillende trajecten en op verschillende niveaus de
identiteit en de verhalen van de Haarlemmermeer een rol. Vanuit PARK21 is het initiatief
genomen om tot meer afstemming en bundeling van krachten te komen.
Communicatiemiddelen
Alle participatieonderdelen zijn terug te vinden op de website, Twitter en Facebook account van
PARK21 en van de gemeente. Verder zijn als nieuwe middelen een brochure visie duurzaamheid
PARK21 (Nederlandse en Engels versie) en een Nederlandse brochure PARK21 algemeen
geproduceerd.
Daarnaast zijn in Deelgebied 1 informatieborden, bewegwijzering en banken in huisstijl geplaatst, èn
is het logo op verschillende locaties te zien. Foto’s en films worden gemaakt van de aanleg en alle
belangrijke belevenissen/momenten in PARK21. Deze dienen als visuele documentatie van de
totstandkoming van PARK21, kunnen bij verschillende gelegenheden gebruikt worden en zijn op de
website te zien.
De volgende mijlpalen zijn in 2015 gevierd:
-

11 juni gemeenteraad op excursie bij de boeren
26 juni - opening van het bijenpaleis
12 september aardappels rooien Parklanden
28 oktober - opening brug over de N205
6 november - bollen planten in Deelgebied 1
27 november - bomen planten in Deelgebied 1
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12.

Positionering en marketing

PARK21 positioneert zich als een belangrijke, nieuwe recreatieve en toeristische trekker in de
Amsterdamse regio en vertelt het verhaal van de Hollandse cultuur en het Hollandse landschap.
In dit kader is bestuurlijke afstemming en samenwerking in de regio en op landelijk niveau cruciaal.
Belangrijkste doelen van positionering en marketing zijn:
Middelen verwerven: perspectief en zicht op subsidies en financiering;
PARK21 positioneren als voorbeeldproject;
Marktbetrokkenheid vergroten;
Draagvlak creëren, ambassadeurs werven;
Samenwerking onderzoeken/aangaan;
Eventuele tegenstand neutraliseren.
In de uitwerking ligt de focus op:
Consensus over de betekenis van het metropolitane landschap, in een rijke schakering voor
verschillende doelgroepen;
Versterking van het toeristisch product Amsterdam, door het daadwerkelijk realiseren van
nieuwe trekkers in de regio, als volgende stap na het marketingprogramma ‘Amsterdam
bezoeken, Holland zien’;
Richting geven aan de verbinding tussen stad en platteland door het vertellen van het verhaal
van het agrarisch leven (traditioneel én vernieuwend) en bezoekers te laten proeven en
beleven.
Het is belangrijk dat het verhaal van de metropool Amsterdam in al haar facetten wordt benut en
ingezet om de bijzondere diversiteit en kwaliteit van de stad en de regio verder te ontwikkelen en uit te
dragen. Nieuwe ontwikkelingen als de Floriade in Almere, Batavialand in Lelystad en PARK21 in
Haarlemmermeer zijn bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van de landschappelijke, recreatieve
en toeristische kwaliteit en aantrekkingskracht van de metropoolregio.
In 2015 heeft afstemming plaatsgevonden in de regio met andere overheden in de werkgroep
cultuurimpuls MRA, werkgroep toerisme MRA, werkgroep promotie MRA, Amsterdam Marketing,
Amsterdam In Business (AIB) en met de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Almere, de Provincies
Noord-Holland en Flevoland. Dit draagt ertoe bij dat PARK21 wordt meegenomen en benut in
strategische agenda’s en actieprogramma’s, zoals de strategische agenda Toerisme in de MRA en het
bijbehorende actieprogramma (op bestuurlijk niveau is PARK21 naar voren gebracht tijdens de
themabijeenkomst Toerisme in de MRA op 8 oktober 2015), het metropolitane landschap:
kwaliteitsbeeld en nieuwe opgaven, et cetera.
Daarnaast wordt met belangrijke stakeholders contact onderhouden, zoals Schiphol Group, KLM,
Greenport Aalsmeer, Rabobank Regio Schiphol en Rabobank Amsterdam en NBTC Holland
Marketing. Ook vindt afstemming plaats met het ministerie vanwege vigerend en toekomstig beleid
(met name Luchthaven IndelingsBesluit), wordt aansluiting gezocht bij het topsectoren beleid van het
Rijk (gastvrij Nederland) en wordt een bezoek voorbereid van de Directeur Generaal van het ministerie
van EZ eind 2015 of begin 2016.
Op bestuurlijk niveau wordt met name gebruik gemaakt van bestaande overlegstructuren en
bestuurlijke agenda’s. Op basis van reeds geplande afspraken wordt, indien relevant, ook PARK21 als
onderwerp geagendeerd. Zo is ook gesproken over PARK21 tijdens de geplande bijeenkomst van het
college en gedeputeerden van Noord-Holland in november 2015 en wordt het onderwerp
geagendeerd tijdens het collegebezoek tussen gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam begin
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2016. Met wethouders Ollongren en Van der Burg heeft overigens al eerder in november 2015 een
afspraak plaatsgevonden over hoe Amsterdam en Haarlemmermeer samen kunnen optrekken.
In relatie met de academische wereld heeft PARK21 deelgenomen aan, en is gepresenteerd tijdens
bijeenkomsten en evenementen van de TU Delft, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan
Solutions (AMS) en het Centre of Expertise for Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH), een initiatief
van o.a. de NHTV in Breda en de universiteit Tilburg. Gewerkt wordt aan een meer structurele relatie
met CELTH, Saxion en hogeschool InHolland in Amsterdam, zowel waar het gaat om de praktische
inzet van studenten bij activiteiten als het aanleveren van thema’s en vraagstukken voor de curricula,
waarbij het park dan weer zijn voordeel kan doen met de resultaten. Ook hier zal in de komende
periode verdieping plaatsvinden, waarbij de samenwerking met Nederlandse partners en instellingen
een specifiek aandachtspunt is.
In relatie met de verhaallijn van PARK21 biedt de ontwikkeling van het leisurecluster uitstekende
mogelijkheden om kennis en kunde op dit vlak te tonen. Contacten met de UvA zijn gelegd, maar
vragen nog verdieping. Het park is één van de thema’s in het vanuit de UvA en het AEB geïnitieerde
Volksvlijt initiatief: gericht op een tentoonstelling in het OBA en een reeks bijeenkomsten in
Amsterdam en de regio in 2016, met als thema ‘de nieuwe metropool’. Vanuit het atelier van de
Rijksadviseur voor het Landschap wordt het initiatief genomen voor een symposium rond het thema
‘wie maakt het landschap’, waarin o.a. PARK21 als voorbeeld en casus centraal staat. Dit mede ter
voorbereiding van de Landschapstriënnale in 2017.
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13.

Financiering

PARK21 is een proces waarvoor gedurende de looptijd per deelproject de financiële dekking ontstaat.
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 de ontwikkeling van het park als geheel.
Hierbij gaat het om het veiligstellen van reeds beschikbare publieke bijdragen, het realiseren van
bovenplanse bijdragen uit ontwikkelingen elders en commerciële ontwikkelingen in het park en het
verkrijgen van subsidies.
De zogenaamde PASO-middelen (Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving) ad € 25,9 miljoen zijn via
een subsidiebesluit door de provincie geoormerkt voor de ontwikkeling van PARK21. Afgesproken is
dat in het kader van de jaarlijkse voortgangsrapportages verantwoording over de besteding wordt
afgelegd. Het bedrag staat op de gemeentelijke begroting. De middelen worden beschouwd als ‘van
overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen’ en conform de voorschriften op de balans
verantwoord onder de ‘overlopende passiva’. In de geldende systematiek wordt op deze posten geen
rente bijgeschreven.
Dekking vanuit de PASO middelen is tot nu toe ingezet voor voorbereidingskosten en het negatieve
saldo op de verwerving van ruilgronden. Dat laatste in verband met het toerekenen van, volgens de
gemeentelijke systematiek berekende, rente aan deze ruilgronden.
Een tweede belangrijke financieringsbron betreft de € 15 miljoen Nota Ruimte Gelden, die op basis
van de tussen gemeente en Hoogheemraadschap gesloten bestuursovereenkomst, door de provincie
beschikbaar is gesteld ten behoeve van de recreatieplas en het watersysteem in PARK21. Onder
voorwaarde dat gemeente aanvullend 15 miljoen uit eigen middelen inzet voor verduurzaming van het
watersysteem. Een subsidieaanvraag, nodig om de middelen daadwerkelijk beschikbaar te krijgen,
moet nog worden uitgebracht.
De gemeentelijke bijdrage is in het contract met het Hoogheemraadschap vastgelegd, en door de
provincie als voorwaarde opgenomen. Beschikbaarheid van middelen is in dit verband ook een
voorwaarde om de medewerking van de agrariërs in het park aan deze transformatie te verkrijgen.
Tegelijkertijd is een knelpunt voor de gemeente dat in de voorziene financieringsbron, het Ruimtelijk
Investeringsfonds Haarlemmermeer (RIH), onvoldoende dekking aanwezig is. Ten behoeve van de
vulling van het RIH werkt de gemeente met een systeem van bijdragen Ruimtelijke Ontwikkeling, op
basis van de wet RO, bij de totstandkoming van projecten in de polder. Een majeur probleem is dat
deze regeling, in het kader van de nieuwe omgevingswet komt te vervallen.
Mede hierom is in het najaar van 2015 is een onderzoek gestart naar de mogelijke winst van het
werken met alternatieve ruimtelijke strategieën. Doel van deze tussenstap is om de te volgen procesen ruimtelijke ontwikkelingsstrategie aan te scherpen en zo nodig te herdefiniëren. En vervolgens op
basis daarvan een uitvoeringsbesluit nemen over een scherp en strategisch gekozen basisingreep die
ook als drager kan fungeren voor de verdere transformatie van de gebieden 2 en 3.
Naar verwachting kunnen de resultaten in combinatie van een geactualiseerde business case in het
voorjaar 2016 worden voorgelegd.
Buiten de genoemde bijdragen worden voor Deelgebied 1 verschillende subsidies ingezet: Mooi
Nederland, EFRO en een subsidie van de stadsregio voor de verbindingen in het gebied. Voor het
park als geheel zijn verschillende analyses uitgevoerd om kansrijke subsidies in kaart te brengen. Met
een vervolg hierop is een aanvang gemaakt, maar dit heeft, in de context van de bezinning op de
risico’s en koers van het park, nog niet tot vervolg stappen geleid.
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14.

Beheer

De hoofdlijnen voor het beheer zijn geschetst in de Beheernotitie die was toegevoegd als bijlage bij de
jaarrapportage in 2013. Bij de bespreking van de voortgangsrapportage 2014 en het werkprogramma
voor 2015 is door de verschillende fracties in de raad benadrukt dat de vormgeving van het beheer, en
met name ook inzicht in de gemeentelijke financiële betrokkenheid daarbij, een centrale opgave is
voor de komende periode. Bij de verdere uitwerking dit jaar is geconstateerd dat de crux bij de
vormgeving van het beheer, vanuit het perspectief van de gemeente, ligt bij het in het project toe te
voegen openbare areaal (de parklaag, omvang ca. 340 ha). Het minimaliseren van het beslag op de
publieke middelen is daarbij een belangrijke uitdaging. Tegelijk is het natuurlijk de vraag of en/of in
hoeverre die inzet haalbaar is en gewenst, gezien de mogelijke consequenties (privatisering van
onderdelen, commerciële exploitatie, toevoeging programma).
Om hier nadere uitwerking aan te geven is in april een koersnotitie opgesteld en in overleggen en een
workshop met de betrokken partijen - de gemeente, agrariërs en gebiedsbeheerders in de
Haarlemmermeer (Staatsbosbeheer, Recreatieschap) - het principe van kostendekkend beheer
besproken. De workshop en de gesprekken waren bedoeld als een eerste verkenning, ook wat betreft
de bereidheid van partijen om hier in mee te gaan, inclusief uiteraard de risico’s die dat met zich mee
brengt. Staatsbosbeheer heeft zich hierop uit het proces terug getrokken.
Geconstateerd is, opnieuw, dat het agrarisch beheer een belangrijke factor kan zijn. Het door de
samenwerkende agrariërs in beheer en exploitatie genomen gebied langs de A4 kan als proefgebied
gezien worden. De relatie tussen parklaag en polderlaag is een thema, ook waar het gaat om de
begrenzing van beiden, wat betreft eigendom en beheer. Daarbij speelt ook de vraag naar de positie
van de agrariërs in de organisatie van het park, in relatie tot opdrachtgeving en vergoedingen. Mede
op basis van de eerder door DLG opgestelde notitie vraagt dit punt nog om verdere uitwerking. Deze
zal worden meegenomen in het hieronder bedoelde advies.
In de financiële exercities is een belangrijke constatering dat de revenuen uit functies in het park van
belang zijn voor de dekking van het beheer. In de bijgevoegde financiële paragraaf komen we hierop
terug, terwijl een concrete uitwerking wordt gegeven in het kader van de financieel/planologische
strategie voor Deelgebied 2.
Begin 2016 zullen de verschillende bouwstenen worden samengevoegd in een advies met betrekking
tot kostendekkend beheer van de parklaag in PARK21.
In het uitvoeringsplan voor de wateropgave in Deelgebied 2 zullen afspraken met het
Hoogheemraadschap over het beheer voor zowel de plas als het verbeterde droogmakerij systeem
worden opgenomen. De uitgangspunten voor het beheer van het leisurecomplex zijn met de
betrokken partijen gedeeld, evenals de inzet waar het gaat om de grondwaardes in het gebied. In het
door het consortium i.o. geëntameerde onderzoek zullen deze punten nader worden uitgewerkt.

26

15.

Werkplan 2016

In het werkplan 2015 was aangekondigd dat dit jaar de aandacht met name zou uitgaan naar het
feitelijk betrekken van partners, het concreet vertalen van afspraken in overeenkomsten en de
ruimtelijke en programmatische uitwerking van deelprojecten. In de praktijk is veel aandacht uitgegaan
naar de processen van analyse en herbezinning, waarmee op een aantal punten vertraging in de
voorbereiding van de uitvoering is opgetreden. Dat heeft uiteraard zijn weerslag op het
werkprogramma voor 2016, ook in positieve zin, omdat met de uitgebrachte adviezen de aanpak en
ontwikkelstrategie verder gesterkt en geoptimaliseerd kunnen worden. In het onderstaande worden de
werkzaamheden voor 2016 kort aangeduid en bij elk onderdeel de relevante mijlpalen benoemd. In
hoofdzaak kunnen dan voor de volgende fase tot en met eind 2016 de volgende activiteiten
onderscheiden worden:
Masterplan
Het masterplan was en is bedoeld als regiedocument, maar de tekening blijkt in de praktijk teveel als
vaststaand eindbeeld te fungeren. Bovendien vraagt de adaptieve ontwikkelstrategie om scenario’s en
modellen, gekoppeld aan de inzet van de beschikbare middelen. Hoe kunnen kansen gecreëerd of
verzilverd worden? Ook daarbij hoort een aangepaste presentatie.
Tegelijk is het dan des te noodzakelijker om aan te geven wat harde uitgangspunten en
randvoorwaarden zijn, ook voor het ontwerp. Parallel zal daarom gewerkt worden aan het vertalen van
het masterplan en de bijbehorende beeldkwaliteitsplannnen naar een set basisprincipes voor de
vormgeving van de verschillende onderdelen van PARK21. Daarin zullen ook de resultaten van de
verrichte heroriëntatie en de doorontwikkelde inzichten op het terrein van duurzaamheid worden
opgenomen.
Het verkregen materiaal dient als input voor een participatief proces, waarin de verschillende
uitgangspunten en onderdelen van PARK21 worden getoetst en ideeën voor de verdere ontwikkeling
opgehaald. Ten behoeve van dat proces worden een brochure en presentatiemateriaal, met de
thema’s en vragen, geproduceerd. Via een reeks bijeenkomsten, gesprekken met dorps- en wijkraden
en andere organisaties in de polder en het internet zullen de resultaten worden geïnventariseerd en
vervolgens worden vertaald in een voorstel voor sturing of bijsturing van de lopende processen of
aanzetten voor nieuwe ontwikkelingen aan de raad. Het eindresultaat is een update en bijstelling van
het masterplan, inclusief basisprincipes en sturingsmethodiek.
Mijlpalen:
Verbeelding ontwikkelstrategie in modellen en strategische keuze: voorjaar 2016;
Basisprincipes vormgeving PARK21: voorjaar 2016;
Brochure en presentatiemateriaal voor participatieproces ontwikkeling PARK21: mei 2016;
Raadsbesluit resultaten participatieproces ontwikkeling PARK21: oktober 2016;
Raadsbesluit bijstelling masterplan, incl. beeldkwaliteitsplan: december 2016.
Nadere uitwerking ontwikkelstrategie
In 2015 zijn analyses uitgevoerd op de business cases en de ontwikkelstrategie voor PARK21. Ook
worden momenteel onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke winst van het werken met alternatieve
ruimtelijke strategieën. Doel van deze tussenstap is om de te volgen proces- en ruimtelijke
ontwikkelingsstrategie aan te scherpen en zo nodig te herdefiniëren. En vervolgens op basis daarvan
een uitvoeringsbesluit nemen over een scherp en strategisch gekozen basisingreep die ook als drager
kan fungeren voor de verdere transformatie van de gebieden 2 en 3. De overwegingen voor een
dergelijke tussenstap zijn:
- omstandigheden en inzichten rond een dergelijk groot project als Park21 veranderenen in de loop
der tijd. Het is goed om, zeker nu we aan de vooravond staan van omvangrijke en onomkeerbare
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vervolgstappen, alle kansen en risico’s nog eens goed in beeld te brengen, kritisch te evalueren
en te betrekken bij de afwegingen en besluitvorming.
Mede op basis van de uitgebrachte adviezen hebben we geconcludeerd dat het essentieel is in
kaart te brengen wat we met de beschikbare middelen kunnen doen, hoe we een strategie van
fasering verder kunnen uitwerken en wat we per se willen bereiken, en dus ook van partijen
verlangen.
vanuit het bredere financiële perspectief van de gemeente willen wij scherper in beeld brengen
wat de meest rationele ingrepen zijn. Specifiek is dat aan de orde bij:
o de duurzaamheidsopgave van het watersysteem. Vragen die daarbij aan de orde komen
zijn of de recreatieplas, ook kostentechnisch, een effectieve oplossing is en welke
maatregelen sowieso met beperkte kosten een optimaal effect bereiken;
o De beheerskosten van Park21. Met de betrokken partijen zijn de mogelijkheden van een
kostendekkend beheer nader verkend. In de rapportage (Hoofdstuk 14) wordt hierop
nader ingegaan. Een advies en voorstel tezake zal in samenhang met het voorstel voor
een vervolg uitvoeringsstap in het voorjaar van 2016 worden voorgelegd.
behalve veel supporters kent de ontwikkeling van het park ook critici, met name bij een aantal
zittende agrariërs. Wij willen hun belangen en mogelijke ontwikkelingsstrategieën nog eens goed
tegen elkaar afwegen.

De resultaten zullen voor de zomer van 2016 worden voorgelegd. Hierbij zullen ook de achterliggende
rapporten worden gevoegd en een geactualiseerde business case op basis van de resultaten van
deze onderzoeken.
Deelgebied 1
Aan de inrichting van Deelgebied 1 wordt in 2016 met het aanbrengen van de beplanting aan de
oostzijde de laatste hand gelegd. Met de invulling van de parkkamers kan dan dit deelproject worden
afgerond. Het gaat daarbij om een speeltuin aan de noordzijde, een avonturenspeeltuin aan de
westzijde en een collectieve tuin, waarvoor de plannen nog moeten worden uitgewerkt, in het gebied
achter GroenRijk. De parkkamers, grenzend aan Deelgebied 2 krijgen hun definitieve invulling in
relatie met de ontwikkeling van dat deelgebied. Naar de ontsluiting van Deelgebied 2 ten behoeve van
werkverkeer wordt komende tijd studie verricht. Het zou kunnen dat er gekozen wordt voor een
tijdelijke route via Deelgebied 1 langs de busbaan. Indien hiervoor wordt gekozen zullen maatregelen
worden genomen om Deelgebied 1 vanaf zijde busbaan toegankelijk te blijven maken.
Mijlpalen:
Voorstel entree objecten: maart 2016;
Oplevering parkareaal oost: maart/april 2016;
Opstellen en indienen EFRO eindrapportage: maart 2016;
Inrichting speeltuinen in parkkamer oost: april 2016;
Voorstel collectieve tuin in polderkamer achter Groenrijk: mei 2016;
Plaatsen entree object(en) en feestelijke ingebruikname: juni 2016;
Overdracht Deelgebied 1 aan beheer: augustus 2016;
Afsluiting Grondexploitatie Deelgebied 1: augustus 2016.
Baggerdepot
Bij de realisatie van het recreatiegebied op de locatie van het baggerdepot is een herijking van de te
volgen procedures aan de orde. Nadat helder is hoe, en in welke fasering de realisatie en
bestemmingswijziging vorm kunnen krijgen, kan worden gestart met de uitvoering. Tot die tijd blijft het
depot als zodanig in bedrijf. Het tijdstip wanneer dit kan plaatsvinden is onzeker, omdat de
vergunningen onderhevig zijn aan inspraak en beroep. Zolang de procedures nog lopen zal de
gemeentelijke inzet gericht zijn op - het voorbereiden van – de monitoring van waterpeilen en, indien
nodig, communicatie en afstemming met de omgeving. Op het moment dat MeerGrond start met de
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realisatie, zullen de gemeente en de omgevingsdienst aanvangen met hun toetsende
werkzaamheden, conform de opgestelde plannen.
Mijlpaal:
Start werkzaamheden: voorjaar 2016 (onder voorbehoud).
Deelgebied 2
In het voorjaar 2016 zullen de resultaten van het onderzoek naar de mogelijke winst van het werken
met alternatieve ruimtelijke strategieën kunnen worden voorgelegd. Daarop kan medio 2016 een
projectbesluit voor het deelgebied worden voorgelegd, met als belangrijke elementen de voorgestelde
inzet van beschikbare budgetten, de financieel/planologische aanpak van de ontwikkeling, de
basisprincipes voor het ontwerp en referenties voor het eindbeeld, een uitwerking van het
watersysteem, de grondstrategie en de grondbalans, de te hanteren principes voor de functionele
opbouw en samenhang en een principe aanpak voor de uitvraag ten behoeve van de verschillende
onderdelen. Ervan uitgaande dat de eerste percelen grond zijn verworven, zal vervolgens ook een
investeringsbesluit voor de eerste fase van ontwikkeling ter besluitvorming aan de raad kunnen
worden voorgelegd.
In samenwerking met het Hoogheemraadschap en de agrariërs zal gewerkt worden aan de introductie
van het klimaatbestendig watersysteem in Deelgebieden 2 en 3. De resultaten zullen onderdeel
uitmaken van het, op basis van de gemaakte afspraken, op te stellen uitvoeringsplan voor het
watersysteem en het op te stellen uitvoeringsplan voor de vervolgstap voor de realisering van het
park.
Voor realisatie van de eerste fase zullen de volgende hoofdactiviteiten worden uitgevoerd:
Concretisering van de planologische strategie en procedures;
Opstellen uitvoeringsplan watersysteem Deelgebied 2, inclusief goedkeuring provincie;
Start ophoging parklaag (no regret) zodra percelen grond in eigendom en beschikbaar zijn.
Verkenning naar de mogelijkheden van de bushalte Zuidtangent bij het Parkhart;
Uitwerking van een basis ontwerp voor de eerste fase, met integratie van de adviezen voor
een goede waterkwaliteit en waterbeheersing. Focus van de gemeente ligt op het realiseren
van een basisinrichting, die toekomstige initiatieven mogelijk maakt;
Om commerciële initiatieven voor de eerste fase mogelijk te maken, zal op basis van de reeds
gegenereerde adviezen en een programma van eisen, een marktuitvraag worden
geformuleerd en zullen marktpartijen worden benaderd. In dit proces wordt tevens gezocht
naar optimale afstemming met het basis ontwerp, zodat een ruimtelijk en functioneel optimale
inrichting wordt bereikt.
Mijlpalen:
Besluit Deelgebied 2 en 3: voorjaar 2016;
Start onderzoeken en proces bestemmingsplan Deelgebied 2: april 2016;
Investeringsbesluit en marktuitvraag eerste fase: juni 2016;
Selectie en ontwikkelovereenkomst(en) realisatie eerste fase: oktober 2016;
Vaststellen bestemmingsplan Deelgebied 2: oktober 2016;
VO en vaststellen uitvoeringsplan eerste fase: december 2016.
Agrarische transformatie
In het park blijft de agrarische functie een belangrijke pijler. Specifiek bij deze opgave is, dat het,
tenminste voor een deel, gaat om zittende agrariërs, die nu hun inkomen grotendeels verdienen op
het land. Met de komst van het park wordt dit onzeker, terwijl toekomstige kansen nog niet zijn
uitgekristalliseerd. Ondanks dat in de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd in de relatie met de boeren
en dit een aantal initiatieven heeft opgeleverd, blijft het bouwen aan vertrouwen essentieel.
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Er zal een vaste contactpersoon voor de agrariërs actief en reactief opereren en aan de keukentafel
luisteren naar de vragen van de boeren, ten einde meer duidelijkheid te kunnen geven over de
ontwikkeling van het park en initiatieven te faciliteren. Bovendien zal twee keer per jaar op bestuurlijk
niveau worden gesproken met een vertegenwoordiging van de agrariërs (LTO/Agro Nova). Daarnaast
zijn ook voor bestuurders informelere momenten te benutten om de contacten te onderhouden met de
boeren (bijv. aardappelrooidag, bomenplanten, et cetera).
Het waterdossier zal extra inzet vergen om tot oplossingen te komen die breed worden gedragen. Met
name bij het watersysteem is de beschikbaarheid van financiële middelen essentieel om transities te
kunnen bewerkstelligen.
Lopende initiatieven
De gemeente begeleidt lopende initiatieven, probeert belemmeringen weg te nemen en koppelt de
initiatieven aan de parkontwikkeling en de inzet tot verduurzaming van het watersysteem. Concreet is
dit aan de orde bij het bedrijf van P. Bijlsma, waar we de gelegenheid tot uitbreiding willen bieden, mits
gekoppeld aan een verdere integratie van zijn bedrijf binnen PARK21. Ook voor andere bedrijven is
de inzet in 2016 overeenstemming te bereiken.
PARKLANDEN
Een specifiek project is het initiatief PARKLANDEN. Na de voorlopige afspraken voor 2015 worden
nog in 2015 de afspraken voor 2016 vastgelegd in een vervolg overeenkomst met de coöperatieve
beheervereniging PARK21 u.a. In 2016 zal het aantal door de gemeente gesteunde activiteiten, dat de
boeren organiseren, worden uitgebreid. De fruittuin zal worden aangelegd, zo ook de paden door de
polder. Na het vlakken van de grond is windzeilen ook mogelijk en er zal opnieuw een maïsdoolhof
worden ingezaaid. In overleg zal worden bekeken wat er verder is op te pakken. De in het gebied te
realiseren parklaag is, qua planning, gekoppeld aan de ontwikkeling van de Leisure zone en de
parklaag aan de westkant van de Rijnlanderweg.
Overige
Een belangrijke stimulans voor de agrarische transformatie is het wegnemen van de (onderzoeks- en
plan)kosten en het regelen van een planologische procedure bij initiatieven. Afgesproken is om vanuit
de gemeente jaarlijks, indien nodig en noodzakelijk, een actualisatie op te starten van het
bestemmingsplan (incl. benodigde onderzoeken). De eerste actualisatieronde voorzien wij medio
2016. Deze actualisatieronde zal tijdig worden aangekondigd in het gebied, zodat eventuele concrete
initiatieven daarin meegenomen kunnen worden.
Het tempo van de agrarische transformatie in 2016 zal daarnaast sterk bepaald worden door de
overige activiteiten en ontwikkelingen, ook als deze niet direct met de agrarische sector te maken
hebben. Immers, daarmee wordt het beeld van de toekomst scherper en komen ook de kansen beter
in zicht. Het streven is in 2016 in elk geval één of twee nieuwe agrarische initiatieven vorm te laten
krijgen.
In het park is de ontwikkeling van de Land Experience/Farmpark (Landleven) als onderdeel van de
Leisure Zone een specifieke opgave. Deze attractie kan de etalage zijn voor de agrarische functie,
zoals die ook in de rest van het park is te ervaren. In 2015 is een verkenning naar de richting en
haalbaarheid van een concept uitgevoerd. In 2016 zullen wij met partijen, die kansen zien om een rol
te spelen in het opzetten van een Farmpark, nadere afspraken maken over uitwerking van het concept
tot een plan.
Groenblauwe Diensten
Met het leveren van groenblauwe diensten kunnen agrariërs een kostendekkende vergoeding krijgen
voor het aanleggen, herstellen en duurzaam beheren van bijvoorbeeld wandelpaden, houtwallen,
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poelen en waterlopen op landbouwgrond. Door langjarige afspraken te maken over het beheer en de
vergoeding, die men daarvoor krijgt, kan meer zekerheid geboden worden aan de agrariërs.
Binnen de groenblauwe diensten is van alles mogelijk. Gemeente en Hoogheemraadschap moeten dit
verder inrichten. In 2016 willen we, ook in samenwerking met de agrariërs in het gebied, een voorstel
opwerken. Insteek zal zijn om in het najaar van 2016 een concreet gedragen voorstel te hebben, die is
omgezet in een “verordening”, waardoor er vanaf 2017 mee is te werken door agrariërs in PARK21.
Mijlpalen:
Uitvoering deelprojecten agrarisch project PARKLANDEN: doorlopend 2016;
Uitvoering deelprojecten intentieovereenkomst Bijlsma, verkennen om tot langdurige
samenwerkingsafspraken te komen: doorlopend 2016;
Besluitvorming resultaten verkenning Farmpark (concept, voorstel verdere ontwikkeling):
maart 2015;
Intentieovereenkomst agrarische transformatie ca. 75 hectare: april 2016;
Starten Actualisatie bestemmingsplan agrarisch gebied: juni 2016;
Marktverkenning en voorstel selectie farmpark: september 2016;
Verkenning agrarische transformatie Deelgebied 3 oost: oktober 2016;
Besluit programma en vergoedingen Groenblauwe diensten: december 2016.
Leisure
De werkzaamheden in het kader van de leisurezone in PARK21 hebben het eerste half jaar met name
betrekking op het informeren en begeleiden van het onderzoek naar de haalbaarheid, maakbaarheid
en betaalbaarheid van het complex. Specifieke onderwerpen zijn daarbij: afstemming op de geldende
wet- en regelgeving (juridische aspecten, LIB, provinciale verordening), duurzaamheid (waaronder ook
het watersysteem), ontsluiting en bereikbaarheid (planning en fasering overheidsinvesteringen), de
grondstrategie, het benutten van kansen en afstemming op ontwikkelingen elders in het park. Ook
voor de leisurezone zullen basisprincipes voor het ontwerp worden uitgewerkt, als onderdeel van de
doorontwikkeling van het masterplan (zie hierboven). Mede ten behoeve van de MER, waarmee ook
hier gestart wordt, zal in elk geval ook een verkeersonderzoek worden uitgevoerd. Een analyse van de
economisch effecten (MKBA o.i.d.) is input voor de besluiten over deze inventarisatie fase.
Essentieel in deze fase is de verschillende publieke stakeholders (Amsterdam: MRA, stadsregio,
provincie, Rijk), en in het bijzonder Schiphol, nauw bij het project te betrekken.
Als de inventarisatiefase kan worden afgerond met een samenwerkingsovereenkomst kan in de
tweede helft van het jaar verder worden gewerkt aan het functioneel en ruimtelijk ontwerp. Deze fase
is gericht op de oplevering van een stedenbouwkundig plan, incl. programma's, ontsluiting en
parkeren; een concept bestemmingsplan en afgeronde MER; afspraken met betrekking tot de levering
van de grond, incl. de daarbij behorende financiële afspraken; principeafspraken met betrekking tot
aanpak en organisatie van de uitvoering, exploitatie en beheer. Het streven is dit in 2017 af te ronden,
zodat voor het vervolg een helder kader gegeven is om de ontwikkeling van de Leisure Zone verder
vorm te geven.
Voor de private partijen is in de komende periode een belangrijke opgave de business case en de
eigen organisatie verder uit te bouwen, incl. overeenkomsten met partners voor de verschillende
onderdelen en principe afspraken met betrekking tot de financiering van in elk geval de eerste fase
van de ontwikkeling.
Parallel aan dit proces worden de plannen voor een evenemententerrein in deze zone verder
uitgewerkt. Gezien de invloed van de ontwikkeling van de leisure zone hierop kan een formulering van
de opgave pas na de zomer van 2016 worden afgerond. Op basis van een uitvraag en selectie van
partijen kan dan een eventuele samenwerking eind 2016 worden aangegeven.
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Mijlpalen:
Besluit notitie Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. de MER (zie ook Deelgebied 2): eerste
kwartaal 2016;
Basisprincipes vormgeving Leisure Zone: vaststelling voorjaar 2016;
Oplevering verkeersonderzoek: eerste kwartaal 2016;
Oplevering onderzoek economische effecten: eerste kwartaal 2016;
Oplevering en besluit MER: eind 2016;
Toetsing en besluitvorming input markt ontwikkeling leisure zone: augustus 2016;
Nota de Opgave evenemententerrein: augustus 2016;
Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling leisure zone: oktober 2016;
Selectie en samenwerkingsovereenkomst evenemententerrein: december 2016.
Grondposities
De gesprekken met agrariërs worden voortgezet. De prioriteit ligt bij het beschikbaar krijgen van
gronden ten behoeve van de ontwikkeling van de parklaag van PARK21. Daarbij blijft er een belangrijk
onderscheid tussen de gronden in de agrarische polderlaag en de gronden met name in Deelgebied 2
en de Leisure Zone in Deelgebied 4. In de laatste gebieden ligt het accent op verwerving en/of het
inbrengen van gronden door eigenaren in samenwerking met de gemeente.
In de parkdelen waar agrarische transformatie de boventoon voert, is de inzet er primair op gericht die
transformatie te bevorderen. Dat betekent niet dat verwerving niet aan de orde is. Verwerving kan juist
perspectieven openen, bijv. door het creëren van een nieuwe pachtrelatie, door ruimte te bieden aan
andere ondernemers of door bedrijfsuitbreiding van bestaande ondernemers mogelijk te maken.
Sowieso is het uitgangspunt in de grondstrategie dat agrariërs in het hele park, die hun bedrijf elders
willen voortzetten, daarbij zo mogelijk begeleid en geholpen worden. Uitgangspunt voor de gemeente
is dat gronden strategisch verworven worden tegen de agrarische waarde. Aanbod van voldoende
ruilgronden elders is daarbij essentieel. Ook in 2016 zal hier, zeker waar het gaat om de BBL gronden,
in nauw overleg met de provincie op worden ingezet. Het streven is in 2016 minimaal twee
aankopen/verplaatsingen te realiseren. Een uitwerking van de verwervingsstrategie, inclusief de
relaties met de gemeentelijke systematiek, zal begin 2016 worden ingebracht.
Waar het gaat om het eigendom van verworven gronden in het park is het de vraag of dit bij de
gemeente moet blijven. Gronden zouden ook bij een separaat opererende instantie of een belegger
kunnen worden ondergebracht. In 2016 zullen de mogelijkheden hiervoor nader worden onderzocht
en vertaald in een voorstel ter zake. Overigens is bij alle voorstellen een goed zicht op de fiscale en
juridisch aspecten van cruciaal belang.
Mijlpalen:
Strategisch aankopen gronden ten behoeve van de parkontwikkeling: diverse data;
Uitwerking strategie verwervingen 2016: januari 2016;
Voorstel grondstrategie in relatie met exploitatie en beheer: mei 2016.
Grondbalans
Zodra het grondstromenplan, naar verwachting nog in 2015, is vastgesteld kunnen in 2016 afspraken
worden geïmplementeerd en organisatorisch geborgd. De grondstromencoördinator draagt dan zorg
voor de afstemming van de grondstromen in Haarlemmermeer. Waar het gaat om afspraken met grote
partijen en werken buiten de polder neemt vooralsnog het team PARK21 initiatief.
Wat betreft de strategie voor acceptatie van gronden, uitgaande van een combinatie van depot en
geleidelijke opbouw van de parklaag, zal in het eerste kwartaal een voorstel worden voorgelegd.
In het eerste kwartaal 2016 zal een uitvraag voor aanvoer en afstemming bij werken buiten de polder,
in aanvulling op de interne aanvoer, worden uitgezet.
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Mijlpalen:
Voorstel strategie acceptatie gronden: februari 2016;
Uitvraag externe coördinatie grondstromen: april 2016;
Selectie en opdracht externe coördinatie grondstromen: juni 2016.
Water
Uitgaande van afronding van de discussie over de beschikbare budgetten kan nog in 2015 een
overlegstructuur tussen Hoogheemraadschap, gemeente en agrariërs (incl. LTO), zowel ambtelijk als
bestuurlijk, worden vorm gegeven, die richting geeft aan de transformatie in het parkgebied. Daarop
kunnen ook onderzoeken worden geëntameerd en afgerond naar de consequenties van de invoering
van het Verbeterd Droogmakerij Systeem (VDS) voor de agrarische bedrijven in het gebied.
Een eerste product is dan, conform de afspraken op dit punt met de provincie, een uitvoeringsplan
voor het watersysteem in Deelgebied 2, als onderdeel van het projectbesluit voor dit deelgebied.
Een uitvoeringsplan voor het watersysteem in Deelgebied 3 volgt, naar verwachting, na de zomer.
Afspraken over het watersysteem in Deelgebied 4 worden, deels in dit kader, deels in het kader van
de ontwikkeling van de leisure zone gemaakt. Besluitvorming vindt plaats in het kader van de
overeenkomsten die hier worden voorbereid.
Mijlpalen:
Goedkeuring provincie Uitvoeringsplan Watersysteem Deelgebied 2: eerste kwartaal 2016;
Uitvoeringsplan watersysteem Deelgebied 3: augustus 2016;
Uitvoeringsplan watersysteem Deelgebied 4: oktober 2016.
Infrastructuur
Rond het park is sprake van een aanzienlijke verzwaring van infrastructuur, die niet in het kader van
het park ontwikkeld wordt. Het gaat dan met name om de verdubbeling van de Nieuwe
Bennebroekerweg, incl. verbinding naar de Bollenstreek en de realisatie van een HOV-verbinding
langs de noordrand van het park. Beiden zijn van groot belang voor de bereikbaarheid van met name
de Leisure Zone. In het kader van de voor de Leisure Zone op te stellen samenwerkingsovereenkomst
zullen er, met name ook wat betreft de planning, toezeggingen opgenomen moeten worden.
Voldoende aantrekkelijke toegangen voor langzaam verkeer zijn een belangrijke voorwaarde om het
park ook lokaal en regionaal optimaal bereikbaar te maken. Voor een deel zal dit ook financieel in de
plannen voor de Duinpolderweg moeten worden opgenomen. De bereikbaarheid vanuit NieuwVennep komt in het kader van de ontwikkeling van Deelgebied 2 expliciet aan de orde. De bestaande
tunnel en brug bij de N205 leggen de verbinding met het westelijk deel van de polder.
Mijlpaal:
Opname planning opwaardering nieuwe Bennebroekerweg en HOV in de
samenwerkingsovereenkomst Leisure Zone: oktober 2016.
Duurzaamheid
De werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid richten zich met name op het verder uitwerken
van de aanpak en de organisatie. In de eerste plaats gaat het dan om de duurzaamheidstool, een
portal voor PARK21 waarop alle partijen (particulieren, bedrijven, gemeente) kunnen aanhaken en wat
het instrument is om met elkaar te kunnen communiceren en afspraken te maken. Daarnaast wordt
gewerkt aan verbreding van de supervisie op het project, of alle projecten in Haarlemmermeer, met
het thema duurzaamheid.
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Waar het gaat om de uitwerking van het thema wordt de samenwerking met partijen in de polder
gezocht. Bij de ontwikkeling van de leisure zone is een belangrijke inzet het thema duurzaamheid te
verbeelden. Aansluitend op de gewenste ontwikkeling van Schiphol Trade Park naar een hotbed voor
circulaire economie, kan de leisue zone de plek zijn waar het publiek, in de vorm van een attractie,
deze inzet kan beleven. Tegelijkertijd is het ook het streven de horeca in de leisure zone direct te
koppelen aan de productie en beleving in PARK21 en breder in de Haarlemmermeer.
Voedsel is uiteraard ook een belangrijk thema, waar met name het bedrijf van P. Bijlsma (zie
agrarische transformatie) een rol kan spelen als voortrekker in een overgang naar streekproductie, het
creëren van korte ketens en het koppelen van stad en platteland. De vraag of en hoe energieproductie
een rol kan spelen zal eveneens dit jaar worden verkend.
Verduurzaming van het watersysteem is eveneens een belangrijke inzet, waarbij met name het
samengaan met agrarische transformatie en het creëren van kansen voor de agrariërs in het park een
belangrijke opgave is. In de verschillende uitvoeringsplannen voor het watersysteem in het park komt
dit terug.
Mijlpalen:
Uitwerking plan van aanpak duurzaamheid: januari 2016;
Besluit uitwerking, opbouw en financiering portal PARK21: januari 2016;
Besluit vormgeving supervisie duurzaamheid: februari 2016;
In werking stellen portal duurzaamheid PARK21: augustus 2016;
Verkenning energieproductie in PARK21: augustus 2016;
Uitwerking thema duurzaamheid in de samenwerkingsovereenkomst Leisure Zone: oktober
2016.
Beheer en exploitatie
De vraag hoe beheer en exploitatie van PARK21 vormgegeven kunnen worden, met als uitgangspunt
het voorkomen van een structurele financiële verantwoordelijkheid voor de gemeente, is een
belangrijk thema in de ontwikkelstrategie voor PARK21. Veel voorwerk is gedaan in 2015. Op basis
hiervan wordt in 2016 een uitgewerkt voorstel voor de vormgeving van het beheer in PARK21
voorgelegd, ook als bouwsteen voor het go/no go besluit voor Deelgebied 2.
Mijlpaal:
Voorstel strategie vormgeving beheer Parklaag: februari 2016.
Financiën en subsidies
Uitgangspunt is dat in 2016 de ter beschikkingstelling van de Nota Ruimte Gelden door de provincie is
afgerond en er daarmee voor de verschillende onderdelen van het watersysteem voldoende middelen
gereserveerd en beschikbaar zijn. Een belangrijke opgave is, in de aanloop naar de nieuwe
Omgevingswet, de mogelijkheid te blijven verzekeren om bij projecten bijdragen ten behoeve van
bovenwijkse recreatie en groenontwikkeling te innen. Daarvoor zal een lobbytraject moeten worden
ingezet, op basis van een nog in 2015 te bepalen aanpak en strategie.
Het genereren van nieuwe financieringsbronnen is een belangrijke opgave. In de voorgaande jaren
zijn de verschillende mogelijkheden voor subsidies geïnventariseerd. In 2015 zijn de belangrijkste
programma’s op rijks- en Europees niveau, waarbinnen PARK21 zou passen, ook met het oog op te
verwerven subsidies, verder in kaart gebracht. In 2016 zal de analyse worden afgerond en vertaald in
een plan van aanpak. Daarin zal ook worden opgenomen op welke calls we in dit jaar willen ingaan.

34

De beoogde aanscherping en evt. herdefiniëring van de te volgen proces- en ruimtelijke
ontwikkelingsstrategie zal met de analyses voor een financieel/planologische systematiek in 2016
worden vertaald in een uitgewerkt voorstel voor de bij de ontwikkeling van PARK21 te hanteren
financiële sturingsmethodiek.
Mijlpalen:
Voorstel voor subsidie- en financieringsstrategie: eerste kwartaal 2016;
Voorstel financiële sturingsmethodiek: maart 2016.
Participatie en communicatie
In de komende periode blijven participatie en communicatie 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 verhaal c.q. merk.
Een belangrijke inzet is ook hier het verbinden van stad en land. De identiteit van de polder, de
cultuurhistorie en verhalen, is daarbij een belangrijke verbindende waarde. De samenwerking met de
betrokken musea en instellingen in de Haarlemmermeer zal worden voortgezet om hier invulling aan
te geven. In dit verband neemt PARK21 onder andere deel aan de in september te houden
Ringbiënnale.
Met onderwijsinstellingen in Haarlemmermeer, in samenwerking met partijen als het Podium voor
Architectuur, NMCX en het IVN, organiseren en begeleiden we projecten en excursies. Ook voor
andere groepen verlenen we medewerking op dat punt. Eén van de projecten is het maken van een
film door leerlingen over de Haarlemmermeer, het landschap en PARK21. Hoe ziet jouw park eruit?
In het gebied organiseren we, met de betrokken bewoners en agrariërs activiteiten om het gebied nu
al te profileren en als park zijn plek te laten vinden. Het gaat dan in de eerste plaats om concerten,
exposities en bijeenkomsten op locaties aan de oude linten.
Eén van de activiteiten is het organiseren van een FRIS feest (geen alcohol) en/of festival voor
jongeren in PARK21 als opstap naar de toekomst. In deze lijn hebben ook de door de agrariërs van de
PARKLANDEN te organiseren activiteiten hun plek.
In een participatief proces werken we aan een update en versterking van de ontwikkeling, zoals
hierboven onder het kopje ‘masterplan’ beschreven. De reguliere overleggen met onder andere
agrariërs en de gebruikersgroep worden uiteraard gecontinueerd. Daarnaast geven we de participatie
bij de ontwikkeling van het project ook feitelijk vorm bij bijv. de plannen voor en opzet van een
collectieve tuin en de vormgeving van de entrees met entreeobjecten van het park.
In de communicatie nemen internet en de sociale media een belangrijke plek in. De Nederlandse en
Engelse versie van de website, Facebook en Twitter blijven we voorzien van nieuwe content met de
intentie dat PARK21 op een interactieve manier tot leven komt. Daarbij wordt ook de interactieve
community verder vorm gegeven door hierop bijvoorbeeld prijsvragen te organiseren.
Mijlpalen:
Organisatie van bijeenkomsten en evenementen i.h.k.v. Placemaking: nader te bepalen;
Participatiebijeenkomsten bewoners en ondernemers: nader te bepalen;
Participatiebijeenkomsten met gebruikersgroep PARK21 en agrariërs: nader te bepalen;
Projecten op en met scholen (3 à 4): nader te bepalen;
Vaststellen communicatie- en participatieagenda: januari 2016;
Vieren van de opening van de speelplaats in Deelgebied 1: april 2016;
Deelname PARK21 aan de Ringbiënnale: september 2016.
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Positionering en marketing
PARK21 heeft zich inmiddels in de regio, in Nederland en zelfs daarbuiten een gemarkeerde positie
verworven. Tegelijkertijd is twijfel of het er wel echt gaat komen een drempel voor daadwerkelijke
betrokkenheid. Terwijl we juist ook de partijen om ons heen nodig hebben om het park tot een succes
te maken. Zoals ook Arcadis adviseert, is dan een eerste succesfactor om als gemeente te laten zien
dat we het willen en er aan werken. De basis voor positionering en marketing zijn de feiten.
Eén van de belangrijkste stakeholders is natuurlijk Amsterdam, en dan niet alleen de stad zelf, maar
de samenwerkende regio. PARK21 staat als uitvoeringsproject op de toeristische agenda. Die positie
versterken we langs twee lijnen:
In de eerste plaats in directe contacten met Amsterdam (inclusief Amsterdam Marketing en
het AEB) op ambtelijk en bestuurlijk niveau, inspelend ook op het programma ‘Stad in Balans’.
Bestuurlijk is een belangrijk moment het begin 2016 geplande college bezoek;
Daarnaast richten we ons op samenwerking met onder andere Almere en Lelystad om tot een
gezamenlijke propositie voor een op elkaar afgestemde ontwikkeling van projecten te komen,
waarmee de Amsterdamse regio op toeristisch gebied wordt versterkt.
Provincie Noord-Holland blijft een belangrijke partner. Niet alleen vanwege de gelden die via de
provincie beschikbaar zijn gekomen, maar zeker ook gezien het belang van het provinciale ruimtelijke
en economische beleid voor het park. In 2015 heeft een collegeontmoeting plaatsgevonden, die in
2016 zeker een vervolg zou moeten krijgen. Op ambtelijk niveau is de inzet nauw contact te blijven
houden via de coördinator voor PARK21 bij de provincie.
Waar het gaat om de relatie met Schiphol is met name de leisureontwikkeling een belangrijke
invalshoek. PARK21 kan zich, ook in de internationale concurrentie, ontwikkelen tot een belangrijke
kans voor de luchthaven. Daarbij zijn dan primair de bij de leisurezone betrokken partijen aan zet.
Ingangen bij het Rijk hebben we via het ministerie van EZ, het ministerie van I&M, het NBTC.
Invalshoeken zijn de thema’s water, agrarische innovatie, toerisme en duurzaamheid. Voor het bezoek
van de DG van EZ houden we begin 2016 aan.
Afgestemd op de planning voor de leisurezone kan vervolgens na de zomer een bestuurlijke
conferentie worden ingepland om de oogst van de ontwikkelingen tot dan toe en de perspectieven
voor het vervolg met elkaar te delen.
Waar het gaat om de relatie met het hoger onderwijs worden samenwerkingsafspraken voorbereid in
elk geval met CELTH en de Hogeschool InHolland in Amsterdam. PARK21 staat op de agenda bij het
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Het is één van de ‘campussen’ in het
Volksvlijt atelier, resulterend o.a. in een expositie in het OBA in Amsterdam in het voorjaar van 2016.
2016 is ook een belangrijk jaar in de voorbereiding van de Landschapstriënnale in 2017. Op initiatief
van de Rijksadviseur voor het Landschap wordt een forum landschap, een bijeenkomst met leidende
figuren uit het bedrijfsleven, georganiseerd onder het motto ‘Wie maakt het Landschap?’ waar o.a. de
ontwikkeling van PARK21 centraal staat
Mijlpalen:
Forum Landschap Atelier Rijksadviseur: januari 2016;
Bezoek DG Economische Zaken: eerste kwartaal 2016;
College bezoek Amsterdam Haarlemmermeer: februari 2016;
Samenwerkingsafspraken CELTH en In Holland: februari 2016;
Expositie en manifestatie ‘Volksvlijt’ OBA Amsterdam: april 2016;
Regionale verkenning toeristische projecten t.b.v. bo PRES: mei 2016;
Bestuurlijke conferentie PARK21: september 2016.
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Organisatie
Essentieel te verbeteren punt is het vastleggen en rubriceren van afspraken en besluiten. Daarvoor
wordt een logboek uitgewerkt, waarin ook in 2016 afspraken en besluiten worden bijgehouden, onder
andere ten behoeve van de jaarlijkse voortgangsrapportage.
Daarnaast wordt de databank voor stakeholders en partners, waarmee in 2015 een aanvang is
gemaakt, afgerond als basisbestand en up tot date gehouden.
De gemeentelijke organisatie voor PARK21 in 2016 bestaat uit:
Bestuurlijke aansturing door de betrokken wethouders, met zo nodig terugkoppeling en het
Ruimtelijke Afstemmingsoverleg en het college;
Een directeurenteam PARK21 als ambtelijk opdrachtgever (in elk geval de projectdirecteur en
de binnen de directie mede verantwoordelijke directeur) waarbij de verantwoordelijke
directeuren regelmatig afstemming plegen omtrent optredende raakvlakken en dilemma’s, en
de afstemming met externe partijen kunnen monitoren;
Een ambtelijk team PARK21, onder leiding van de senior projectmanager, waarin vaste
vertegenwoordigers van de gemeentelijke clusters elkaar regelmatig treffen in overleg ter
onderlinge afstemming en voorbereiding van besluitvorming.
Voor de verschillende onderdelen functioneren projectteams onder leiding van de voor dat onderdeel
verantwoordelijke projectmanager. De verschillende teams worden ondersteund door ter zake kundige
externe specialisten. Voor wat betreft het overleg over de haalbaarheid van de grootschalige leisure
zal een apart onderhandelingsteam worden geformeerd. Bij de ondersteuning van dit team is met
name juridische en financiële expertise van groot belang.
Waar het gaat om de kwaliteitsbewaking en –advisering wordt een voorstel voor verbreding van het
supervisieteam en het expertteam PARK21 uitgewerkt.
Op ambtelijk niveau is sprake van gestructureerd extern overleg over o.a. de diverse onderwerpen van
programmatische afstemming (o.a. Schiphol), bereikbaarheid (Schiphol en Stadsregio), LIB (Schiphol
en LVNL) en waterbeheer (Hoogheemraadschap Rijnland en Provincie). Ten behoeve van afstemming
op beleidsniveau en voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming worden overleggen tussen de
betrokken directeuren georganiseerd. Extern wordt bestuurlijke afstemming, indien mogelijk/gewenst
gekoppeld aan reeds bestaande bestuurlijke overlegverbanden (do en bo PRES en PRO, overleg
Haarlemmermeer West gemeente/provincie. Overleg Greenport). Wat betreft het watersysteem vindt
periodiek overleg plaats met de betrokken bestuurders van het Hoogheemraadschap.
Ten behoeve van het vervolg, wanneer de verschillende deelprojecten verder zijn uitgekristalliseerd en
de voorstellen voor de vormgeving van beheer en exploitatie uitgewerkt, wordt nader advies
ingewonnen met betrekking tot een overkoepelende organisatie voor PARK21 resulterend in een
voorstel eind 2016.
Mijlpalen:
Rapportages logboek PARK21: periodiek;
Productie databank stakeholders: februari 2016;
Voorstel versterking organisatie en verbreding supervisie- en expertteam PARK21: januari
2016;
Voorstel overkoepelende organisatie PARK21: december 2016.

Masterplanning
In onderstaand schema is op grote lijnen de masterplanning voor PARK21 weergegeven vanaf de
start in 1998.
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