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Almere in de regio

1 INLEIDING

1.. A A N LEI DIN G

De raad van de gemeente Almere heeft op 6 februari 1997 ingestemd met de Ruimtelijke
Ontwikkelingsstrategie Almere (ROSA 2015). Ook in de post-VINEX-periode. na 2005
dus. voorziet de gemeente Almere in een bouwproductie van 3000 woningen en het tot stand
brengen van 2000 à 3000 arbeidsplaatsen per jaar, onder de voorwaarde dat ook de nodige
voorzieningen en infmstructuur ontwikkeld kunnen worden.
Na Haven. Stad en Buiten wordt de bouwproductie vanaf ca 2003 voortgezet in Poort.
Daarnaast is een tweede groot bouwfront nodig. Concentratie van de productie in één bouw.
front levert namelijk te veel risico voor de productie, te weinig milieudifferentaitie voor het
wonen en werken en een te hoge maatshappelijke druk door het hoge tempo. In aanmerking
voor een tweede bouwtront komen de locaties Hout en Pampus. met een voorkeur voor Hout
zoals wordt toegelicht bij de afweging van verschillende oniwikelingstrajecten in paragraa
2.3. Voor nieuw bedrijven terrein na Poort komt Hout in aanmerking omdat in Pampus niet
is voorzien in bedrijven terrein. op de kleine geïntegreerde terreinen na.
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1.2. 1 N 1 T 1 A TIE F N E MER E N B E V 0 E G D G E ZAG

Het strctuurplan Almere-Hout wordt op initiatief van het college van burgemeester en wet-
houders gemaakt. voor deze de wethouder Ruimtelijke Ordening. Het plangebied wordt
begrensd door de A6. de A27, de gemeentegrens. het Cirkelbos en de Hoge Vaart (zie kaart-
je plangebied). Ten behoeve van het structuurplan wordt een MER (Milieu Eflect Rapport)
opgesteld. waarin de consequenties voor het mileu in diverse modellen worden afgewogen.
Bevoegd gezag in het kader van de MER-plicht is de gemeenteraad van de gemeente

Almere. De raadscommissie Milieu. onder voorzitterschap van de wethouder Milieu. treedt
op als begeleidingsgroep van het MER. en adviseert als zodanig de gemeenteraad tcn aan-
zien van de richtlijnen voor het MER en de aanvaarding van het MER. Besluitvorming over
het strctuurplan vindt plaats in de gemeenteraad.

ti0_ i km
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1.3. ROL VAN DE STARTNOTITIE

In deze startnotitie wordt een globale beschrijving gegeven van de aard en de omvang en de
lokatie van de voorgenomen activiteiten. In de starUlotitie is aangeven welke variabelen zul-
len leiden tot alternatieve ruimtelijke modellen. die in het MER onderzocht zullen worden,
en hoe het eiTeet op het milieu zal worden afgewogen. Zo wordt duidelijk gemaakt aan de
gemeenteraad. de commissie voor de rnilieuetlectrapponage (Cmer). de wettelijke advi-
seurs. belangengroepen en de bevolking van Almere. wat verwacht kan worden van dit MER.
Im~praaak op de Startnotitie en het advies van de Cmer over de richtlijnen. waaraan de
inhoud van het MER moet voldoen. bepalen de uiteindelijke inhoud van het MER. Het
bevoegd gezag stelt de detinitieve richtlijnen vast. waaraan het MER vervolgens getoetst zal
worden.

1.4. INSPRAAK EN PROCEDURE

Belangrijke onderdelen van de besluitvormingsprocedure voor het structuurplan zijn de
inspraakmomenten. Door de inspraak kan ieder. die dat wiL, individuele burgers en belan-
gengroepen. zijn mening geven over de plannen.
De eerste inspraakronde begint direct na de publikatie van de startnotitie en duurt vijf weken.
Dan kunnen wensen ten aanzien van de inhoud van het MER worden kenbaar gemaakt.
Welke alternatieven moeten bijvoorbeeld bestudeerd worden en welke milieu-etlecten ver-
dienen de aandacht. Deze wensen worden door het bevoegd gezag verwerkt in de richtlijnen
ten behoeve van het MER. Inspraakreacties moeten binnen de genoemde termijn van vijf
weken schriftelijk worden ingediend. Na afronding van het inspraaktraject (13 weken),
wordt de procedure afgerond met een gemotiveerd besluit door het bevoegd gezag. Met
inachtneming van de door het bevoegd gezag vastgestelde delìnitieve richtlijnen voor de
inhoud van het MER wordt het MER opgesteld.

1.5 LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 wordt een probleemanalyse gegeven: de bouwopgave voor Almere. de

bestaande beleidskaders. de mogelijke ontwikkelingstrajecten na 2003 en de evaluatie daar-
van. en tot slot de doelstellng voor Hout.
In hoofdstuk 3 wordt de inhoud van het op te stellen MER nader toegelicht. Paragraaf 3.1
geeft de huidige situatie met een toelichting op het ontstaan hiervan. Paragraaf 3.2 geeft het
programma voor Hout en paragraaf 3.3 levert de variabelen waaree alternatieve modeUen
in het MER worden opgesteld. Paragaaf 3.4 tenslotte levert de criteria, waarop de modellen
getoetst zullen worden. Hierin speelt het effect op het milieu een belangrijke rol. Hoofdstuk
3 levert zodoende het inhoudelijk werkprogramma voor het MER. Hoofdstuk 4 tenslotte
behandelt de uitvoeringsaspecten van het MER: de organisatie. het tijdschema en de com-
municatie.
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2. PRO B LEE MAN A L Y S E

De vraagstellng is om bouwgrond te leveren in Almere. naast het reeds geplande boiiwfront
in Poort en de andere kleine boiiwfronten (Noorderplasscn.West o.a.), om verstedelijking te
kunnen laten plaatsvinden zoals woningbouw met voorzieningen en bedrijventerrein en de
nodige infrastiuctuur. voor de periode na 2003.
Het initiatief van de gemeente Almere is om ca.20.00G woningen en 300 a 500 ha bedrij-
ventclTcin met alle bijbehorende functies te realiseren in het gebied Hout.
De doelstellng is om deze verstedelijking te laten plaats vinden op een milieuvriendelijke
wijze. in evenwicht met overige doelstellingen als economische uitvoerbaarheid. leetbaar-
heid etc., welke afweging in het kader van het op te stellen structuurplan voor Hout gemaakt
zal worden.
Het MER, waartoe deze stal1nolIlIe het programma van eisen vormt. richt zich op de conse-
quenlIes van verstedelijking voor het milieu. Dit mileu-onderzoek wordt verricht aan de
hand van een aantal ruimtelijke modellen. waarvoor de variabelen in paragraaf 3.3 worden
genoemd.

2.1 POS I TIE V A N ALM ERE

Almere heeft tot taak de verstedelijkingsdruk in het noordelijk deel van de Randstad te hel-
pen opvangen. Het structuurplan (1983) voorziet in de polynucleaire stad Almere voor zo'n
125000 tot 250000 inwoners met bijbehorende werkgelegenheid en voorzieningen. waarbij
rekening wordt gehouden met in- en uitgaande pendeL. Thans (eind 1997) heeft Almere
127000 inwoners en 25000 arbeidsplaai.:n. De VINEX (vierde nota ruimtelijke ordening
extra) voorziet een productie in Almere van 3000 woningen per jaar. resulterend in een inwo-
nertal van 170.000 in het jaar 2005. De woongebieden en de bedrijven terreinen krijgen hun
plaats in een aantrekkelijke landschappelijke setting met bossen. landbouw en plassen en

ook natuurgebieden. Tegelijk worden de nodige voorzieningen en centra ontwikkeld. De
bereikbaarheid per trein is gerealiseerd door de Flevolijn tot aan Lelystad. De auto-ontslui.
ting vindt plaats vanaf de A6 via de Hollandse Brug en via de N27 via de Sticht.: Brug. De
functie van de N27 wordt in 1999 overge-
nomen door de A27. Het lokale openbaar
vervoer is gerealiseerd in een bus-net
op een eigen wegenstelseL.

~.
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Almere Strategische
Projecten 2005-2015

2.2 RELEVANTE BELEIDSKADERS

Bestemmingsplan West en Oost (1983)
Het bestemmingsplan maakt verstedelijking mogelijk d.m. v. algemene wijzigingsbevoegd~
heid door B&W en verhindert alle werkzaamheden die uiteindelijke verstedelijking in de
weg staan. Het gebied heen een gemengde bestemming: verstedelijking (1500 ha), bos en
recreatie (482 ha) en landbouw (1400 ha). Deze verdeling gold tot 1990 waarna de verhou-
ding opnieuw herzien kan worden. Enkele objecten zijn vastgelegd.

Scenariostudie Almere 1995.2020
De Gemeente Almere heeft op basis van de scenariostudie Almere 1995-2020 op 7-12-1995
de bereidheid uitgesproken voor een woningbouwproductie van 3000 woningen na 2005,
gelet op de rol van Almere in het nationaal verstedelijkingsbeleid en op voorwaarde dat de
vereiste condities hiertoe zullen worden gerealiseerd.

.-

.-

ROSA 2015
De ruimtelijke strategie tot 10 jaa na de VINEX-periode, ROSA 20t5 (Ruimtelijk ontwik-
kelings-strategie Almere 1997).
Voor de oostflank houdt dit een stedelijke ontwikkeling in. vooreerst het noordelijk gebied
tot aan de Vogelweg. met een capaciteit van 12000 woningen. De oostelijke tak van de spoor-
lijn wordt getraceerd langs de A27. om geen barrières of landschappelijke aantasting van het
gebied te veroorzaken. Een station kan worden gerealiseerd in de noord-oosthoek van het
gebied, bij de kruising van A6-A27, in samenhang met een Cemre of Excellence in het
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Buitenhout en een Commerciële Zone langs de A6. In de zuidhoek van het gebied Oost is
weer en station mogelijk. nabij de Stichtse Brug. als de spoorlijn wordt doorgetrokken naar
Amersfoort of Utrecht. Het woongebied wordt daarbij voorzien van openbaar vervoer in de
vorm van een bus of eventueel light.raiL

Kadernota Economisch Beleid 1997
In de kadernota Economisch Beleid spreekt de gemeente zich uit voor de ontwikkling van
de werkgelegenheid in Almere als speerpunt van beleid. Dit is immers het instrument om de
pendel te beperken en de bereikbaarheid van Almere, maar ook die van de Randstad, te hel.
pen bevorderen.
De werkgelegenheid kent een eigen groei.dynamiek. niet geheel afhankelijk van de groei
van de bevolking.

Streekplan Flevoland (maart 1994)

Het Streekplan geeft de ontwikkeling van Almere weer tot een stad van 250.000 inwoners
volgens het Structuurplan Almere (1984) en het daaropvolgend Stadsplan Almere 2005
(1992). Een herziening tot omgevingsplan is in bewerking

Deel 3 PKB
Het nationale beleid (deel 3 van de Partiële Herziening Planologische Kembeslissing

Nationaal Ruimtelijk Beleid; deel 3 PKB) gaat uit van een bouwproductie in de post-
VINEX.periode van 2000 woningen per jaar in Poort tot 2010, als deel van de bouwopgave
voor Flevoland van 17.000 woningen van 2005-2010. De bandbreedte voor Flevoland is
daarbij 10.000 tot 20.000 woningen. Dit betekent een langzamer groei dan op basis van de
scenariostudie mogelijk wordt geacht door de raad van Almere, maar de ruimtelijke keuze.
mogelijkheden binnen Almere zijn in grote lijnen niet anders.

In bijlage 1 Beleidskaders is het vigerend beleid op diverse schaalnivo's en sectoren weer-
gegeven.

2.3 ONTWIKKELINGSTRAJECTEN
In deze paragraaf wordt de keuze gemotiveerd voor Hout als bouwfront naast Poort. De grote
bouwlocaties te Almere zijn al in diverse beleidskaders bepaald. Hieronder gaat het om de
volgorde in relatie tot de werkgelegenheidsontwikkeling en de infrastructuur.

Naast een aantal kleine bouwfronten. die bij elkaar een productie van 200 tot 300 won/jaar
leveren, zal de productie op 2 grote bouwfronten plaats vinden: 1000 a 1500 won/jaar per
bouwfront. Concentratie op één bouwfront houdt risico's in voor de productie. is minder
t1exibeL, levert minder mileudifferentiatie op om in te spelen op de woningmarkt. en levert
maatschappelijk meer spanning op om ook de nodige voorzieningen gelijke tred te laten hou-
den: argumenten om de productie van 2000 a 3000 woningen per jaar te spreiden over ten
minste 2 grote bouwfronten.
Poort is in productie van ca 2003 - 2012. resulterend in een stadsdeel van 10.000 a 12.000
woningen. Gelijktijdig is dan een tweede bouwfront nodig en binnen de termijn tot 2015 nog
een vervangend bouwfront voor Poort.
Zou er op één groot bouwfront gewerkt worden dan is Poort in 2006 voltooid (3000
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won/jaar) of in 2008 (2000 won/jaar). Ook dan zal binnen de periode tot 2010 gestart moe-
ten worden met een volgend bouwlronl.

Voor een tweede bouwfront zijn twee mogelijkheden: Pampus (3.000 tot 10.000 woningen)
of Hout (20.000 woningen)

Hieronder worden 3 ontwikkelings trajecten beschreven en vergeleken.
In traject I is Hout de tweede bouwloçatie samen met Poort. In traject 2 is het Pampus, in
de vorm van settlements volgens ROSA 2015. al snel gevolgd door Hout. In traject 3 is het
Pampus. direct volgebouwd met 10.000 woningen.

Traject i is de ontwikkeling van woningbouw in Hout. samen met Poort. Dit geeft de moge-
lijkheid om in Hout. gelijk met de woningbouw. bedrijventerrein te ontwikkelen langs de
Al? Voor de auto-ontsluitng is de Al? te benuuen. Het hoogwaardig openbaar vervoer

(HOV) is te realiseren met een aftakking van de Flevospoorlijn, zoals al voorzien in de plan~
nen voor Almere (o.a. Structuurschets en bestemmingsplan "Tussen de Vaarten". ontwikke.
lingsplan 2 1). Dit traject past bij een beslissing over de IJ-meerlijn op lange tennijn

Traject 2 is het zelfde als i. maar bovendien worden dan settlements van elk ca 1000 won
gerealiseerd in Pampus. eerst 3 volgens ROSA 2015. en later nog eens ca 2 settements.
Volledige stedelijke ontwikkeling in Pampus tot 10.000 woningen is na de settlements niet
waarschijnlijk meer gezien de typische kwaliteit van hun ligging in het groen. Na realisering
van Hout zijn er dan geen grote bouwlokaties in Almere meer. Dit traject past bij een nega-
tieve beslissing voor de IJ-lijn op korte tennijn. De Flevolijn zal dan geïntensiveerd moeten
worden. (zie studie IJ-lijn)

Traject 3 is de ontwikkeling van Pampus, gelijk met Poort. Omstreeks 2010 zal dan ook in

Hout gestart moeten worden om 2 bouwfronten te blijven hanteren aangezien de capaciteit
van Pampus met 10.000 woningen dan geheel benut is. Deze ontwikkeling past bij een posi-
tieve beslissing voor de IJ~lijn op kort termijn. Voorlopig kan volstaan worden met een
HOV van Pampus naar station Poort en Almere-Stad
Voor de auto-ontsluiting van Poort èn Pampus is herstructurering van de Hoge Ring nood.
zakiijk.
Bedrijventerrein na (of samen met Poort) is in dit traject zelfstandig te realiseren aa de zuid-
oost zijde van Almere. Ontwikkeling van bedrijventerrein in Hout, vooruitlopend op de
woningbouw, brengt ook risico's met zich mee voor het imago van Hout als woonoord.
Geïntegreerde planvorming en oplevering van woongebied èn bedrijventerrein is wenselijk.
Na 2010 is deze geïntegreerde ontwikkeling in Hout mogelijk.
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2005 2005-2010

/

Poort: 8.500 woningen

traject 1 160 ha. bedrijventerrein
Hout: 5.500 woningen

60 ha bedrijventerrein
overig: 1,000 woningen

traject 2

Poort: woningen
bedrijvenlerrein
woningen (settls)
woningen
bedrijvenlerrein
woningen

Pampus:
Hout:

8.500
160 ha
3.000
2.500
60 ha.
1.000overig:

traject 3

14

Poorl: woningen
bedrijvenlerrein
woningen
bedrijvenlerrein
woningen

Pampus:
Stichtse Brug:
overig:

8.500
160 ha.
5.500
60 ha.
1.000



2010-2015 ~ 2015

Poort: 1.500 woningen Pampus:
Pampus: ca 2.000 woningen Hout: 5.000 woningen
Hout. 10.500 woningen

210 ha. bedrijventerrein
overig: 1.000 woningen

Poort:
Hout:

1.500
12.500
210 ha

1.000

woningen
woningen
bedrijventerrein
woningenoverig:

Pampus:
Hout:

5.000 à 20.000 woningen
o à 2.000 woningen

Poorl: 1.500 woningen Pampus: reserve 10.000 woningen

Pampus: 4.500 woningen Hout: 10.000 woningen
Houl: 8,000 woningen

210 ha. bedrijventerrein
Overig: 1.000 woningen 15



2.4 TOETSING VAN TRAJECTEN
De toetsing van de trajecten op de mogelijkheid voor de aanleg van een spoorverbinding is
het meest onderscheidend voor de keuze van een van de ontwikkelings-trajecten. Deze toets
volgt dan ook eerst, waarna een aantal andere overwegingen aan de orde zullen komen als
flexibiliteit. milcudilTeremiatie. milieu zelf etc.

Spoorverbinding
Volgens het lokatie beleid en SVV 11 en VINEX dient een grote bouwlokatie (::000 wonin-
gen) te worden voorúen van een spoorverbinding.
Rechtstreekse bediening door het spoor beïnvloedt in sterke mate het gebruik van openbaar
vervoer in de Noordvleugel van de Randstad.
In alle gevallen is vanaf 2010 extra capaciteit op de spoorverbinding met de Randstad nodig
door de groei van Almere en door de realisatie van de Hanse.lijn. Deze extra capaciteit is te
leveren door meersporigheid van de Flevolijn of door toevoeging van de IJ-meerlijn.

Traject 1 maakt een aftakking van de Flevolijn naar Hout mogelijk ten behoeve van de

geplande 20.noo woningen. Deze lijn is eenvoudig inpasbaar.
Dij een verdere ontwikkeling van de Oosttlank (zie Oosttlankstudie door het Rijk, de
Provincies Flevoland en Gelderland. en de gemeentes Almere. Zeewolde en Amersfoort) kan
deze lijn een regionale betekenis krijgen door verlenging naar Amersfoort. met meerdere
woonkernen langs het Eemmeer. of een verlenging naar Utrecht via Hilversum. Deze ver-
lenging is pas na 2015 te verwachten.

Traject 2 lijkt op i maar de omwikkeling van Pampus is anders: in het stadium van settle-
ments is HOV of de IJ.meerlijn niet waarschijnlijk. Bij een negatieve beslissing over de 11-
lijn is dit traject goed mogelijk. Er is dan nog een beperkte groei van Almere mogelijk aan
de westzijde.
De kaartn zijn hierbij vooral gezet op ontwikeling van Almere aan de oostllank.

Traject 3 zet in op een krachtige ontwikkeling richting Amsterdam op kort termijn. als
besloten is tot de aanleg van de IJ-meerlijn. TIjdelijk kan nog gebruik worden gemaakt van
een goed geoutilleerde lijn (tram. metro. bus) van Pampus naar station Poort. Op deze wijze
worden kort reistijden met de Randstad en Utrecht gerealiseerd.

Hieronder volgen enkele andere overwegingen bij de keuze voor een traject.

Weginfrastructuur
De A2? heeft nog een restcapaciteit. die goed benut kan worden voor de ontsluiting van
Hout, terwijl de A6 en de Hoge Ring al vol belast zijn en nog verder belast zullen worden
door de bouw van Pampus.

Bedrijventerrein
Voor de aanleg van bedrijventerreinen bieden de trajecten i en 2 de meeste kansen en flexi-
biliteit. Immers zowel gelntegreerde omwikkeling in Hout als solitaire ontwikkeling in
Hout-zuid of bij de Stichtse Brug behoren tot de mogelijkheden.
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Flexibiliteit
Traject 1 houdt de mogelijkheid open voor een principiële keuze voor Pampus: grootschalig
of kleinschalig: en daarmee voor de verder reikende keuze voor al of niet een vitale spoor-
verbinding met Amsterdam. Deze keuze betreft de ontwikkeling vanaf 2010.
In de trajecten 2 en 3 dient deze keuze al vroeg gemaakt te worden.

Mileudifferentiatie
Traject i levert de meeste ditIerentiatie in woonmileus door het gelijktijdig ontwikkelen van
woningbouw in Poort. dichtbij grool'ichalig water en dichtbij de Randstad. en in Hout
woningbouw in een bosrijke omgeving dichtbij het Gooi.

Effect op het Mileu
De trajecten zijn niet duidelijk onderscheidend ten aanzien van de mileu-effecten. zij het dat
traject 2 slechter scoort op de mogelijkheid voor openbaar vervoer. maar daarentegen meer
ruimte laat voor "groen",
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2.5 CONCLUSIE

Traject 1:

- Hout is met een aftakking van de Flevolijn direct te voorzien van rail-vervoer, onatbanke-
lijk van regionale ontwikkelingen op langer termijn.
- differentiatie binnen Almere in woon- en werkmilcu's wordt gerealiseerd door de gelijk-
tijdige ontwikkeling van Poort en Hout
- naast de (overwegende) ori~ntatie op de Randstad levert Hout ook betrokkenheid op het
Gooi en Utrecht
- dOOf eerst Hout te entameren blijft er flexibilteit voor stedelijke ontwikkeling aan de
westflank van Almere na 2010

Traject 2:

- senlements in Pampus is aannemelijk na een negatieve beslissing over de IJ-lijn.

Traject 3:

- Pampus betekent met 10.000 woningen binnendijks een krachtige impuls voor de IJ-lijn.
Hiermee kan de herstructurering van de Flevolijn beperkt blijven en wordt tlexibiliteit gere-
aliseerd voor het railvervoer met de Randstad.

De ontwikkeling van Hout tegelijk met Poort (traject 1) heeft de voorkeur wegens het
leveren van voldoende draagvlak om een adequaat railvervoer te kunnen realiseren,
naast voordelen als mileudifferentiatie en flexibilteit voor verdere planontwikkeling.
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Huidige situatie

3 MER - HOUT

Voor het opstellen van een strctuurplan voor Hout is een MER noodzakelijk omdat het ver-
schillende mer-plichtige activiteiten zal bevatten:
. realisering van meer dan 4000 woningen: 20.000 woningen
. realisering van meer dan 100 ha bedrijven terrein: 300 tot 500 ha bedrijventerrein
. aanleg van een spoorlijn

Hieronder wordt de inhoud van het op te stellen MER beschreven.

3. I HUIDIGE SITUATIE

Het plangebied ligt tussen de bestaande en geplande bebouwing van Almere-Stad en -buit-
ten aan de noord-westkant. aan het stedelijk groen- en recreatiegebied Waterlandse Bos aan
de zuid-west zijde en het open agrarisch landschap van de gemeente Zeewolde aan de zuid-
oost en noord-oost zijde. De grenzen worden gevormd door de bestaande en in aanleg zijn-
de autosnelwegen A6 (Muiderberg-Joure) de gemeentegrens met Zeewolde en de Hoge Vaart
(Oostvaardersdiep- Ketelmeer).

-"
:1-. ~---

p-
.~

~~

""',.-..,"-

Hei gebied is "van oudsher" (Structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolder. 1961,

Actualisering Verkavelingsplan 1983 en het Bestemminsgplan Almere West en oost 1984)
bestemd geweest voor grootscheepse stedelijke ontwikkeling en heeft dan ook een tijdelijke
agrarische en in mindere mate recreatieve functie. Het oorspronkelijke bestemmingsplan
voor het gehele gebied maakte de aanleg van bos mogelijk. In het bestemminsgplan zijn wij.
zigingsbevoegdheden opgenomen om stedelijke ontwikklingen en de aanleg van een auto.
snelweg mogelijk te maken.
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De ondergrond van het gebied is in het kader van het Zuiderzeeproject uitgebreid in kaart
gebracht op basis van boringen en sonderingen zowel voor als na de inpoldering. Het ging
daarbij onder meer om het bepalen van de bodemgeschiktheid voor agrarisch gebruik en
voor de planning van Almere. Overigens hebben andere dan strikt bodemkundige criteria de
inrichting van de polder en met name het stedelijk gebied bepaald.

Langs de gemeentegrens met Zeewolde is momenteel in aanleg de verbinding tussen de
Stichtse Brug en de A6. Deze autosnelweg ligt grotendeels op maaiveld met alleen een in
hoogte oplopend dijklichaam bij de Stichts brug en de aansluiting met de A6. Bij verken-
nend onderzoek langs het trace van deze rijksweg A 27 zijn bewoningssporen gevonden,

veelal gerelateerd aan het voonnalig krekensysteem uit het Neolithicum dat in dit deel van
het plangebied een pregnante vorm heeft. Het gebied ten zuiden van de A27 is als cultuur-
historisch waardevol bodembeschenningsgebied beschennd. Eveneens in dit gebied zijn
enkele scheepswrakken gelokaliseerd: een van de wraken (op kavel Kz 47) is bij de aanleg
van de A27 in zijn huidige situatie geconsolideerd door de aanleg van een keerwand in het
talud.

Deze "doorgetrokken" A27 (Almere-Breda) krijgt naast de bestaande aansluitng op de
Waterlandseweg een aansluiting op de Vogelweg, die met een viaduct over de autosnelweg
wordt geleid. De Vogelweg lonpt tussen de N302 (Lelystad-Harderwijk) en de
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Brug over de Lage Vaan
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Waterwingebied

Ecologische verbindingszones

Waterlandseweg en gaat met een hoge vaste brug over de Hoge Vaart. Bij de T-kruising met
de Waterlandseweg ligt een benzineverkooppunt. Vanaf de Waterlandseweg zijn verschilen.
de deelgebieden van de Almeerderhout bereikbaar.

In het gebied zelf zijn ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering twee wegen haaks op
de Vogelweg aangelegd: de Paradijsvogelweg en de Kievitsweglureluurweg . Langs de

Paradijsvogelweg liggen zes boerderijen . een agrarisch bedrijfsterrein en een zone voor
"stadsrandwonen" Het gebied ten noord-oosten van de Paradijsvogelweg is bestemd voor
"permanente" landbouwgrond. in totaal. Het overig deel van het gebied heeft een tijdelijk
agrarische bestemming. Het gebied ten zuiden van de Vogel- en de Tureluurweg heeft een
andere afwateringsregiem dan het resterend gebied.

De Kievitsweg (die ten zuiden van de Vogelweg Tureluurweg heet) heeft bij de afslag
Almere Buiten West een aansluiting op het landelijk wegennet (A6 en N703) dat ook een
functie vervult als stedelijke ontsluitingsstructuur (met name de N703- Tussenring)

Eveneens haaks op de Vogelweg is de (licht slingerende) Nachtegaallaan aangelegd als
hoofdontsluiting van de Vogelwijk . een wijkje van met 450 vrijstaande woningen op rela.
ticf grote kavels. De bouw van deze woonbuurt (van ongeveer 70 ha) is via een aantal wij.
zigingen van het bestemmingsplan Almere West en Oost (1984) tot stad gekomen.

Min of meer langs de Hoge Vaart loopt de Leeuwerikweg die een vervolg krijgt in de
Watersnipweg die met het water van de Hoge Vaart mee onder een viaduct van de A6 geleid
wordt en (via enkele omwegen) aansluiting heeft op het lokale netwerk voor gemotoriseerd
verkeer. Voor het langzaam verkeer is via de noordrand van het Waterlandsebos met een
Tuibrug over de Hoge Vaart een relatie met Almere Haven en Almere Stad mogelijk.

De Watersnipweg buigt iets ten noorden van de Vogelwijk om het Golfterrein van de
Golfvereniging Almere af naar de Kievitsweg. Het golferrein is in i 986 aangelegd en heeft
(na een tussentijdse uitbreiding) 27 holes. Het clubhuis ligt nabij de Watersnipweg. De aan-
leg van het golfterrein en de bosstroken tussen de Watersnipweg en de Paradijsvogelweg zijn
gebaseerd op het Structuurplan.

Ten zuiden van de Vogelweg ligt het Kathedralenbos genoemd naar de Groene Kathedraal.
een kunstwerk van Marinus Boezem bestaande uit populieren geplant op de plattegrond (op
ware grootte) van de Kathedraal van Reims.

In het noordwesten van het gebied ligt langs de Vinkweg (tussen de Watersnipweg en de
Kievitsweg) het Pompstation met reinwaterkelder Westertrp ten behoeve van de waterwin.
ning.

In het verlengde van de Vinkweg ligt tussen de Kievitsweg en de Pardijsvogelweg een recent
aangelegd onderdeel van de Ecologische Basisstructuur Zuidelijk Flevoland. Deze basis-
structuur is een regionale uitwerking van en aanvullng op de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) die de belangrijkste natuurkernen in Nederland met elkaar verbindt. In en (net bui-
ten) het plan ge bied zijn nog enkele landelijke. regionale en lokale verbindingszones gereali-
seerd en gepland.
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Door het gebied lopen twee bewegwijzerde ANWB routes: de toeristische autoroute
Nieuwland en de 250 km Lange afstand fietsroute LF 20b (Groningen-Haarlem). In
September 1966 verscheen bij het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Almere

(CASLA) de "Historische Fietskaart" waarin een route is opgenomen die door Almere Hout
de Groene Kathedraal en de woningbouw langs de Pardijsvogelweg verbindt met andere
Almeerse projecten die kenmerkend en van belang zijn voor de omwikkeling van architec-
tuur, stedebouw en landschap.
Samengevat kan opgemerkt worden dat de bestaande situatie in principe vastgelegd is in het
Structuurplan 1984 en de Ontwikkelingsstrategie Oost en West, vastgelegd in het
Bestemmingsplan Almere West en Oost van 1985.

De oppervlakten van het gebied Almere Hout verhouden zich als volgt:

.. Landhoui\ I

.. I..ndliou\\ 11

~5 Landlxiu\\ 111
aa LanJIx'U\\ 1\
_ Best. \\oiiingh.1 llJrij\Cnterrein
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i... Golfterreiii h

o Tijd. l..nJ toekomstig sted.geb.
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_ Twc. "poorlijn

Q
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Groene Kathedraal

Oppervlakten Almere.lloiit (ha)

bos 440
landbouw I 262
landbouw 11 110
landhouw II 492
landbouw IV 216
woningbouw, bedrijventerrein
bestaand 76
tijdelijke landbouw, toekomstig
bedrijventerein 50
drinkwaterbedrijf 6
golferrein 120
Rijksweg A27 103
tijdelijke landbouw, tracé
toekomstige spoorbaan 66

iGooimeer, inel. dijk 10

tijdelijke landbouw, toekomstig
stedelijk gebied ..

TOTAAL 2741



Ontwikke ling sstrateg ie
Oost en West

Toelichting op bestaande situatie

Het reeds gerealiseerde golfterrein was gepland op basis van het structuurplan Almere

1984. dat in het oostelijk gebied een kernencomplex liet zien met 3 a 4 kleinere "dorpen"
van 5.000 a 10.000 inwoners, tot een totaal van 45.000 inwoners bij een volgroeid Almere.

De bosinplant, de vestiging van agrarische bedrijven, Almeerderhout (450 luxe wonin~
gen op ruime kavels bij het golferrein). het agrarisch bedrijventerrein aan de Vogel 

weg,

en de Paradijsvogelweg (woningen met bedrijlJes aan huis (stadsrand-wonen) op grote
kavels) zijn gerealiseerd op basis van de Ontwikkelingsstrategie Oost en West (januari
1987).
De Ontwikkelingsstrategie werd opgesteld om de geplande bosinplant door de RIJP te kun.
nen laten plaats vinden met goede mogelijkheden voor latere verstedelijking van het reste~
rend gebied. Ook uitgife van bouwrijpe grond door de RIJP voor detìnitieve landbouw was
nodig. Het plan liet de bestaande ontwateringsstructuur. ook voor tijdelijke landbouw, zoveel
mogelijk in tact.
De toekomstige stedelijke structuur werd niet meer voorgesteld als losse kernen volgens het
structuurplan. maar uit een stedelijke band. centraal in de lengterichting van het gebied.

Eventueel zou deze band ook nog als een rij losse kernen gerealiseerd kunnen worden. De
centrale as zou daarbij een openbaar vervoerslijn zijn. mogelijk een trein. met eventueel een
vervolg over de Stichts Brug naar Hilversum. De bandbreedte zou 1600 m zijn, conform de

band, die Stad en Buiten vormen langs de Flevolijn. Aanvullend lokaal 
openbaar vervoer zou

goed mogelijk zijn parallel aan de centrale lijn op 400 m afstand daarvan. met voedingsge-
bieden van ca 400x 400 m2. zoals gebruikelijk in Almerc. Modelmatig levert deze opzet een
ideale structuur en maatvoering.
Langs de centrale as. of rond de stations zou de woningdichlheid hoger kunnen zijn. en aan
de randen lager. om daarmee milieudifferentiatie binnen het gebied te bereiken. mel behoud
van voldoende draagvlak voor het openbaar vervoer. Almeerderhout. met een lage dichtheid
ligt in deze rand.

3.2 PROGRAMMA

Op basis van de beschikbare ruimte (bestaande situatie). de vastgestelde plannen (stnctuur-
en bestemmingsplan. streekplan Flevoland. ROSA 2015). de sectorale planning van diverse
functies en de markteonfonne bouwpraktijk in Almere. is een globaal programma op te stel-
len met marges.

3.2.1 WONINGBOUW
ROSA 2015 geeft voor de oostflank een stedelijke ontwikkeling aan, vooreerst het noorde-
lijk gebied tot aan de Vogelweg. met een capaciteit van 12000 woningen.
Volgens ROSA 2015 is in dit gebied het standaard-woninbouwprogramma van Almere wen-
selijk. Bijzondere woningbouwgebieden. die gelijktijdig ontwikkeld worden liggen elders in
Almerc (Strandpoort. Noorderplassen. Overgooi).
De bruto dichtheid van standaard netto~woongebieden te Almere is ca 35 won/ha. De dicht-
heid van standaard bruto-woongebieden. inclusief de bevolkingsvolgende voorzieningen.
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varieert tussen 25 en 30 woningen per ha.. nog exclusief grote groenvoorzieningen. sport-
velden. bedrijventerrein. infrastructuur, etc. Met het oog op de nodige geluids- en butTerzo-
nes voor rijkswegen. een eventuele spoorlijn en agrarisch- of bedrijventerrein lijkt een bruto
dichtheid van 25 woningen per ha (wo/ha) reëel
Het woningaantal op 812 ha te verstedelijken gebied, bij een bruto dichtheid van 25
won/a, is 20.000

Met aftrek van 60 ha voor klcinstedelijk bedrijventerrein is 762 ha beschikbaar cn is het
woningaantal 18.500 of 20.000 woningen met een dichtheid van 26 wo/ha

Het woningbouwprogramma in Almere wordt nauwkeurig afgestemd op de markt en de con-
junctuur. vooral nu de woningbouw steeds minder centraal gestuurd wordt.
Als planningsmiddel hanteert Almere zogenaamde woning-segmenten. een klassitìcering
van soorten woningen van duur (segment 0) tot goedkoop (segment VI). Er worden 5-jaren-
plannen voor de woningbouw opgesteld, met enerzijds de segmentering en anderzijds de
Iocalisering. Per stadsdeel wordt gevarieerd met de segmenten-mix om differentiatie in
woonmilieu's te bewerkstellgen. Een eerste kenmerk van de mileu's is de woningdichtheid.

3.2.2 BEDRIJVENTERREIN
De vraag naar bediijventerreinen in de periode 2005 - 2015 wordt geraamd op 430 ha bruto.
In Poon zal 160 ha worden gerealiseerd. De restvraag is dan 270 ha. Deze prognose is geba-
seerd op het onderzoek "Meerjarenraming bedrijfs- en kantoorterreinen gemeente Almere
1995-2020". uitgevoerd door STCXO in 1995 ten behoeve van de bestuursopdracht
"Ontwikkelingsscenario's" . tevens gebruikt als uitgangspunt voor ROSA 2015.
Behalve 60 ha kleine stedelijke bedrijventerreinen, moet dan nog 210 ha middel- en groot-
schalig bedrijventerrein worden gelokaliseerd.
Additionele behoefte aan bedrijven terrein wordt geraamd op 200 ha in deze periode, zodat
het totale programma voor Hout 300 a 500 ha is.
Als zockgebied voor dit bedrijven terrein wordt hier Almeers grondgebied aangenomen ten
zuidoosten van de A6, het plangebied.

Volgens ROSA-2015 zijn al ten minste twee kleine bedrijventerreinen voorzien in Hout: een
bij de aansluiting van de A27 op de A6 en een aan de zuid-oostzijde: ca 50 ha.

Uitgegaan wordt 300 a 500 ha bedrijventerrein, waarvan 60 ha kleinstedelijk terrein
(geïntegreerd in het woongebied).

3.2.3 VOORZIENINGEN
Er wordt hieronder van uitgegaan dat het programma aan bevolkingvolgende-voorzieningen
is te realiseren binnen de biuto stedelijke dichtheid van 25 a 30 woningen per hectare.
De voorzieningenstructuur (centraliteit) krijgt als een van de in het MER te onderzoeken
variabelen (3.3.3) nadere aandacht.
Zo mogelijk zijn er stedelijke voorzieningen in het gebied te situeren. met de kans op een
bijdrage aan een eigen identiteit.
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GoLfterrein

-"x/
Natuur

Stichtse brug

Recreatie
Aangenomen wordt dat de recreatie behoefte. tot de schaal van wijkgroen. in het bruto ste-
delijk gebied wordt gerealiseerd. uiteraard met consequenties voor de te hanteren woning-
dichtheid. Grenzend aan Hout zijn al omvangrijke buitengebieden aanwezig. grotendeels in
de vonn van bos. als onderdeel van de polynuc1eaire structuur van Almere. Hierin kunnen
ook voorzieningen op stedelijk niveau gerealiseerd worden.
In Almere wordt gestreefd naar de realisatie van verbindende stadscorridors, door langs
langzaam-verkeersroutes voorzieningen te concentreren. Zo wordt een ditlerentiatie tussen
intensief gebruikte routes en stillere. extensief gebruikte gebieden bereikt. In Hout liggen
deze routes langs de Hoge Vaart aan de noordzijde. en langs de Kievitsweg.

3.2.4 BOS,LANDBOUW, WATER, NATUUR
80s, landbouw
Er wordt hieronder van uitgegaan dat de nu aanwezige bossen, het golferrein. de eco-zones
en het water blijven bestaan. Extra toe te voegen oppervlaktewaterberging in het toekomstig
stedelijk gebied maakt deel uit van het bruto woongebied. of bedrijventerrein.
De landbouw zal zo veel mogelijk worden gehandhaafd. maar zo nodig wordt herbestem-
ming toegepast. hetzij tot woongebied. hetzij tot bedrijventerreìn.

Natuur
Grootschalig natuurgebied grenst direct aan Almere (Oosivaardersplasscn) en kleinere.
gelijksoortige gebieden zijn in Almere gerealiseerd: Lepelaarsplasscn, Kromslootpark, even-
als de ecologische verbindingszones daartussen. Almere maakt deel uit van een regionale en
landelijke ecologische structuur. Naast de specitieke natuurgehieden is de natuur aanwezig
in bossen en plassen evenals in het stedelijk gebied, in de vorm van winen. plantsoenen, par-
ken, vijvers. etc.

Water
Het water in Almere heeft een waterhuishoudkundige functie (vaarten, tochten. oppervlak-
tewaterberging). of is het gevolg van zandwinning. Het dient soms ook als vaarweg (Vaarten)
en vaak is er een combinatie met recreatie gerealiseerd (vissen, oeverrecreatie, watersport.
schaatsen). Landschappelijk geeft water de mogelijkheid om te differenti~ren en ruimtewer-
king te cre~ren.
Het vele water rond Almere. als restant van het IJsselmeer, geeft Almere een bijzondere posi-
tie, met de aantrekkelijkheid en typische moeilijkheid (verbindingen) van een schiereiland.
De recreatieve mogelijkheden komen langzamerhand tot ontwikkeling, met de groei van de
stad. (Nota Recreatief en Toeristisch Beleid "Almere-Waterstad").
De vaarroute door het Gooimeer kan van betekenis zijn voor een eventueel aangrenzend
bedrijventerrein.
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3.3 ALTERNATIEVEN, VARIABELEN
Om tot een zinvolle afweging te komen. en het meest mileuvriendelijke alternatief (MMA)
te kunnen detiniëren ten behoeve van het structuurplan van Hout. dienen alternatieve inrich-
tings-modcllcn te worden opgesteld.
Hieronder komen de mogelijke variabelen aan de orde. Pas in het MER zelf zullen deze
variabelen leiden tot samenhangende modellen. Er wordt daarbij een keuze gemaakt in zich
voor hei mileu onderscheidende modellen. Een aantal relevante variabelen komen niet in de
modellen tot uiting. maar kunnen wel in de beschrijving worden meegenomen (bijv. de iso-
latie van woningen. of de hoeveelheid buurtgroen)

3.3.1 CONCEPT,IDENTITEIT
Hout zal zijn identiteit vooral ontlenen aan het aanwezige landschap. dat is aangelegd met
het oog op stedelijke ontwikkeling (Ontwikkelingsstrategie Oost en West). Het landschap is
permanent aan het veranderen: de bossen groeien. open ruimtes krijgen een duidelijker
begrenzing, de A2? wordt aangelegd en straks in gebruik genomen, met beweging, verlich-
ting en lawaai.

Hout kan een grote zelfstandigheid krijgen. geconcentreerd aan de zuidzijde. met een oriën-
tatie op het Gooi. of het is een verlengstuk van Almere Stad. Het kan een stad langs de Hoge
Vaart worden. Het kan bestaan uit open groene ruimten. met geconcentreerde bebouwing
daarin. wcllcht rond stations of het is een ondoorLichtig. uitgebrcid woongebied met huizen
en grote privé tuinen. of uit een reeks duidelijk verschillende woon-buurten. of een veelvor-
mige structuur van wonen en werken.

Het concept zal in harmonie moeten zijn met zijn positie in Almere en in de regio. met het
landschap. met de markt en met de mogelijkheden om het te realiseren. Het zal in het struc-
tuurplan verder vorm krijgen. en voor zover het milieu-implicaties heeft in de op te stellen
modellen tot uiting worden gebracht

3.3.2 WOONMILIEU'S, DICHTHEDEN
Er wordt in Almere permanent onderzoek verricht naar variaties op en ontwikkling van
woonmileus in samenhang met de typische situatie en de maatschappelijke en economische
situatie op het moment. Het varëren op het woonmilieu is ook een uiting van nooit aflaten-
de creativiteit.
Voor Hout zal onderzocht worden welke vrijheden er zijn om in de loop der tijd, de ontwik-
kelingsperiode is io a 15 jaar. diverse woonmileus te realiseren.

3.3.3 CENTRALITEIT, FLEXIBILITEIT
De centraliteit wordt bepaald door de voorzieningen en de bereikbaarheid daarvan (infrast-
ructuur). Worden de voorzieningen gespreid of gebundeld en vervolgens per welk aantal
woningen. Een voordeel van bundeling is dat er een stimulerende werking kan uitgaan van
functies in elkaars nabijheid: trekkers en protìteurs. Op zich kan de combinatie weer aan-
trekkelijker zijn dan elke functie op zich.
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Mensen genieten van mensen, en het is een belangrijke opgave om in steden plekken met
drukte te cre~ren. in contrast met stilte en rust. (lGehl). De drukte is ook atl1ankclijk van het
moment, overdag. 's avonds. door de week. in het weekend. in de zomer of in de winter. De
centra zijn orii:ntatiepunten, die naast het woonmileu de identiteit bepalen van een buurt,
een wijk of een stadsdeeL. Ook langs routes kan concentratie worden beæikt (winkelstraat,
beeldenroute. stadscorridors)

In modellen zal de koppeling aan stations worden onderzocht. het aantal (lof 2 of meer).

met omschrijving van de functies. Ook ontkoppeling van functies en het zelfstandig behan-
delen van bijvoorbeeld winkelconcentraties is relevant. Het spreiden van functies kan weer
een levendiger en actiever woonmilieu opleveren. Het meer of minder self-supporting zijn
van geheel Hout is van belang in relatie tot het centrum van Almere-Stad. Voor het MER is
daarbij de mobiliteit van belang en de benodigde infrastructuur.

Onderzocht worden de functie en het aantal centra, spreiding en concentratie, en de
betrokkenheid op het hoofdcentrum van Almere.
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Het plannen van centra heeft veel te maken met flexibilteit. Hoc meer gespreid. hoe groter
de tlexibiliteit in fasering en de omvang van het woongebied. op enig moment.
Het lijkt wenselijk (zie trajecten) om in de ontwikkeling van Hout een moment te enscene-
ren. waarop een keuze gemaakt kan worden (omstreeks 2010) om al of nict de woingbouw-
productie op Hout te concentreren en mogelijk een vervangend tweede bouwfront te openen
(Pampus). Mogelijk krijgt een van de centra in de loop der tijd een ander gewicht. bijvoor-
beeld bij de ontwikkeling van de oosttlank richting Amersfoort. of bij de ontwikkeling van
een intensief bedrijven terrein aan de voet van de Stichtse Brug.

3.3.4 INFRASTRUCTUUR
Voor een spoorlijn zijn een aantal tracés mogelijk:
- langs de A27 (Rosa 2015)
- centraal door Hout (Ontwikkelingsstrategie. Stadsplan. Streekplan. Oosttlankstudie)
- tussen de A2? en de centrale as door Hout
Essentieel zijn de stations en de ruimte die een spoorlijn laat voor de inrichting van het
gebied. de hinder-zones in acht genomen.

Er zijn ook varianten in het soort openbaar vervoer. Voorlopig wordt uitgegaan van een

onderdeel van een regionet en niet van een intercity-lijn. Dan ligt Hout of aan de periferie
van Regiorail (regio Amsterdam. noordvleugel Randstad). of aan de periferie van
Randstadspool'. het net rond Utrecht. De maximale reistijden en hoofdrelaties (woon-werk)
bepalen de omvang van het net.

De keuze kan ook gemaakt worden voor een ander hoogwaardig openbaar vervoer door Hout
(light-rail) als aanvulling op of de Flevolijn of een Oostlijn (station in noord- en zuidhoek
volgens ROSA 2015).
De mogelijkheid voor dit stelsel zal samen met de uitvoerende partijen onderzocht dienen te
worden

Behalve het vervoer per trein of tram is er dat per bus. waarvoor de in Almere algemeen gel-
dende uitgangspunten worden gehanteerd.

Het autoverkeer wordt vanaf de A2? en de Waterlandseweg zo effectief mogelijk ontwor-
pen.

3.3.5 BEDRIJVENTERREINEN

De 300 tot SOO ha bruto bedrijventerrein. middel- en grootschalig kunnen volgens een paar
schema's worden opgenomen:
- langs de A2? concentratie aan de oostzijde
- langs de A6. concentratie aan de noordzijde
- concentratie aan de zuidzijde
- meerdere concentraties (noord en zuid bijv.)
- verspreid binnen Hout

28

-- ",.
.-"

Infra strlauur

Bedrijvemerreinen

-----



.. .... Si1J lU
Ml!rQECMûE\~G

Relaties

Zorg zal moeten worden besteed aan de relatie met het wonen en aan de plaats en functie van
de stations. De bereikbaaheid en de mogelijke hinder van het verkeer speelt een belangrij-
ke rol.
De mogelijke ligging van bedrijventerrein aan het Gooimeer geeft kansen voor de ontwik-
keling van een "nat bedrijventerrein" en goederenoverslag.

3.3.6 RELATIE MET OMGEVING

De inpassing in het omringend landschap laat nog enkele verschilende mogelijkheden open:

aan de oostzijde:
_ open naar het midden van Revoland; de A2? voert door de ruimte. d.w.z. landbouw
_ gesloten naar de A2? door middel van een geluidswal of door bedrijfsbebouwing

aan de westzijde:
_ Hoge Vaar hanteren als harde grens van Hout, waarbij het Almeerderbos. met extensieve
recreatie aan de overkant ligt
_ Hoge Vaart als een centraal element in een park ter weerszijde. met voorzieningen erin en
met de nodige bruggen

De buitenbocht van de A2? is ontworpen als open naar het Flevolandse landschap en dit
wordt als uitgangspunt gehanteerd. Dit geldt ook voor de ecologische hoofdstructuur in en
om Hout.

Naast de bovengenoemde landschappelijke inpassing zijn functionele relaties losser of inten-
siever te plannen. met eìfecten op de modellen. zoals de relaties met:
- Almere.Stad
- Overgooi
- Gooi

3.4 TOETSING

De structuurmodellen van Hout zullen op een aantal criteria worden getoetst en vervolgens
kunnen door het geven van een gewicht aan een of meer criteria. voorkeursvarianten worden
bepaald. zoals het meest mileuvriendelijk alternatief (MMA).
Nadere aanwijzingen voor het MER, de modellen en de toetsing, zijn op basis van deze start-
notitie mogelijk.

In het structuurplan wordt een keuze gemaakt hoe het MMA wordt toegepast. en worden
maatregelen voorgesteld om de eventuele nadelen voor het milieu te beperken.
Afwijkingen van het MMA in het structuurplan zijn mogelijk wanneer andere belangen. bij~
voorbeeld economische of belangen betreffende de leetbaarheid of bereikbaarheid etc. pre-
valeren. Deze keuze zal dan zorgvuldig worden gemotiveerd.
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De criteria. die in het MER worden gehanteerd. betreffen de huidige situatie en de verande-
ringen daarin:

1. bodem en water grondwater
bodem
huidig bodemgebruik
zandaanwinning
zetting
waterhuishouding
bouwrijpmaken

2. nora en fauna. ecosysteem verandering door voorgenomen ontwikkeling en
invloed op de omgeving

3. landschap. cultuurhistorie en archeologie
verandering in landschap (visuele openheid) en

invloed op de omgeving

4. woon- en werkmilieu potentiële woon- en werkmileu's en de differentiatie
in het totaal (dichtheden en voorzieningen). inclusief
het etlect op de bestaande milieus

5. mobiliteit kansen voor de ontwikkeling en het gebruik van het
openbaar vervoer (lokaal en regionaal); de aanleg
van verkeersontsluitng met het effect op de automo-
biliteit (modal-split)

6. lucht en geluid luchtkwaliteit in de huidige situatie en na stedelijke
ontwikkeling
toename geluidbelastingen noodzakelijke maatrege-
len ter beperking daarvan

7. energie de wijze waaop in de energiebehoefte wordt voor-
zien met het oog op zo min mogelijk vervuilng (CO-
2-uitstoot). en het gebruik van duurzame energie-
bronnen (zo min mogelijk fossiele brandstof, zoveel
mogelijk zonne- en windenergie alsook aardwann-
te). dit gerelateerd aan verbruikslasten.

8. investeringsnivo planning van investeringen, opbrengsten en exploita-
tie en het optimaal. geïntegreerd gebruik van gedane
investeringen
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4 PLANNING. UITVOERINGSASPECTEN
Planning
In de tijdsplanning wordt voorzien dat in februari 1999 het MER door de gemeenteraad
wordt vastgesteld en tezamen met het concept van het structuurplan in april ter visie wordt
gelegd. Na verwerking van de reacties op het concept structuurplan zal dit in september 1999
aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling

Communicatie
Met betrekking tot het tot stand komen van de hierboven genoemde plannen en documenten
is door het college van burgemeester en wethouders een communicatieplan opgesteld. Dit
houdt in dat. naast het bieden van de wettelijk verplichte inspraakmogelijkheden. ook zorg
wordt gedragen voor de participatie van burgers en maaL,;chappelijkc organisaties bij de ont-
wikeling van de ideeen die aan de verschillende beleidsstukken ten grondslag liggen. Dit in
een vroeg stadium.

Organisatie
Het structuurplan Hout wordt vervaardigd in het kader van de Projectorganisatie ROSA
2015. Het binnen de dienst Ruimtelijke Ordening. Volkshuisvesting en Mileu (RVM) getor.
meerde Projectbureau draagt zorg voor een goede en samenhangende ambtelijke voorberei.
ding van de aan het bestuur voor te leggen stukken.
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BIJLAGE 1 RELEVANTE BELEIDSKADERS
Algemeen

PKB 3 VINEX (1991). VINAC (1997)
Stadsplan 2005 (1992)
Streekplan Flevoland (1993)

Oostfiankstudie RORO (...)
De Oostfiankstudie. opgesteld door het RORO (Randstad Overleg Ruimtelijke
Ordening). bevat Almere-Hout met meer of mindere capaciteit. voorzien van een
centraal gelegen spoorlijn. al of niet doorgetrokken naar Amersfoort of Utrecht. De

iC fase van deze studie wordt door de provincies Flevoland. Noord-Holland,

Utrecht en het Rijk. met vertegenwoordiging van de betrokken gemeentes opge-
steld. om deze te integreren in het komende omgevingsplan Flevoland. De

Oostflankstudie is vooral regionaal gericht. met aandacht voor het hoofdwegennei
en OV-net. de centrum voorzieningen in deze regio. de relatie tussen woon- en
werklokaties. de landschappelijke waarden en de bufferzones.

Ontwikkèlingsstrategie Oost en West
ROSA 2015 (1997)
Bestemmingsplan Almeerderhout d.d.
Bestemmingsplan Oost en West (1983)
Scenariostudie Almere 1995-2020

Verkeer
Beleidsplan verkeersveiligheid 1998-2003 (1997)
Regionaal verkeers en vervoersplan (RVVP)
MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) 1998-2002 (min V&W)
CRAAG-studie (Corridors tussen de Regio's Amsterdam, Almere en 't Gooi)

nodige aanpassingen aan AI, A6 en A9 tot 2010
Studie IJmeerlijn (Amsterdam, Almere 1997)

Water, landschap en ecologie

4e nota waterhuishouding
Waierhuishoudingsplan 1994-1998 Flevoland

Waterbeheersplan l'level\aad

Natuurbeleidsplan (LNV 1990)
Beschrijving ecologische hoofdstructuur (EHS) in Nederland. Inkadering tot
ecologische basisstructuur (EBS) via provinciale streekplan. Kerngebieden
en verbindingszones

Strnctuurplan groene rnimte (LNVIVROM 1992)
Compensatiebeginsel voor ruimtelijke ingreep die schade toebrengt aan
natuur, en/of bos en/of recreatie, of deze laat wijken in de EHS
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Mileu
Mileukwaliteitsdoelstellignen bodem en water (VROM 1991)

invullng aan nationaal mileubeleidsplan. Uitgangspunt is het realiseren van
streefwaarden

Milieubeleidsplan Almere/Zeewolde
Nota duurzame woonmilieu's in Almere

Werkgelegenheid en ecnomie
Meerjarenraming bedrijfs- en kantorenterreinen gemeente Almere 1995-2020 STeXìO

1995. Onderzoeke ten behoeve van scenariostudie Almere 2020.
1000-3000 arbeidsplaatsen per jaar athankelijk van groeiscenario 0-1000 of
3000 woningen per jaar.

Bedrijventerreinenstrategie Almere 1995/2005 (BCI 1995) 16 tot 20 ha bedrijvenierreinen
per jaar gebaseerd op een werkgelegenheidsgroei van 1850 arbeidsplaatsen

per jaar, volgens Stadsplan.
KademOla economisch beleid 1997 2050 arbeidsplaatsen per jaar, door majeure projecten

mogelijk bovendien nog 1000 arbeidsplaatsen per jaar
"Werk maken van economie" rapport commissie van der Zwan (1997) werkgclcgenheids

groei tot 2005 van gemiddeld 4000 arbeidsplaatsen per jaar.
Aanbevelingen betretfen :

- hedrijventerrein (versnelde aanleg)
- bereikbaarheid (weginfrastructuur; A6-A9)
- voorzieningen (centrum Almere Stad. S & L- centrum)
- arbeidsmarkt en onderwijs (HBO)
- imago. acquisitie. organisatie

Sport en recreatie
- Almere Waterstad. toeristisch recreatief beleidsplan (gemeente Almere 1996)
- Nota Sport in beweging, beleidsplan Sport Gemeente Almere i 996- 1 999 (gemeente
Almere 1995)

33




