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Geachte heer, mevrouw,

Met de raad is afgesproken om de raad jaarlijks via een voortgangsrapportage op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen binnen PARK21. Zoals aangekondigd krijgt PARK21 ook een plek 
in de jaarlijkse voortgangsrapportage Groenprojecten. Deze komt binnenkort naar de raad. We 
nemen de raad hieronder mee in de ontwikkelingen. Dat doen we voor PARK21 als geheel en 
per deellocatie.

Voortgang geheel PARK21
Bestemmingsplan en milieueffectrapportage (MER)
Op 15 februari 2022 hebben wij ingestemd met de nota Vaststelling Ontwerpbestemmingsplan 
en ontwerp-milieueffectrapport (MER) PARK21 (2022.0000326) en de twee concept 
beeldkwaliteitsplannen: Leisurelaag en Openbare Ruimte. Daarna heeft dit 
ontwerpbestemmingsplan inclusief de bijbehorende stukken ter inzage gelegen. Naast de ter 
inzagelegging en diverse informatiebijeenkomsten rondom het ontwerpbestemmingsplan, 
hebben we ook het MER aan de Commissie m.e.r. aangeboden ter toetsing.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 27 zienswijzen binnengekomen. Al deze zienswijzen zijn 
voorzien van een conceptantwoord. Als de raad deze antwoorden vaststelt, worden deze 
verstuurd naar de indieners van de zienswijzen. De indieners van zienswijzen hebben een 
uitnodiging ontvangen voor de hoorzitting. Een aantal zienswijzen heeft geleid tot aanpassingen 
in het definitieve bestemmingsplan.
De belangrijkste aanpassingen zijn:

• Met betrekking tot de bescherming van de archeologische waarden is normaal 
agrarisch gebruik vrijgesteld tot 1,5 meter diepte.

• Er zijn nieuwe stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd waarbij het 
evenemententerrein en het voormalige baggerdepot zijn betrokken.
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• Het evenemententerrein heeft een omzooming van 50 meter op de verbeelding 
gekregen conform de bepalingen uit het beeldkwaliteitsplan Leisurelaag.

De Commissie m.e.r. heeft de MER beoordeeld en voorzien van een advies. Het eindadvies van 
de Commissie m.e.r. was positief. De Commissie vindt het MER en de aanvulling "uitgebreid en 
volledig". Daarnaast stelt de Commissie dat "het MER en de aanvulling tezamen alle essentiële 
informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over PARK21 waarbij het milieubelang 
volwaardig meeweegt."

Op basis van de zienswijzen, het advies van de Commissie m.e.r. en ambtshalve wijzigingen ligt 
er nu een definitief bestemmingsplan. Het college heeft op 17 januari 2023 besloten het 
bestemmingsplan ter vaststelling voor te leggen aan de raad en de raad neemt naar 
verwachting op 9 maart 2023 een besluit.

Na de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan volgt opnieuw een ter inzagelegging van 
zes weken. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de 
beroepstermijn tenzij er beroep en/of een voorlopige voorziening is ingediend. Als het 
vaststellingsbesluit in werking treedt, kan gestart worden met de verdere aanleg van PARK21.

We starten als gemeente met de realisatie van de basisstructuur van PARK21, een krachtige 
groene en waterrijke verbinding van oost naar west en van Hoofddorp naar Nieuw-Vennep. De 
parklaag in de basisstructuur wordt gevormd door elementen van bos, grasland (open ruimtes), 
water en een wegen- en padenstructuur. Door het inrichten van deze parklaag wordt een 
mooie, groene omgeving gecreëerd. Daarmee vormt PARK21 een uitnodigende basis voor 
private initiatieven om zich hier te vestigen. Vanuit de basisstructuur zal PARK21 verder groeien 
op basis van uitnodigingsplanologie. We nodigen initiatiefnemers uit om hun plannen bij de 
gemeente te presenteren en wij beoordelen aan de hand van het bestemmingsplan of het past 
binnen de uitgangspunten van PARK21. Zo transformeert het gebied geleidelijk naar het 
grootschalige groen- en recreatiegebied dat we voor ogen hebben.

Initiatieven
Sinds de start van de planvorming van PARK21 heeft een groot aantal partijen interesse 
getoond voor initiatieven in PARK21. Sommige inwoners of ondernemers hebben een e-mail 
gestuurd, andere initiatieven zijn voorzien van een uitgebreid businessplan en weer een andere 
partij heeft grond aangekocht in het plangebied. Het afgelopen jaar hebben we met een aantal 
initiatiefnemers vervolggesprekken gevoerd. In april 2022 heeft een informatiebijeenkomst 
voor geïnteresseerde initiatiefnemers plaatsgevonden. Het bestemmingsplan biedt 
mogelijkheden om concreter met initiatiefnemers in gesprek te gaan. De gesprekken zijn volop 
gaande en lopen uiteen van agrarische ondernemers die willen transformeren tot grotere 
initiatieven in de vrijetijdseconomie.

Communicatie en participatie
Afgelopen jaar stond in het teken van het definitieve bestemmingsplan. Hiervoor heeft een 
periode terinzagelegging plaatsgevonden van het ontwerpbestemmingsplan. Voorafgaand aan 
en tijdens deze periode zijn bijeenkomsten (toen nog veelal digitaal, maar ook enkele 
'keukentafelgesprekken' bij bijvoorbeeld agrariërs) georganiseerd voor inwoners en 
ondernemers. Ook is het team van PARK21 aanwezig als er informatiemarkten plaatsvinden, 
zoals de informatiemarkt in Nieuw-Vennep in juni 2022. Maar ook tijdens de avondvierdaagse 
en natuurlijk de PARK21 Zomerweken zoeken we onze inwoners en ondernemers op. Dat al 
deze fysieke bijeenkomsten en activiteiten weer doorgang vinden na de coronacrisis is positief. 
Natuurlijk voor alle bezoekers en deelnemers, maar ook zeker vanuit het oogpunt voor de
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verdere ontwikkeling PARK21. Met behulp van deze activiteiten bezoeken steeds meer mensen 
het gebied en gaat het park leven. Hierdoor zien ook initiatiefnemers de potentie van het park.

Voor PARK21 maken we veelvuldig gebruik van onze communicatiekanalen YouTube, Facebook, 
Twitter, Instagram en onze eigen website en nieuwsbrief. De Facebookpagina van PARK21 heeft 
ruim 4.000 volgers en heeft bij sommige berichten een bereik van 7.000 personen. Gemiddeld 
ligt het bereik op 2.000 personen per bericht. We geloven dat actieve pagina's zorgen voor 
meer naamsbekendheid, meer volgers en een hogere betrokkenheid onder onze volgers. We 
blijven dit voortzetten.

Realisatie
Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om tot realisatie van PARK21 te komen. Waar het kan 
zetten we al voorafgaand aan het in werking treden van het bestemmingsplan stappen richting 
de realisatie van de deelgebieden. Zo voeren we diverse voorbereidende technische 
onderzoeken uit, zoals naar de bodem(gesteldheid), niet gesprongen explosieven, flora en 
fauna en dergelijken. Met deze onderzoeken kunnen we van een aantal deellocaties de 
landschappelijke ontwerpen/visies vertalen naar een technisch ontwerp. Met dit technische 
ontwerp kunnen we naar verwachting begin 2024 starten met de grootschalige realisatie van de 
parklaag (45 hectare, ongeveer 65 voetbalvelden) en het bouwrijp maken van de leisurelaag 
(zeven hectare, ongeveer tien voetbalvelden) in deellocatie Groot Vennep. Na deze deellocatie 
verwachten we ook het voormalig baggerdepot in te richten als park waar tevens de 
mogelijkheid wordt geboden om evenementen te organiseren.
Daarnaast zijn we afgelopen jaar ook actief geweest met het planten van bomen en groen voor 
onze inwoners. Zo hebben we de singel rondom Groot Vennep verder versterkt, hebben we in 
deelgebied 1 rond het klimpark groen geplant en een windsingel achter de Rugby Club 
Haarlemmermeer aangelegd. Ook hebben we bijgedragen aan de start van een voedselbos op 
de deellocatie Park-polderlanden.

Deellocaties
Groot Vennep
De deellocatie Groot Vennep is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, de Noordelijke Randweg 
en de Zuidtangent. In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een definitief ontwerp 
voor de inrichting van dit gebied, zodat de uitvoering kan beginnen zodra het bestemmingsplan 
in werking treedt. Het doel is om in 2024 te starten met de realisatie en hiervoor liggen de 
werkzaamheden op schema.

Ook kijken we naar een geschikte invulling van de parkkamer die in dit gebied ontstaat. We 
willen hier graag een educatieve, innovatieve proeftuin realiseren waar de tuinbouwsector zijn 
innovaties toont om de keten circulair te sluiten.

Park-polderlanden
In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst met de coöperatie voor Parklanden ondertekend 
voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van 60 hectare grond aan de oostkant van de 
Rijnlanderweg. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken met de coöperatie vastgelegd 
voor een aantrekkelijk agrarisch en recreatief landschap.

Het afgelopen jaar hebben hier onder meer de aardappeloogstdag, koeien dansen in de wei en 
het boeren Paasfeest weer plaatsgevonden en is gestart met de aanleg van een voedselbos. De 
ervaring leert dat de agrarische recreatieve transitie, die de Parklandboeren in gang hebben 
gezet, aansluit op een behoefte: een steeds groter groeiend aantal bezoekers komt af op de 
activiteiten die de coöperatie door het jaar heen organiseert.
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Park-evenemententerrein
Dit gebied betreft de locatie aan de westkant van de Rijnlanderweg waar het voormalig 
baggerdepot MeerGrond is gevestigd. Eerder is besloten om het baggerdepot te ontmantelen. 
Alle werkzaamheden voor deze ontmanteling zijn in gang gezet. Ook voor dit gebied willen we 
in 2024 starten met de realisatie van het parkgebied en het evenemententerrein. Op dit 
moment wordt gewerkt aan een ontwerp voor de inrichting van dit gebied.

Flumen
Dit betreft het gebied achter de Van Zantenhal aan de Noordelijke Randweg en de Drie 
Merenweg en is 10 hectare groot. De gemeente is grotendeels eigenaar van deze gronden. Er is 
met behulp van een intensief participatietraject in 2017 gekomen tot een globale inrichting van 
het gebied. Na de vaststelling van het bestemmingsplan, en als er meer duidelijkheid is over de 
ontsluiting van Nieuw-Vennep West, kan de uitwerking verder opgepakt worden.

Deellocatie Naam Omvang Positie Ontwerp Bouwrijp
maken

Woonrijp
maken

Groot Vennep Totaal: 71 ha ■9 9 9 9
Parklaag:
46 ha 9 9 9
Polderlaag:
18 ha 9 9
Leisurelaag:
7 ha 9 9

Deellocatie Naam Omvang Positie Ontwerp Bouwrijp
maken

Woonrijp
maken

Park-
evenementen
terrein

Totaal: 29 ha 9 9 9
Parklaag:
29 ha 9 9 9
Polderlaag:
0 ha

- " -

Leisurelaag: 
dubbel gebruik

Deellocatie Naam Omvang Positie Ontwerp Bouwrijp
maken

Woonrijp
maken

Park-
polderlanden

Totaal: 62 ha 9 9 9
Parklaag:
16 ha 9 9 9
Polderlaag:
46 ha 9 9 9
Leisurelaag:
0 ha

" " -
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Deellocatie Naam Omvang Positie Ontwerp Bouwrijp
maken

Woonrijp
maken

Flumen Totaal: 11 ha <?
Parklaag:
8 ha
Polderlaag:
0 ha

~ " -

Leisurelaag:
3 ha 9 <?> 9

Afgerond Opgestart Nog op te starten

Tabel 1. Voortgang deelprojecten

NB. Er kunnen verschillende aantallen hectares zijn in vergelijking met eerdere bestuurlijke 
stukken die de raad heeft ontvangen. Deze verschillen komen tot stand door voortschrijdend 
inzicht en op onderdelen een aangepast projectvenster. Bij het Park-evenemententerrein is 
bijvoorbeeld de ontsluitingsweg als cruciaal onderdeel ook toegevoegd aan het deelgebied.

Financiën
Het financiële model voor PARK21 bestaat uit de onderdelen algemene kosten, 
investeringsplannen en grondexploitaties voor de grondverkopen. Over de 
investeringsprojecten en de algemene kosten wordt in het Meerjarenperspectief Investeringen 
(MPI) gerapporteerd en over de grondexploitaties middels het tussentijds Meerjarenperspectief 
Grondzaken ((t)MPG).

Algemene kosten
De algemene kosten omvatten de strategische en voorbereidende kosten voor onder meer de 
Milieueffectrapportage (MER), Crisis- en Herstelwet bestemmingsplan/kostenverhaal, 
ontwikkelstrategie, communicatie en participatie en initiatieven. Na de vaststelling van het 
bestemmingsplan kan de uitvoering van de basisstructuur van PARK21 starten. Vanaf dat 
moment kunnen initiatiefnemers in het park terecht.

Gerealiseerde kosten VTA investeringen totaal
Boekwaarde 31-12-2021 €8,7 €0,3 €8,9
Uitgaven 2022 €0,9 €0,1 € 1,0
Boekwaarde 31-12-2022 €9,6 €0,3 €9,9
Tabel 2. Gerealiseerde kosten (x 1 miljoen)

Per 31-12-2021 was € 8,9 miljoen gerealiseerd waarvan € 8,7 miljoen aan voorbereiding, 
toezicht en administratie kosten (VIA) en € 0,3 miljoen aan investeringen. In 2022 is 
€ 0,9 miljoen aan VTA gerealiseerd en € 80.000 aan investeringen. De uitgaven aan VTA 
betreffen onder meer de projectgroepen, communicatie en de kosten voor het 
bestemmingsplan. De investeringen betreffen de aanleg van groen. Hiermee komen de uitgaven 
per 31-12-2022 op € 9,9 miljoen waarvan € 9,6 miljoen aan VTA en € 0,3 miljoen aan 
investeringen.

Bij de Voortgangsrapportage PARK21 2022 (2022.01344) was het totaal aangevraagde krediet 
€ 9,1 miljoen voor VTA en € 1,1 miljoen voor investeringen. In 2022 is voor de VTA een 
aanvullend krediet aangevraagd van € 1,0 miljoen (2022.0000837).
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Budget/krediet en uitgaven per 31-12-2022 VTA investeringen totaal
Totaal verleend budget/krediet € 10,1 € 1,1 € 11,2
Totaal gerealiseerde kosten €9,6 €0,3 €9,9
Totaal resterend budget €0,5 €0,8 €1,3
Tabel 3. Resterend budget per 31-12-2022

Voor de werkzaamheden is nog € 1,3 miljoen krediet aanwezig. Er wordt middels het 
raadsvoorstel PARK21 Financiën (7225733) een aanvullend VTA- budget aangevraagd van 
€ 0,5 miljoen.
Bij de investeringsprojecten Park-polderlanden en Park-evenemententerrein worden na 
vaststelling (via hetzelfde raadsvoorstel) historische plankosten opgenomen als bijdrage aan de 
historische plankosten. De algemene plankosten worden hierdoor verlaagd.

Deellocaties
Voor de gebiedsontwikkelingen Flumen en Groot Vennep zijn grondexploitaties en 
investeringsprojecten vastgesteld (2019.0058368). Het resultaat van de grondexploitaties sluit 
op € 0. In 2022 zijn de grondexploitaties herzien (2022.0001080). In 2022 zijn kredieten 
aangevraagd voor de investeringsprojecten Park-polderlanden en Park-evenemententerrein 
(2022.0000837).

Kostenverhaal en overige opbrengsten uit grond en subsidies
De gemeente ontvangt voor PARK21 inkomsten uit de volgende beschikbare dekkingen:

Beschikbare dekking dekking
PASO mkjdeten €26.5
Nota Ruimte Gelden (NRG) € 15.0
RIH duurzaam watersystseem middengebied €15,0
RIH overig € 17.3
RWS € 1.0
Impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 €0.7
Overige €0.3
indexatie €0.7
Grondoptrengsten € 8.S
Totaal €85,3

Tabel 4. Beschikbare dekking

• Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving middelen (PASO): dit dekkingsmiddel van 
€ 25,9 miljoen voor aanleg Haarlemmermeer Groen is, bij de afronding van het 
convenant Mainport en Groen, via de provincie beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
ontwikkeling en realisatie van PARK21 (2013.0030720). Deze is aangevuld met
€ 555.900 vanuit de Stichting Mainport & Groen (2014.0010291). Het betreft het 
risicobudget dat twee jaar beschikbaar zou blijven voor het afdekken van eventuele 
risico's uit gerealiseerde projecten van de Stichting Mainport & Groen.

• Nota Ruimte Gelden (NRG): er is € 15 miljoen rijksbijdrage door de provincie toegekend 
voor de recreatieplas en verduurzaming van het watersysteem. Voorwaarde is een eigen 
bijdrage van € 15 miljoen. Deze gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit de reserve RIH 
(2014.0007436).

• Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH): de overige RIH
€ 17,3 miljoen bestaat uit: de bijdrage van Ymere 'Rood voor groen' (€ 6,5 miljoen RV 
2009.20972), bijdrage algemene voorbereiding (€ 0,9 miljoen RV 2009.17945 en RV 
2016.34520), bijdrage voor de aankoop van het baggerdepot (€ 1,1 miljoen RV 
2012.0074057), bijdrage deelgebied 2 (€ 5,1 miljoen RV 2013.68521) en dekking voor 
Park-polderlanden (€ 3,7 miljoen RV 2022.000837).
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• Rijkswaterstaat: het krediet voor de investeringen wordt deels gedekt via de 
overeenkomst met Rijkswaterstaat voor bomencompensatie. Het gaat in totaal om 
€ 1,0 miljoen.

• Overige: daarnaast zijn er wat kleinere bijdragen van derden gerealiseerd, 
pachtinkomsten en is indexatie reserve toegekend.

Naast de hierboven genoemde inkomsten zijn de verwachte in de deelgebieden Fluimen, Groot 
Vennep en Park-polderlanden gezamenlijk € 8,9 miljoen.
Eind 2022 hebben we voor Groot Vennep € 0,7 miljoen subsidie aangevraagd in kader van de 
impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. De bijdrage is 9 februari jongstleden toegekend.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlerffmermeer, 
namens dezen,

ir. Mariëtte Sedee-Schdïtemaker 
wethouder G'rteotschalig Groen & Recreatie


