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Wat willen we bereiken? 

Met Park21 ontstaat in Haarlemmermeer een groot en gevarieerd landschap om te 
recreëren en te verblijven. Park21 is het nieuwe stedelijke park voor de bewoners van onze 

gemeente, maar ook het toekomstige groene hart van Haarlemmermeer. Het is een 

bijzondere schakel in de regionale groenstructuur en een manier om Haarlemmermeer en 

haar agrarische cultuurhistorie méér gezicht te geven. Het zorgt voor duurzame kwaliteit in 

de metropoolregio Amsterdam en biedt amusementsvoorzieningen voor mensen uit binnen

en buitenland. De schaal , het internationale aspect en de bijbehorende voorzieningen en 
evenementen, maken van Park21 een metropolitaan park. 

Voortraject en context 

Op 16 juni 2011 heeft de gemeenteraad het Masterplan Park21 vastgesteld als kadernota 

voor de ontwikkeling van het natuur- en recreatiegebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep 

(Rv 2011 .11913). De raad heeft ook besloten dit project als prioriteit te bestempelen in de 

ontwikkeling van groen en recreatie in de gemeente. Op 26 april 2012 (Rv 2012.9999) heeft 

de gemeenteraad op basis van een nadere financiële haalbaarheidsanalyse besloten het 

project te continueren en daarnaast tot uitvoering van het eerste deelgebied over te gaan. 

De gemeente is in deze fase trekker van het project, stuurt op de ontwikkeling en brengt 
deelprojecten op de markten/of in uitvoering. Het Masterplan Park21 dient als 

basisdocument om helderheid te geven over de ruimtelijke ambities en als middel om regie 
te kunnen voeren. Hierin staat de parkvisie verwoord en worden kaders beschreven, maar 

dit document is uitdrukkelijk geen blauwdruk of vaststaand eindbeeld. 

In mei 2013 hebben provinciale staten besloten dat de zogenaamde Plan van Aanpak 

Schiphol en Omgeving (PASO)-middelen ten behoeve van het park kunnen en mogen 

worden ingezet. In het kader van de afronding van het programma Mainport & Groen heeft 

onder andere ook Schiphol als partner in Mainport & Groen hiermee ingestemd. 

Park21 is een complexe gebiedsontwikkeling, geen plan dat in één keer uitgerold kan 

worden, maar een ambitie waarbij we over de jaren heen sturen op een eindbeeld 
gebaseerd op de uitgangspunten in het Masterplan. Het proces van ontwikkeling is van vele 

factoren afhankelijk (samenwerking met publieke en private partijen, 

financieringsconstructies, macro-economische ontwikkelingen, bestuurlijke voorkeuren, etc). 

In het afgelopen jaar zijn er opnieuw belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling. 

Het park krijgt in een aantal parallelle sporen vorm . 
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Wat hebben we daarvoor gedaan en gaan we daarvoor doen? 
Per brief is in december 2012 uw raad over de voortgang van het project geïnformeerd. 

Conform de toezegging van het college om separaat aan de Meerjaren Perspectief 

Grondzaken (MPG)-cyclus jaarlijks over de voortgang van Park21 te rapporteren, ontvangt u 
nu de voortgangsrapportage over 2013. 

Deze rapportage biedt inzicht in de voortgang bij de verschillende thema's en ontwikkelingen 

vanaf december 2012; tevens wordt op een aantal onderdelen besluitvorming voorgelegd. 

Koers recreatieplas en duurzaam watersysteem 

Een belangrijke mijlpaal is de uitwerking van een bijgestelde koers voor het westelijke 

deelgebied in het park, met de recreatieplas . Hiervan is nader verslag gedaan in de 

Voortgangsrapportage Park21 najaar 201 3 (bijlage 1 ). Over de recreatieplas hebben we op 
hoofdlijnen overeenstemming kunnen bereiken met het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Dit is een belangrijke doorbraak in een langdurige discussie. Voor de verdere ontwikkeling 
van het deelgebied is een vervolgaanpak opgesteld (bijlage 2: Ontwikkelstrategie deelgebied 

2; geheim). Dit zogenaamde 'koersbesluit' wordt met deze rapportage aan u voorgelegd. 

Het koersbesluit is nog geen go/no-go beslissing, maar wel een noodzakelijke tussenstap. 

Voor deelgebied 2 wordt namelijk afgeweken van een belangrijk uitgangspunt uit het 

masterplan: de realisatie van zandwinplassen. Het vertrekpunt wordt een ondiepe plas. 

Daarmee komen de beperkingen voor het ontwerp, vanwege de eisen bij zandwinning, te 
vervallen. Zo ontstaan tegelijkertijd kansen om het gebied aantrekkelij ker vorm te geven. 

Anderzijds is een belangrijk aspect hierbij dat, door het wegvallen van inkomsten uit 
zandwinning, de opgave voorligt om aanvullende dekking voor de realisatie van het 

deelgebied te genereren. 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Gemeente Haarlemmermeer zetten zich in om 

een belangrijk deel uit de zogenaamde Nota Ruimte Gelden 1, € 15 miljoen, vrij te maken 

voor verduurzaming van het watersysteem . Dit gezien de gezamenlijke intentie om 

tenminste een deel van deze gelden te besteden conform de oorspronkelijke doelstelling, 

waarbij tegelijkertijd het streven is om tot besteding binnen afzienbare term ijn aan een 
concreet project te komen. Deelgebied 2 biedt deze mogelijkheid. Verduurzaming in het 

deelgebied komt tot stand door de invoering van een flexibel polderpeil. Ook de realisatie 
van een recreatieplas met flexibel waterpeil kan hier mogelijk een bijdrage aan leveren. 

Onderdeel van de inzet is dat de gemeente voor toekomstige ontwikkelingen een bedrag in 

dezelfde orde zal vrijmaken als bijdrage aan de introductie van een flexibel polderpeil 

westelijk Haarlemmermeer, waarbij tevens een koppeling is gelegd met de transformatie van 

het agrarisch areaal in Park21 . Gekoppeld aan toekomstige ontwikkelingen zal het Ruimtelijk 

Investeringsfonds Haarlemmermeer (RIH) hiervoor worden ingezet. 

Door deze inzet stellen wij nu reeds een belangrijk deel van de Nota Ruimte Gelden zeker. 

Daarbij bevestigen en concretiseren wij onze toezegging, zoals ook vastgelegd in de 
structuurvis ie, om ervoor te zorgen dat op termijn ook in de andere delen van het park en de 

polder gewerkt wordt aan verduurzaming van het watersysteem . Deelgebied 2 van Park21 
kan daarvoor als pilotproject fungeren. 

1 In het kader van de gebiedsaanpak Haarlemmermeer West zijn vanuil hel Rijk de zogenaamde Nota Ruimte 

Gelden (NRG), ca. € 46 miljoen, beschikbaar. Onder andere om in te zetten voor een nog nader te bepalen 

blauw/groen structuur in Haarlemmermeer West. Hiertoe behoort o.a. het plangebied van Park2 1. 



Onderwerp 

Volgvel 

Park21 : voortgangsrapportage najaar 2013 en kredietvoorstel 
3 

Voordat wordt verder gegaan met de uitwerking van deelgebied 2 in een ontwerp en 

gebiedsexploitatie, is het van belang als gemeente helder te zijn over deze koers, ook naar 
de partijen (publiek en privaat) waarmee we de volgende stappen willen zetten. We vragen 

met dit raadsvoorstel dan ook goedkeuring om deelgebied 2 op basis van een ondiepe plas 
verder te mogen uitwerken. De uitgangspunten voor deze plas zijn beschreven in de bijlage 

Programma van Uitgangspunten deelgebied 2 (bij lage 3). Begin 2014 komen wij bij u terug 

met een nadere uitwerking van de dekking van de publieke opgave, in relatie met de 

besluitvorming rond de nota ruimte gelden. Naar verwachting kan eind 2014 dan een 

financieel kader en basisontwerp voor deelgebied 2 ter besluitvorming worden voorgelegd, 

op basis waarvan de raad een go/no-go beslissing kan nemen. 

Leisure 
Ook is een aftrap gegeven voor verdere invulling van het leisuregebied in het oosten van het 

park. Dit gebied kent een hoge kwaliteit en er wordt naar een bestendig programma voor 

langdurig functioneren gestreefd. Samen met een aantal internationale adviesbureaus wordt 

gewerkt aan de verdere planvorming van dit gebied, door het opstellen van een 

verdiepingsslag van het huidige masterplan voor wat betreft leisure. Deze internationale 

bureaus staan wereldwijd bekend om hun expertise op het gebied van 

vrijetijdsvoorzieningen. In de samenwerking met deze bureaus krijgt de gemeente de 

middelen in handen om de juiste investeerders aan te trekken. De resultaten van deze stap 
zullen separaat ter besluitvorming worden aangeboden, naar verwachting in het eerste 

kwartaal van 2014. 

Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 
In het kader van de voortgangsrapportage leggen we tevens een beeldkwaliteitsplan voor de 

openbare ruimte voor, mede getoetst bij de ontwikkeling van deelgebied 1, waarmee we een 

belangrijk beleidsdocument in handen hebben hoe over de jaren heen met de inrichting van 

het openbare gebied in Park21 dient worden omgegaan (bijlage 4). Gezien het 

totaaloppervlak van het plangebied en de hoeveelheid partijen die er gedurende de 
komende jaren aan mee (gaan) werken, is dit een onmisbaar document om de kwaliteit van 

de inrichting op een degelijk en eenduidig niveau te houden. 

Directe aanleiding om dit document nu ter besluitvorming voor te leggen is het proces van 

uitvoering van deelgebied 1, waar inmiddels het ontwerp en de bestekken van de openbare 

delen opgesteld worden. Bij de vervaardiging hiervan was en is de behoefte aan algemene 

richtl ijnen voor de inrichting van de openbare delen van het park groot. 

Duurzaamheid 
Op het thema duurzaamheid hebben we, gebruik makend van de betrokkenheid en expertise 

van de Dienst Landelijk Gebied, gewerkt aan een aanscherping van de te volgen koers bij de 

verdere ontwikkeling van Park21 . Het resultaat zal, naar verwachting medio 2014, separaat 

aan u worden voorgelegd. In dat verband is ook Park21 gepositioneerd als opgave in de 
relatie met de ASU (Arizona State University) en Nederlandse universiteiten. 
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Verbindingen: infrastructuur 

Voor wat betreft infrastructurele verbindingen willen we kort ingaan op de motie 

'Verbindingen Park21 ' die bij het raadsvoorstel (2012.001 0169) is aangenomen over de 

langzaamverkeersverbindingen van en naar het park. Daarbij is specifieke aandacht 

gevraagd voor de langzaamverkeersverbinding tussen Park21 en de Toolenburgerplas. 

Afgezien van financiering is ruimtelijke inpassing voor deze specifieke verbinding komende 

jaren niet mogelijk, doordat de tussenliggende velden van sportvereniging VV UNO de route 

vooralsnog blokkeren. Voorlopig schuift deze verbinding dan ook op de lange baan. Doordat 

het oostelijk deel van deelgebied 1 wel voor langzaamverkeer is ontsloten door de IJweg en 

door een route langs de Zuidtangent, is dit gebied wel goed ontsloten. 

Voor een uitgebreidere toelichting over de verbindingen van en naar het park verwijzen wij u 

naar de bijgevoegde voortgangsrapportage (bijlage 1 ). 

PASO-gelden 
Tot slot, maar niet in de laatste plaats is een significante stap geweest het definitief 

verkrijgen van de financiële middelen van ca. € 26 miljoen voor de ontwikkeling en uitvoering 

van het project, welke bekend stonden als de zogenaamde PASO-middelen, voortvloeiend 

uit het convenant Mainport & Groen. Over de afhechting van de oorspronkelijke afspraken uit 

dit convenant is de raad eerder dit jaar geïnformeerd (Rv 2013.30720). Bijgevoegd treft u ter 

kennisname de ondertekende versies van de intentieovereenkomst en uittredingsovereen

komst, die de afronding markeren (bijlage 5 en 6). DePASO-middelen kunnen nu ingezet 

worden voor Park21 om als vliegwiel te dienen om andere investeringen op gang te 

brengen. Zie voor een nadere toelichting van deze onderwerpen de voortgangsrapportage 

en de bijlagen in die rapportage (bijlage 1 ). 

Deelprojecten in uitvoering 

Deelgebied 1 van Park21 en de opheffing i.c. de groene herinrichting van het baggerdepot 

zijn inmiddels zelfstandige projecten met een eigen budget en verantwoording. Voor de 

volledigheid geven we in de voortgangsrapportage ook op hoofdlijnen inzicht in de voortgang 

van deze projecten. 

Wat mag het kosten? 
In de afgelopen jaren, vanaf 2007 tot heden, is een bedrag van € 4,1 miljoen aan 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dit bedrag is volledig benut. Hieronder treft u op 

hoofdlijnen een weergave van wat de afgelopen jaren voor dit budget is gedaan. 

2006: Het begin 

In het collegeprogramma 2006-2010 'Rood, Groen en Blauw: Meer in Balans' was 

opgenomen dat in die raadsperiade een besluit genomen diende te worden over de 

inrichting van, en gestart zou worden met de uitvoering van het Park van de 21 ste Eeuw. 

2008: Plan van aanpak 

Februari: Vaststelling van het Plan van Aanpak voor Park21 , waarbij tevens de 

uitgangspunten zijn vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van het park. 

Later in 2008 is de opgave Park21 verder gekanaliseerd middels het vaststellen van "De 

Nota de Opgave". Hierin zijn de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor het park 

nader uitgediept. De (toekomstige) ontwikkelingen en initiatieven in en rondom het 

plangebied zijn verder verkend en de randvoorwaarden zijn verder uitgewerkt evenals de 

basis voor de ontwikkelstrategie en het communicatieplan . 
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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 en gekozen is voor 

de visie van het landschapsbureau Vista. Deze visie, samen met onder andere een visie op 

het programma is verder ontwikkeld tot een concept Masterplan Park21. Een uitgebreid 

participatietraject is doorlopen. 

2011: Masterplan Park21 

Vaststelling van het Masterplan inclusief businesscase door de raad. Belangrijk onderdeel 

van de dekking bedroeg hierbij subsidie uit het programma 'Recreatie om de Stad'. Onder 

invloed van bezuinigingen vanuit de rijksoverheid is dit programma komen te vervallen, 

waarbij de haalbaarheid van Park21 onder druk kwam te staan. Vervolgens is veel energie 

gestoken in het op de kaart zetten van het Park21 in de regio wat geresulteerd heeft in het 

vooruitzicht op een bijdrage vanuit de oorspronkelijke PASO-gelden. 

2012: Nadere haalbaarheidsstudie + start uitvoering deelgebied 1: 'Sport en Park' 

In maart 2012 heeft de raad op basis van een nadere haalbaarheidsstudie 

"voortgangsrapportage haalbaarheid Park21" en bijbehorende "herziene businesscase 

Park21" besloten de ontwikkeling Park21 voort te zetten. Toen is ook besloten tot uitvoering 

van het eerste deelgebied: 'Sport en Park' over te gaan. Met de provincie is inmiddels de 

inzet vandePASO middelen (€ 26 mln.) overeengekomen. 

2012- 2013: Afgelopen anderhalf jaar 

De werkzaamheden die sinds maart 2012 doorlopen zijn worden elders in deze notitie (tabel 

1, pagina 7), de 'Voortgangsrapportage najaar 2013' (bijlage 1) en de 'Ontwikkelstrategie 

deelgebied 2: Recreatieplas en omgeving' (bijlage 2) omschreven. 

Terugverdienen van voorbereidingskasten 

Bij het beschikbaar stellen van de afgelopen kredieten is altijd uitgangspunt geweest dat 

deze voorbereidingskasten worden terugverdiend gedurende de ontwikkel ing. Dit gebeurt uit 

subsidies en bijdragen van andere overheden, te realiseren opbrengsten én uit boven- en 

binnenplans kostenverhaal ten laste van ontwikkelende marktpartijen en initiatiefnemers. In 

de herziene Businesscase Park21 uit 2012 zijn deze dekkingen nader gespecificeerd. 

Conform eerder toegekende kredieten wordt dit bedrag in eerste instantie gedekt uit de 

Reserve Grondzaken en later in de verschillende projecten (als historische kosten) 

opgevoerd en verrekend met de inkomsten van die deelprojecten. 

Voorbereidingskasten voor 2014 

De nu te besteden voorbereidingskasten dienen als hefboom om uiteindelijk de totaal 

geraamde investeringen in het park te realiseren. Conform dit uitgangspunt is in de 

grondexploitatie van deelgebied 1 al een deel , namelijk € 0,4 miljoen, van de historische 

voorbereidingskasten belegd. Het beschikbaar gestelde krediet is hiermee van € 4,1 miljoen 

gedaald tot € 3,7 miljoen. De voorbereidingskasten voor 2014 zijn , zoals hieronder 

toegelicht, begroot op € 0,75 mln. Tegelijk wordt, conform de systematiek, ook in de 

financiële doorrekening van deelgebied 2 reeds rekening gehouden met een bedrag van 

circa € 2,2 miljoen aan historische voorbereidingskosten. In 2014 kan dan aan de hand 

hiervan de grondexploitatie worden vastgesteld. 
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PASO middelen 

Met het ter beschikking komen van de PASO middelen is een belangrijke aanvullende bron 

voor dekking van de kosten van voorbereiding en uitvoering van Park21 ontstaan en is het 
risico op het niet kunnen dekken van de gemaakte voorbereidingskasten afgedekt. Het is 

dan aan de gemeente om een helder besluit te nemen over de wijze waarop die middelen 
inderdaad gekoppeld worden aan de afgesproken inzet en een koers uit te zetten met 

betrekking tot de besteding van die middelen. In het kader van deze voortgangsrapportage 

willen we hier een beeld van geven. 

Werkzaamheden: vervolg t/m eind 2014 

De werkzaamheden voor de recreatieplassen, zoals de ontwikkeling van de verhaallijn van 

het park en het leisureprogramma hebben aanzienlijke inzet gevraagd. Wat betreft het 
leisureprogramma is na afronding van deze stap het moment daar om met het ontwikkelde 

materiaal de gesprekken met bestaande initiatiefnemers op een ander niveau te brengen en 
met nieuwe vooraanstaande partijen aan te gaan. Dat geldt ook voor verkennende en 

toetsende gesprekken met investeerders en financiers. 

Voor het westelijk deelgebied met recreatieplas en parkhart zijn contacten gelegd met 

private partijen ten behoeve van de verdere ontwikkeling. Ook hier is het van belang stappen 

in de verdere voorbereiding te maken. Daarmee creëren we ook de gewenste duidelijkheid 

voor de direct betrokkenen in het deelgebied, waarbij ook de mogelijkheden voor 
samenwerking bij de verdere ontwikkeling kunnen worden verkend. 

Conform de tot nu toe gevolgde systematiek stellen we daarom voor het vervolg voor een 

overzichtelijke periode werkzaamheden voor die worden beschreven in hoofdstuk 12 van de 

voortgangsrapportage en vragen daarvoor een aanvullend krediet. Deze werkzaamheden 

beslaan de periode van ongeveer een jaar, begin tot en met einde 2014. De 

werkzaamheden en kosten worden samengevat in tabel1 op de volgende pagina. 
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Park21: we rkzaamheden t /m e in de 2014 

" ' .. ;t• . . .. .· ' 
Ontwikkeling recreatieplas en om geving en wate rsysteem 

Afstemming publieke partijen o~oer uitgangspunten ontwikkeling recreatieplas 

Uitwer11en basisontwerp 

Opstellen P rogramma van Eisen (obv PvU) 

Uitwer11en businesscase naar financieel kader (grondexploitatie) 

Implementatie ontwikkelstrategie en uitwer11en financieel instrumentarium 

Minnelijke ~.erwen.ing 

Uitwer11ing planologische procedures en start benodigde onderzoeken 

Opstellen strategie grondstromen en organisatorische horging 

Mar11t~.er11enning parkhart en o~.erig commerciele tunelies 

Voorbereiden (samenwer11ingings)o>.ereenkomsten 

Voorbereiden introductie van klimaatbestendig watersysteem (dlg 2) en financiering hier\Oor i.s.m. Hoogheemraadschap 

Sublotaal 

Stimuleren e n bege le iden leisure p rogramma 

Afronding design- en haalbaarheidsstudie t. b.v. invulling leisure programma 

Ontwikkeling storyfine (c.q. thematiek ) van leisure programma 

Bestuurl ijke vaststelling invulling le isure programma en ontwikkelstrategie 

Onderzoek naar financiele constructies en mogelijke ontwikkelstrategieën en exploita tie \Oor de leisure 

Verkenning mogelijke betrokkenheid in~.esteerders en operators 

Opzetten en nader \Onnge~oen samenwerkings~.erbanden met pri..ate en semi-pri..ate partijen 

Deelname Internationale vakbeurzen, congressen ter uitbreiding netwerk 

Vormge ving a gra rische transformat ie 

Ondersteuning en afstemming met agrarische belangen~oerenig ingen 

Continueren aanpak koppelen kansrijke initiatie>.en. ondersteuning initiatieloen indiliduele agrariërs 

Facili teren uitplaalsing, proces \Oor ruil>.erka>.eling opzetten 

Jaarlijkse actualisatieronde bestemmingsplan Builengebied Midden 

Uitwer11en \Oorbeeldproject agrarische transtonnatie 

Duurzaam h e id 

Opstellen van integrale duurzaamheidslis ie en -strategie 

Opstellen uilloeringsplan met dekkings\OOrstellen 

Bestuurlijke vaststelling lisie, strategie en ult\Oeringsplan 

Infrastructuur 

(Financiële) afspraken ontsluiting Park21 en waarborgen bereikbaarheid (langzaam-erkeer, auto) 

Ver11ennen kansrijke subs idies en bijdragen tbv langzaam-er11eers-erbindingen, \Oorbereiden en indienen aanvragen 

Ver11ennen mogelijkheden bereikbaarheid Par1121 m iddels HOV (Zuidtangent en treinstation) 

Financië le en g rondstrategie 

Lobby, contacten en \OOrbereiding afspraken financiering publieke en pri..ate partijen 

Ver11ennen, \Oorbereiden en aanvragen kansrijke subsidies 

Organiseren -.en kennis en contacten mbt financiele en fiscale constructies 

Strategisch ~.arwer~oen, fac iliteren grondruil, ontwikkelen -erwerlingssl rategle 

Ver11ennen mogelijke kansrijke financieringsconslruclies middels compensatie-afspraken 

Toets. bijs telling en uitwerking businesscase 

Prom otie, marketing, comm unicat ie en p arti cipatie 

Contacten. presentaties en afspraken strategische partners 

Productie promotie- en marketingmateriaal in de nieuwe huisstijl 

Website, e-mail nieuwsbrie..en 

Perscontacten en publicaties 

Informatie- en participatie bijeenkomsten 

Viering mijlpalen in gebied, organisatie e-.enemenlen (2 à 3) 

Organ i sa tie a l gem een 

Samenwer11ing en afstemming andere o-erheden 

Voorbereiden beheerorganisatie I par11managementorganisatie Par1121 

Superlisoren kwaliteitsl eam 

Subtotaa l 

Totale kosten fase 

Tabe/1 . Samenvatting en raming werkzaamheden vervolg 

I .. 
€ 550.000 

€ 550.000 

€ 240.000 

€ 80.000 

€ 60.000 

€ 50.000 

€ 80.000 

€ 160.000 

€ 80.000 

€ 750.000 

€ 1.300.000 
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Aanvullend krediet 

Voor het komende jaar 2014 worden de kosten voor de werkzaamheden geraamd op € 0, 75 

miljoen, voor voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van het totale project. Daarnaast 

worden de kosten, om verder uitvoering te kunnen geven aan de ontwikkelstrategie voor 

deelgebied 2, geraamd op € 0,55 miljoen. Totaal is een aanvullend voorbereidingskrediet 

benodigd van € 1,3 miljoen. 

Met deze kredietaanvraag is het totaal verleende Voorbereid ing, Toezicht en Administra tie 

(VTA)-krediet voor voorbereiding € 5,0 miljoen. Park21 blijft daarmee binnen de algemene 

en specifieke kaders. De totale VT A-kosten voor Park21 worden geraamd op circa € 24 

miljoen en de totale kosten voor de investeringen bedragen c irca € 180 miljoen, nog 

afgezien van de vastgoedinvesteringen. Hiermee zit het krediet van € 5,0 miljoen op circa 

20% van de totaal geraamde VT A kosten. Over het algemeen kan gesteld worden dat voor 

ruimtelijke projecten ongeveer één derde deel (voor Park21 circa € 8 miljoen) wordt besteed 

aan de definitie en ontwerpfase, de fase waarin we ons nu voor de meeste deelgebieden 

bevinden. Gezien de voortgang van het project vallen we hier nog ruim binnen. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 

Het college is verantwoordelijk voor de realisatie van het project. De portefeuillehouder 

Financiën, Wonen, Groen en Recreatie is namens het college van B&W eerste 

verantwoordelijke voor de ontwikkeling van Park21. De portefeuillehouder Ruimtelijke 

ordening, Mobiliteit en Luchthavenzaken is namens het college van B&W tweede 

verantwoordelijke voor de ontwikkeling van Park21 . 

De gemeenteraad kan op basis van de bijgevoegde voortgangsrapportage en het 

Programma van Uitgangspunten voor de recreatieplassen en omgeving beoordelen of er 

conform het vastgestelde Masterplan Park21 kan worden doorgewerkt aan de 

totstandkoming van Park21 óf dat zij een bijstelling van het Masterplan Park21 en 

werkzaamheden noodzakelijk acht. De besluiten die in dit kader worden genomen zij n 

kaderstellend en randvoorwaardel ijk voor de verdere ontwikkeling van Park21 . Daarnaast 

stelt de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar en neemt de uitvoeringsbesluiten voor 

de verschillende deelgebieden. Uitvoeringsbesluiten zijn op dit moment niet aan de orde. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 

Park21 is inmiddels in een fase waarin de voorbereiding van de verschillende deelgebieden 

en -projecten hun eigen proces en planning doorlopen. De realisatie van de publieke 

openbare parklaag zal gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij is begonnen met de parklaag 

van deelgebied 1, dan volgt de parklaag inclusief recreatieplas van deelgebied 2, 

enzovoorts . Voor deze publieke opgave is de gemeente vooralsnog initiatiefnemer en 

regisseur. 

Daarnaast 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. Al eerder is aangegeven dat 

vasthouden aan een vooraf opgestelde planning daarbij niet de juiste benadering is. De 

overheid is regisseur en aanjager en kan in deze rol bepaalde commerciële ontwikkelingen 

sturen, maar niet afdwingen. 

In de voortgangsrapportage is een overzicht gegeven van de activiteiten die wij de komende 

tijd (tot circa eind 2014) voorzien. Na deze periode, tot het einde van de ontwikkeling (circa 

2025), wordt de planning minder vaststaand. Sommige onderdelen van het park zullen 

sneller in ontwikkelingen komen, anderen juist trager dan voorzien. 
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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 de totale 

structuur van de gemeente, wordt - naast de reguliere rapportagecyclus Uaarverslagen, 
(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 voorbereidingskasten en kan op hoofdlijnen de kaders bijstellen indien de 

raad dit nodig acht. In het kader van deze rapportages zullen ook vervolg kredieten 
worden voorgelegd. Naar verwachting zal eind 2014, begin 2015 de volgende 

voortgangsrapportage en kredietaanvraag ter besluitvorming worden voorgelegd . Ook 
zal naar verwachting dan besluitvorming over definitieve uitvoering van deelgebied 2 

aan de orde kunnen zijn . 

Hiernaast worden voor de ontwikkeling van de afzonderlij ke deelgebieden en 
deelprojecten, in de lijn van de gekozen strategie, separaat financiële besluiten 

voorgelegd. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden voor deelgebied 1, met het sportpark 

voor de Pioniers, waarvoor parallel aan de eerdere voortgangsrapportage een ontwerp 
en exploitatieopzet was ingebracht. Ook voor het beëindigingstraject van het 

baggerdepot is een projectvoorstel uitgewerkt en voorgelegd. De voorstellen voor de 

overige deelgebieden volgen nog, afhankelijk van de beschikbaarheid van financiering 
en/of overeenstemming met private partijen. 

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. 

Communicatie 

De hoofdpunten uit de voorgangsrapportage Park21 worden in het persgesprek toegelicht. 
De betrokken belangenbehartigers worden vervolgens op de hoogte gebracht van de 

voorgenomen behandeling in de raad. Op de website van Park21 komt een aankondiging 
van behandeling in de raad te staan, waarin ook de hoofdlijnen worden aangegeven. Nadien 

volgt een link naar de desbetreffende raadstukken op het moment dat deze beschikbaar zijn. 

Met name de transformatie van deelgebied 2, van een agrarische naar een parkomgeving, 

vraagt om een zorgvuldige communicatie en participatie. De communicatie en de participatie 
richten zich daarvoor in eerste instantie op de direct belanghebbenden: de agrariërs, 

eigenaren en bewoners/ondernemers langs het toekomstige polderlint in het gebied. Voor de 
raadsbehandeling ontvangen deze direct betrokkenen van deelgebied 2 een brief naar 

waarin de raadsbehandeling wordt aangekondigd, een samenvatting en link naar de 

raadsstukken , een schets van het vervolgtraject wordt aangegeven en vooraankondiging van 
de informatieavond die na de besluitvorming wordt georganiseerd. 
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Na de informatieavond wordt deze doelgroepen de gelegenheid geboden om op individueel 
niveau over de planvorming met de gemeente in gesprek te gaan. Daarnaast worden zij 

continue op de hoogte houden van de hele ontwikkeling van het gebied door middel van 
brieven. 

Ook de gebruikersgroep Park21 waarin toekomstige gebruikers van het park (bewoners, 

initiatiefnemers, agrariërs) deelnemen wordt bij de ontwikkeling van deelgebied 2 betrokken. 

Opnieuw wordt zij gevraagd mee te denken over bijvoorbeeld de invulling, de mogelijke 
functies die zij in het park wensen en feedback te geven op plannen die hen worden 

voorgelegd. 

In de standaard communicatie uitingen van de gemeente zoals de InforMeer en de website 
van Park21 wordt aandacht over dit besluit, maar ook aan de daarna volgende 

ontwikkelingen geschonken. Dit vindt plaats in de vorm van een reeks van artikelen. 

2. Voorstel 
Collegebesluit(en) 
Het college heeft besloten om : 
1. geheimhouding op te leggen op grond van de economische en financiële belangen van 

de gemeente (art.10, lid 2 onder b Wob). De geheimhouding wordt opgelegd vanwege 

artikel 25 lid 2 Gemeentewet en geldt voor de bijlage: Ontwikkelstrategie deelgebied 2: 

Recreatieplas en omgeving; 

2. met een separaat voorstel de raad voor te stellen de geheimhouding te bekrachtigen in 

de eerstvolgende raadsvergadering op grond van de economische en financiële 

belangen van de gemeente (artikel10, lid 2 onder b Wob}. De geheimhouding wordt 
bekrachtigd vanwege artikel 25 lid 3 Gemeentewet en geldt voor de bijlage: 

Ontwikkelstrategie deelgebied 2: Recreatieplas en omgeving; 

3. de uitvoering van de ontwikkeling van Park21, onder voorbehoud van instemming van 

de raad, voort te zetten conform het vastgestelde Masterplan Park21 én conform de 
Ontwikkelstrategie deelgebied 2: Recreatieplas en omgeving. 

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 

1. op basis van de "Voortgangsrapportage haalbaarheid Park21 najaar 2013" de 

ontwikkeling van Park21 conform het vastgestelde Masterplan Park21 , voort te zetten; 
2. in afwijking van - maar met behoud van de doelstellingen uit- het Masterplan Park21 

met betrekking tot deelgebied 2, het Programma van Uitgangspunten deelgebied 2: 
Recreatieplas en omgeving vast te stellen als richtinggevend kader voor de invulling van 

deelgebied 2; 
3. als aanvulling op het Masterplan Park21 het Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte 

Park21 vast te stellen als toets- en inspiratiedocument voor ontwerpen van de openbare 

delen in het park; 

4. een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1,3 miljoen ten 

behoeve van het vervolg van de projectwerkzaamheden; 
5. 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 en dit bedrag vooralsnog te dekken uit de Reserve Grondzaken; 

6. hiertoe vast te stellen de 19e kredietverstrekking voor het begrotingsjaar 2013. 
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3. Ondertekening 

te:>L....n""Tiö1l::rth-nt-«:U>rs van de gemeente Haarlem 

de burg 

Bijlage(n} 

1. Voortgangsrapportage Park21 najaar 2013 

2. Ontwikkelstrategie deelgebied 2: Recreatieplas en omgeving (GEHEIM) 
3. Programma van Uitgangspunten deelgebied 2 

4. Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte Park21 
5. Ondertekende versie uittredingsovereenkomst Mainport & Groen 

6. Ondertekende versie intentieovereenkomst PASO 


