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Kleur aan Groen 
Inhoud

In samenwerking met

Deze nota is tot stand gekomen in afstemming met betrokken Almeerders en professionals. 
Als eerste in het proces hebben betrokken Almeerders hun visie gegeven en ervaringen gedeeld. Dat gebeur-
de in ateliers met de groene maatschappelijke organisaties, bewoners die participeren in groenbeheer en 
ondernemers met een bedrijf in het groen. In aanvulling daarop is het gemeentelijk groenbeleid geanalyseerd 
en zijn ervaringen en tips aangereikt door vakdeskundigen uit diverse andere Nederlandse groene steden. Op 
basis van de ateliers is een concept nota opgesteld.

Almeerders zijn op verschillende wijze geraadpleegd over de concept nota. Om te beginnen door een uit-
gebreide raadsconsultatie en vervolgens door een stadsgesprek en het ter inzage leggen van de nota. Het 
stadsgesprek kende een goede opkomst en vertegenwoordiging van betrokkenen. Samen met de zienswijzen 
heeft het geleid tot aanpassing van de concept nota. Het resultaat ligt voor u.
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Kleur aan Groen

 Inleiding 
1 Groene stad van initiatieven

Almere biedt ruimte. Door de velden, parken en grachten in en om de wijken. Maar ook 
doordat de stad nog jong is en kan groeien. Veel Almeerders hebben zich om die reden hier 
gevestigd. En besloten om te blijven. Almere is hún stad geworden. Ze hebben zich de stad toegeëigend en 
geven daar op eigen wijze kleur aan. Daarbij zien ze de ruimte als kwaliteit, om te genieten van de natuur, te 
bewegen of varen én als kans om hun stad zelf te vormen. 
Deze nota speelt daar op in. Ze nodigt bewoners en ondernemers uit om het groen en het water te verrijken 
met hun ideeën, zodat de inrichting en gebruiksmogelijkheden worden versterkt. Dat past bij het Almere van 
vandaag en borduurt voort op de ideeën uit de begintijd. 

Mensen maken de stad
Meer dan ooit bestaat het besef dat een levende stad alleen tot stand komt met bewoners en andere gebrui-
kers. De openbare ruimte krijgt meer betekenis als mensen betrokken zijn bij de inrichting. En als ze hun 
ideeën werkelijk kunnen verwezenlijken in het groen. Niet omdat het leuker moet, maar omdat het comple-
ter kan. 
Welke initiatieven zich in Almere aan zullen dienen is nog niet bekend. Het zullen zowel bekende als verras-
sende en onbekende voorstellen zijn. De uitdaging is er de kracht van te zien en er vervolgens een geschikte 
plek en vorm voor te vinden. Handelend vanuit het Almere Principle ‘Mensen Maken de Stad’. 

Green City
Het groen en -zeker ook- het water vormen het beeldmerk van Almere. Niet voor niets vindt de Floriade 2022 
hier plaats. Het thema is Growing Green Cities. Naast de wereldtentoonstelling zelf bevat het programma 
een Growing Green Cities beweging: een oproep om met innovatieve of alledaagse initiatieven te komen 
die bijdragen aan het realiseren van een groene, duurzame stad. Daarbij gaat het niet alleen over groen en 
beplanting. Het is een beweging naar een stad die nog leefbaarder wordt, met een gezonde levensstijl en 
groene energie. Iedereen kan en mag een bijdrage leveren aan de verdere vergroening van Almere.

Koesteren
Uitgangspunt is om datgene wat Almere als stad zo herkenbaar en aantrekkelijk maakt te koesteren. Het 
Structuurplan Almere 2010 (2003) en, meer recent, de Concept Structuurvisie Almere 2.0 (2009) kiezen het 
vertrouwde stadsconcept als uitgangspunt. Het groen en water zijn en blijven verweven met de stad. Nu, na 
ruim dertig jaar, is het karakter van de groene gebieden al flink gevarieerd. Door die variatie is het mogelijk 
om, nu en in de toekomst, op verschillende manieren van het groen te genieten. 

Ruimte bieden
Deze nota is bedoeld als eerste stap in het kunnen realiseren van meer initiatieven en participatie in de 
groene ruimte van Almere. Het heeft een uitnodigend karakter en gaat uit van mogelijkheden en kansen. 
Het vervangt de voorgaande beleidsnota´s (Almere Parkstad (2003) en Almere Levend in Groen (2009)). Het 
is opgesteld om, met respect voor de kwaliteiten van de groene stad Almere, bewoners en ondernemers de 
ruimte te geven bij de realisatie van hun ideeën. Het geeft daarbij de principes voor een zorgvuldige inpas-
sing. Almere kan zo verder ontwikkelen in de richting van een Green City. Door ruimte te bieden.
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Kleur aan Groen

‘ Almere koestert en behoudt haar groenblauwe raamwerk.
De contour is vastgelegd op kaart.’

‘Combineer stad en natuur!
Om de stad betekenis te geven, zullen wij bewust streven naar unieke en bestendige combinaties van het stede-
lijke en het natuurlijke weefsel, en naar een verhoogd besef van de menselijke verbondenheid met de natuur.’

Zo luidt het derde principe van de Almere Principles (2008). Het principe wordt beschreven volgens de reeks 
‘behouden, benutten, combineren’. Kleur aan Groen is hier op gebaseerd.
 
Behouden
Almere is een groene stad. Voor de passant is dat zichtbaar vanaf de A6: achter de bomen, rietkragen, en 
akkers is zo nu en dan bebouwing zichtbaar. Soms verscholen, soms juist markant. Voor de bewoners uit zich 
dat in ruim opgezette woonwijken met tuinen, groene entrees en fraaie randen langs oevers, parken en bos-
sen. Er is altijd natuur dichtbij om van te genieten. Door een wandeling, sport en spel of een terrasje aan het 
water. De kans op een onverwachte, verrassende ontmoeting met een nieuwsgierige vos, ree of fuut is groot.
De basis van deze groene ervaring vormt de bijzondere stedenbouwkundige opzet van de stad. Almere is 
gebouwd als een meerkernige stad waarin de verschillende woonkernen los van elkaar liggen. De ruimte 
tussen deze kernen bestaat uit royale groene en waterrijke gebieden. Daar bevinden zich de parken, sport-
velden en volkstuinen. De opzet is goed zichtbaar op de plattegrond. Het groen en het water lopen als een 
samenhangend netwerk tussen de stadsdelen door. Dichter naar binnen verfijnt het netwerk zich en gaat, via 
de parken en weteringen tussen de wijken, uiteindelijk over in het buurtgroen. Naar buiten toe groeien deze 
uit tot grotere gebieden: de bossen en natte natuurgebieden.
Almere wil dit unieke netwerk van natuur en landschap ook in de toekomst koesteren en behouden. Deze 
nota legt daarom de hoofdstructuur (het raamwerk) vast en beschrijft de betekenis ervan (de essentie). De 
essentie en de groene kwaliteit van de verschillende landschappen binnen het raamwerk stellen voorwaar-
den aan alle ontwikkelingen in het raamwerk. 

 Perspectief

2 Combineer stad en natuur

‘ Almere benut en verrijkt haar groenblauwe raamwerk. 
Bewoners, ondernemers, beheerders en gemeente vergroten gezamenlijk de diversiteit.’

Benutten 
De bewoners van Almere houden van het groen en water in hun stad. Ze genieten van de natuur en dragen 
actief bij aan de verbetering ervan. Ze participeren in beheer en hebben ideeën voor activiteiten en onder-
nemingen. Daarmee versterken ze de inrichting en gebruiksmogelijkheden. Het geeft het aanwezige groen 
meer betekenis voor de stad en haar bewoners doordat het op meerdere manieren kan worden beleefd en 
benut. 
•	 Gezond

In het groen en op het water kan je even ontsnappen aan de drukte van alledag. Dat zorgt voor ontspan-
ning en beweging en is goed voor de gezondheid. Leisure-ondernemers verbreden het palet aan moge-
lijkheden: bijvoorbeeld voor kamperen, sauna, zwemmen en watersport.

•	 Eetbaar
Het groen biedt ruimte voor diverse vormen van stadslandbouw: dierenweides, stadsakkers, school- en 
buurtmoestuinen. Deze zorgen voor een grotere betrokkenheid van mensen bij hun omgeving en elkaar. 
En maken mensen bekend met gezond voedsel.

•	 Productief
Er is ruimte voor de berging en zuivering van water. En voor de winning van duurzame energie, zoals op 
het zoneiland met zonnecollectoren bij Noorderplassen-west. 

•	 Biodivers
Voor een jonge stad als Almere is vergroting van diversiteit op ieder gebied (ecologisch, sociaal en eco-
nomisch) van extra belang, omdat de diversiteit op dit moment, na dertig jaar, nog altijd pril en dun is. 
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Oostvaarders  
Stad & Natuur

Horeca en bootverhuur Noorderplassen
Boathouse en Boei2

Zomerdag op stadsweide Den Uylpark
Stad & Natuur

Feestdag in het Cascadepark
Kindercasla

Bijenlint
Landschapsbeheer met 340 schoolkinderen

Theater in de polder
Suburbia

© Jorn van Eck
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Almere Principles
1. Koester diversiteit
2. Verbind plaats en context
3. Combineer stad en natuur
4. Anticipeer op verandering
5. Blijf innoveren
6. Ontwerp gezonde systemen
7. Mensen maken de stad

Combineren
Met haar typerende, groene stadsopzet behoort Almere tot de familie van Green Cities. Wereldwijd zijn groe-
ne steden te vinden. Vaak zijn het (net als Almere) nieuwe steden met een nog jong bestaan van minder dan 
50 jaar. Ze zijn geïnspireerd op het Garden City Model van Ebenezer Howard uit 1898. Almere is één van de 
meest geslaagde Green Cities. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de ‘peetvaders van Almere’. Zij 
waren de eerste ontwerpers van Almere. Ze stelden daarbij de verbinding van stad en land als uitgangspunt 
en legden met hun vernieuwende ideeën over stedenbouw het groene fundament van de stad. In de Almere 
Principles (2008) is dit overgenomen in het principe ‘Combineer Stad en Natuur’.

De ontwerpers en uitvoerders van Almere voegden de daad bij het woord: beplantingen, plassen en wete-
ringen zijn op grote schaal aangelegd. Als een robuust raamwerk tussen de bebouwingskernen. Door het 
uitgekiende beplantings- en landschapsplan bevat het tal van aanleidingen om betekenis toe te voegen.
Een groeiende groep Almeerders heeft dat ontdekt! Aanvoerders zijn de stichting Stad & Natuur en de lei-
sure-ondernemers. Zij hebben op bijzondere wijze invulling en betekenis gegeven aan natuur en landschap. 
Deze plekken blijken vaak geliefde bestemmingen bij veel Almeerders en bezoekers van buiten. 
In aanvulling daarop worden activiteiten ondernomen door bewoners, organisaties en ondernemers die par-
ticiperen in het onderhoud, tuinen realiseren en educatieve of culturele programma’s verzorgen. En ook de 
beheerders hebben een belangrijke rol: met hun inspanning kunnen zij het groen meer ‘kleur’ geven. Door 
hun faciliterende opstelling kunnen wensen van bewoners worden gerealiseerd en beweegt het groen mee  
met de veranderende behoeftes van de stad. 
Samen geven zij kleur aan het groen (en het blauw) en veranderen het casco in een levendig en divers stads-
landschap. Precies zoals het bedoeld is. Ook al had niemand dat vooraf precies zo kunnen bedenken. En dat 
is ook de manier waarop het raamwerk zal blijven veranderen: door, met respect voor de bestaande kwalitei-
ten, ruimte te bieden en goede ideeën verder te helpen. Zo wil Almere zich verder ontwikkelen: niet ten koste 
van het landschap, maar met het landschap.

‘ Almere blijft stad en natuur combineren.
Het bestaande landschap geeft richting aan nieuwe initiatieven.’

Garden City (Diagram 7), 1898
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Binnen de stad en daarbuiten
Almere is een stad in de groei. Het groen en blauw groeien daar in mee. Omwonenden, verenigingen en or-
ganisaties zullen zich steeds meer betrokken voelen en het groen meer en meer gaan koesteren. Zoals dat in 
de stad, bij de parken, al gaande is. 
Buiten de stad is de betrokkenheid nog beperkt en concentreert zich op enkele plekken, zoals de Kemphaan. 
Met de verdere uitbreiding van de stad komen steeds meer mensen in de nabijheid van de bossen te wonen 
en werken. Daarom werkt de gemeente samen met de terreinbeheerders en andere betrokkenen aan het 
vergroten van de belevingswaarde, toegankelijkheid en herkenbaarheid. Ook hier dienen zich steeds vaker 
initiatieven aan. Door hun grote oppervlak en ligging op de rand van de stad is er in de bossen ook ruimte 
voor regionale en nationale initiatieven.

Globaal geldt: in de stad (bijvoorbeeld aan de Leeghwaterplas) is ruimte voor lokale (op Almere gerichte) initiatie-
ven. In de grotere groengebieden buiten de stadsdelen (bijvoorbeeld het Almeerderhout), is daarnaast ook ruimte 
voor regionale en nationale initiatieven. En in aanvulling daarop: In de parken komt geen bebouwing met primair 
een woonfuntie. Uitzondering is het Cascadepark, waar woningbouw een integraal onderdeel van het park is. 

Over de uitbreiding van Almere is afgesproken dat de bouw van nieuwe woningen voortdurend in balans zal 
zijn met de ontwikkeling van werkgelegenheid, infrastructuur en landschap. Zolang uitbreiding plaatsvindt 
op de akkers binnen het bestaande raamwerk betreft dat de transformatie van bestaande bossen en oevers. 
Zodra uitbreiding daar buiten gaat plaatsvinden, zal het nodig zijn ook het raamwerk uit te breiden. Daarom 
bevat de ontwikkelvisie voor Oosterwold een integrale ontwikkeling van bebouwing én landschap.
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 Kaart & Landschapstypes

3 Groenblauw Raamwerk

Om het unieke netwerk van groen en water te behouden en benutten is het nodig te weten wat er mee wordt 
bedoeld. Daarom is het raamwerk op kaart aangegeven en worden de kenmerken van de bestaande land-
schappen beschreven. Binnen deze gebieden is de landschappelijke kwaliteit altijd uitgangspunt.

Raamwerk 
De jonge beplantingen die twintig tot veertig jaar geleden werden aangelegd zijn uitgegroeid tot een robuust 
stelsel van groengebieden dat Almere verbindt met haar omgeving. Door het doorgaande karakter ervan ont-
staat een uitgebreid, gevarieerd landschap, als natuurlijke tegenhanger van het stedelijk gebied voor mens 
en dier. Dit noemen we het groenblauwe raamwerk. Het bevat de natte natuurgebieden en plassen in het 
buitengebied en de grote landschappelijke structuren die de stad met zijn omgeving verbinden (de bossen, 
parken en weteringen). 
Daarnaast is er het groen ín de wijken. Het bevat het kleinschalige groen dat vooral is bedoeld om woonbuur-
ten te verfraaien en om te spelen: plantsoenen, speelveldjes en bosstroken. Het gebruik ervan groeit mee 
met de wensen en behoeftes die in de buurt leven. Dit buurt- en wijkgroen valt buiten het raamwerk.

Landschapstypes
Alle ontwikkelingen in het groen en het water zullen steeds plaats vinden met respect voor het bestaande 
landschap. Op de kaart met het raamwerk zijn daarom landschapstypes aangegeven. Zij laten zien dat er 
verschillende landschappen zijn met elk hun eigen ruimtelijke karakteristieken en kenmerkend gebruik1. Er 
wordt onderscheid gemaakt in: bos, moeras, park, voorzieningenpark, water en identiteitsdragers. Het land-
schapstype geeft richting aan de vorm en het type gebruik van nieuwe ontwikkelingen, zodat elke toevoeging 
een versterking is, en je er tegelijkertijd kan blijven doen wat altijd al kon.
Naast de grote vlakvormige landschapstypen bestaan er een aantal lijnvormige elementen die in belangrijke 
mate bijdragen aan de groene uitstraling en dooradering van Almere. Dit noemen we identiteitsdragers. Het 
zijn de dijk, de grachten met hun oevers en de recreatieve routes met hun bermen. Zij verbinden de diverse 
landschappen en de wijken. Letterlijk door het netwerk van recreatieve routes. Maar ook ruimtelijk door 
de herkenbare groene inrichting. Ze zijn beeldbepalend en zetten de groene identiteit door tot in de wijken. 
Daarom geldt ook daarvoor deze nota. 

1 Het kenmerkend gebruik bij de landschapstypes is een indicatie. Het schrijft niet voor, het sluit niet uit, maar geeft richting. 
In beginsel kan veel (uitgezonderd woningbouw in de parken), mits het een verbetering oplevert voor (het gebruik van) het 
groenblauwe raamwerk. Initiatieven worden beoordeeld aan de hand van de essentie en ontwikkelprincipes uit hoofdstuk 4.
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Kaart 

Versie oktober 2013. 
Deze kaart is onderdeel van de nota 
Kleur aan Groen. 
Kleur aan Groen geeft spelregels 
voor een zorgvuldige inpassing van 
initiatiatieven binnen het groenblau-
we raamwerk van Almere.

Groenblauw Raamwerk Almere

recreatieve verbinding

Groenblauw raamwerk
Almere

identiteitsdrager

versie oktober 2013

voorzieningenpark
park

moeras en natte natuur
bos

landschapstype

transformatie naar 
bebouwd gebied

water   

waterverbinding
dijk
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Bos

Bossen zijn robuuste, dichte groengebieden die de natuurlijke tegen-
hanger van het stedelijk gebied vormen. Ze hebben een belangrijke, 
recreatieve betekenis. Bovendien zijn de natuurwaarden vaak hoog: 
een groot deel van de bossen behoort tot de ecologische hoofdstruc-
tuur (EHS) .1

Ruimtelijke kenmerken  
Bos is een vegetatie die voornamelijk uit bomen bestaat met een 
ondergroei van planten en struiken. Almere kent loofbossen met 
verschillende identiteiten. De meest voorkomende zijn natbos met 
wilg, hallenbos met populier, dicht stakenbos met es en gelaagd 
bos met es, eik en een struiklaag. 
Het zijn gebieden met dichte beplanting, waardoor het doorzicht 
vaak beperkt is. Hierdoor kunnen zij relatief veel bezoekers en initi-
atieven in zich opnemen zonder dat dit op afstand zichtbaar is. 
De bossen van Almere liggen overwegend buiten de ringweg, aan 
de randen van de bestaande en nieuwe stadsdelen.

Kenmerkend gebruik
Het kenmerkende gebruik van de bossen bestaat uit natuurbe-
leving, wandelen, fietsen, natuureducatie, recreatie en cultuur. 
Doordat de bossen vaak een groot oppervlak beslaan bieden ze ook 
ruimte aan regionale en nationale initiatieven (voor bijvoorbeeld 
buitenrecreatie) van een grote omvang.

1 Voor natuurgebieden die zijn begrensd als EHS gelden aanvullende voor-
waarden (zie Spelregels EHS 2010, Ecologisch Masterplan 2006, Flora- en 
Faunawet)

Gebieden
1. Pampushout
2. Beginbos/ Vroegevogelbos
3. Spanningsveld
4. Almeerderhout
 a Weteringpark
 b Waterlandsebos
 c Boshart
 d Cirkelbos
 e Vaartbos
 f Boskammen
5. Buitenhout Sallandsebos
6. Bosgebied Noorderplassen
7. Kruidenwijk bosje
8. Vaartsluisbos en Wilgeneiland
9. Bosgebied de Vaart
10. Bosrand en Oostrandpark
11. Oostvaardersbos
12. Bosgebied Striphelden-Sieraden
13. Ruimtevlak
14. Tureluurbos
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foto

Moeras

Moerassen hebben meestal een grote natuurwaarde. Een aanzienlijk 
deel is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)1 of heeft 
zelfs de status Natura 2000. Door hun unieke soortenrijkdom kennen 
deze gebieden (inter)nationale bekendheid en vormen een bijzonder 
visitekaartje van Almere.

Ruimtelijke kenmerken
Een moeras is een overgangsgebied tussen water en land. In feite 
betreft het een tussenfase in de ecologische ontwikkeling. Deze 
wordt in stand gehouden door dieren of mensen (bijvoorbeeld be-
grazing door ganzen).
Een groot deel van deze gebieden heeft door het ontbreken van 
opgaande beplanting een open karakter. Het zicht wordt over 
grote afstanden nauwelijks belemmerd. In rietland is het zicht op 
ooghoogte zeer beperkt, alles wat daar boven uitstijgt valt op. De 
wilgenbossen, die deel kunnen uitmaken van het gebied, hebben 
een ruimtelijk dicht karakter. 
De moerassen bevinden zich aan de noord- en zuidwestzijde van 
Almere. 

Kenmerkend gebruik
De moerasgebieden en natte graslanden en bossen vervullen 
vooral een rol voor de natuur. Het zijn brongebieden voor planten 
en dieren. Het belangrijkste gebruik voor de mens is natuurbele-
ving. Ze bieden ruimte aan natuureducatie, wandelen, fietsen en 
tijdelijke, op natuurbeleving gerichte, activiteiten. 

Gebieden
1. Kromslootpark
2. Ecozone Poort
3. Stapsteen Pampushout
4. Natte Graslanden
5. Lepelaarplassen
6. Wilgenbos
7. Oostvaarderszone
8. Oostvaardersbos rand
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foto

Parken maken een onderdeel uit van het dagelijks leven van veel om-
wonenden. Bewoners hebben zich de parken toegeëigend en waarde-
ren de parken om hun groene en natuurlijke karakter. 

Ruimtelijke kenmerken
Een park is een ontworpen en aangelegd groengebied met een 
overwegend recreatieve functie. Een park bevat vrijwel altijd bomen, 
open weides, vijvers en paden met daarnaast vaak elementen zoals 
zitbanken of kunstwerken. Almere kent parken met verschillende 
identiteiten. De meest voorkomende zijn polderpark, Engels park, 
natuurlijk park en waterpark. 
De parken hebben een kleinere afmeting en schaal. Ruimtelijk 
worden ze getypeerd door een afwisseling van dichte beplanting en 
open weides en wateroppervlakken. Initiatieven in de open parkde-
len zijn al van afstand zichtbaar. De dichte parkdelen zijn beperkt in 
afmeting. Daardoor is een initiatief (gebouwd en ongebouwd) al snel 
beeldbepalend in een park en is het van belang extra zorg te beste-
den aan ontwerp en inpassing.
De parken zijn in de stad, voornamelijk tussen de woonwijken, gele-
gen. 

Kenmerkend gebruik
Het kenmerkende gebruik van de parken bestaat uit wandelen, fiet-
sen, spel, tijdelijke activiteiten, eten&drinken en cultuur. Doordat de 
parken vaak een beperkt oppervlak en open karakter hebben bieden 
ze bij voorkeur ruimte aan lokale initiatieven van kleine of middel-
grote omvang. Beheerderwoningen zijn mogelijk, maar in de parken 
wordt geen bebouwing met primair een woonfunctie gerealiseerd. 
(Uitzondering daarop is het Cascadepark.)

Park
Gebieden
1. Cascadepark
2. Muzepark
3. Beatrixpark- Den Uylpark
4. Noorderleede oever
5. Leeghwaterplas-Hannie Schaftpark-  

Bos der Onverzettelijken
6. Ebenezer Howardpark
7. Laterna Magikapark
8. Lumierepark
9. Westwig Haven
10. Oostwig Haven
11. Overgooische Zoom 
12. Lage Vaartoever
13. Polderpark (plus)
14. Meridiaan
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foto

Voorzieningenparken worden vaak veel bezocht, want hier staat het 
gebruik voorop. In deze gebieden is er ruimte voor diverse functies, 
deels niet openbaar toegankelijk, in een hoofdzakelijk groene, of wa-
terrijke omgeving. 

Ruimtelijke kenmerken
De voorzieningenparken bevatten een groen stelsel dat vaak bestaat 
uit lanen, hagen en bosplantsoen waarbinnen zich gebieden bevin-
den ten behoeve van specifiek gebruik. 
De voorzieningenparken kennen een sterke variatie in formaat en 
vorm. Het aanwezige groen dient vooral als begeleiding van de we-
gen die er doorheen gaan en als visuele afscherming van de func-
ties die in het gebied zijn opgenomen.
Voorzieningenparken liggen vaak in een stads- of parkrand en zijn 
onderdeel van de groenstructuur en het recreatieve netwerk.

Kenmerkend gebruik
Het kenmerkende gebruik van de voorzieningenparken is divers en 
bestaat uit sport, (stads)landbouw, begraven & herdenken, evene-
menten of (jacht)havens. In principe zijn de ‘velden’ gericht op het 
uitsluitend gebruik door één van de basisfuncties. Het casco van 
lanen en bosplantsoen is onderdeel van het recreatieve netwerk en 
bevat paden die wandelen en fietsen mogelijk maken.

Voorzieningenpark
Gebieden
1. Almeerderstrand  
2. Zilverstrand
3. Sportpark Fanny Blankerskoen
4. Zoneiland
5. Begraafplaats Kruidenwijk
6. Kleinbrandt sportpark
7. Manifestatieveld Stedenwijk
8. De Korversportpark
9. Kruidenwijktuinen
10. Rie Mastenbroeksportpark
11. Andreatuinen en Keurtuinen
12. Berm Veluwsekant-A6
13. Boskamers Lage Vaart
14. Sportpark Polderkwartier
15. Omgeving Oostvaarderscollege
16. Evenaar
17. Driehoek Duwweg
18. Velden Buitenhout
19. Velden Trekweg
20. Voorzieningen Weteringpark
21. Golfbaan Almeerderhout
22. Omgeving Kasteel
23. Waterlandse tuinen
24. Tuingouw
25. Laren
26. Uiteiland
27. Sportpark de Marken
28. Noorderplassen stranden
29. Omgeving de Blocq van Kuffeler
30. Dijk- en Terpmeent
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foto

Water

Het water in en om Almere symboliseert de ligging van de stad in de 
polder. Het heeft naast een technische functie, zoals waterafvoer en 
-berging, ook een belangrijke recreatieve functie en is beeldbepalend. 

Ruimtelijke kenmerken
Almere kent een grote verscheidenheid aan oppervlaktewater. Hier 
gaat het om de binnendijkse plassen en vaarten. 
De plassen hebben een grote mate van openheid. Daardoor zijn 
initiatieven op het water vanaf het oppervlak en vanuit de randen 
goed zichtbaar. De zichtbaarheid van initiatieven in de oever wordt 
bepaald door de aanwezige beplanting of bebouwing aan de oever. 
De grotere plassen zijn vooral in Almere Stad gelegen. De Lage 
Vaart markeert de randen van Almere Buiten. 

Kenmerkend gebruik
Het kenmerkende gebruik van de plassen, vaarten en hun oevers 
wordt gevormd door natuurbeleving, varen, zwemmen, recre-
atie en sport. In de oevers bevinden zich prachtige plekken voor 
eten&drinken en cultuur (incl. bijbehorende bebouwing)1. 

1 Voor waterlopen en open water die zijn begrensd als EHS gelden aanvul-
lende voorwaarden (zie Kaderrichtlijn Water, Maatwerkovereenkomst 
Water 2010, Spelregels EHS 2010, Ecologisch Masterplan 2006, Flora- en 
Faunawet)

Gebieden
1. Weerwater
2. Noorderplassen
3. Leeghwaterplas
4. Hoge Vaart
5. Lage Vaart
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foto

Identiteitsdragers

Het netwerk van fiets-, wandel-, en vaarroutes vormt de recreatieve 
drager van het groenblauwe raamwerk. Vooral de fiets- en 
wandelpaden maken deel uit van het dagelijks leven en versterken 
daardoor de beleving van de groenblauwe stad. Ook hebben zich een 
aantal interessante bestemmingen langs de routes gevestigd. 

Ruimtelijke kenmerken
De verbindingen zijn ruimtelijk-visueel van groot belang. Zij leiden 
dwars door de wijken en geven structuur en identiteit. De oevers 
hebben voldoende formaat en hebben daardoor een kenmerkend, 
groen karakter. 
De polderdijk heeft een heel eigen karakter. Als robuust element is 
deze goed zichtbaar in de omgeving, maar biedt tegelijkertijd ook 
goed zicht op zijn omgeving.
De dijk en de vaarten begrenzen stad en stadsdelen, maar 
de waterlopen volgen de structuur van de stad.De fiets- en 
wandelroutes vormen radialen die, vanuit het Weerwater, naar 
betekenisvolle plekken aan de rand van de stad leiden. 
Initiatieven langs deze lijnvormige structuren zijn vrijwel altijd goed 
zichtbaar, de aanwezige beplanting kan de visuele impact ervan 
beïnvloeden.

Kenmerkend gebruik
De recreatieve functie van de fiets-, wandel-, en vaarroutes kan 
worden ondersteund met functies zoals eten&drinken, kunst of 
cultuur. 

Gebieden
Recreatieve verbindingen
1. Rondje Weerwater
2. Stadshart- Poort
3. Stadshart- Pampushout-zuid
4. Stadshart- Pampushaven
5. Stadshart- Noorderplassen-west
6. Polderpark- Oostvaarders
7. Stadshart- Buitenhout
8. Stadshart- Havenkom Haven
9. Stadshart- Overgooi
10. Stadshart- Kemphaan
11. Langs de Lage Vaart
12. Meridiaan- Oostvaardersdijk
13. Station Oostvaarders- Oostvaardersbos
14. Evenaar- Kotterbos
15. Vogelweg- Gooimeerdijk-oost
16. Blauwe as

De dijk en de waterverbindingen zijn niet 
genummerd. De weergegeven lijnen zijn 
wel onderdeel van het raamwerk.
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foto

 

Transformatiegebieden zijn de locaties die bebouwd zullen worden en 
waarvoor ontwikkelingsplannen zijn vastgesteld. Van oudsher hebben 
ze een groen karakter, maar dat zal op termijn veranderen. Sommige 
locaties zullen al binnen enkele jaren transformeren, andere pas op 
langere termijn. We rekenen de transformatiegebieden daarom niet 
tot het raamwerk.

Ruimtelijke kenmerken
De transformatiegebieden zijn heel divers van karakter, ook na 
uitvoering van de ontwikelplannen. Nieuw programma moet, 
ruimtelijk en functioneel, passen bij de nieuwe bestemming en 
hoeft zich niet te voegen naar de essentie van het groenblauw 
raamwerk.
De transformatiegebieden bevinden zich op de locaties waarvoor, in 
de concept structuurvisie, gekozen is voor stedelijke uitbreiding.

Kenmerkend gebruik
Het kenmerkende gebruik van de transformatiegebieden wordt 
bepaald door de bestemming die is vastgelegd in de ontwikkelplan-
nen.

Transformatiegebieden
Gebieden
1. Bosstrook knooppunt A6 A27
2. Bosstrook Pampushout (4j)
3. Weerwater zuidoever 
4. Weerwater Almere Floriade
5. Kust Haven
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Initiatieven in het groen en het water zijn divers van aard en kunnen op verschillende wijze bijdragen aan 
de betekenis van het groen. Dat geldt voor bekende groene functies als natuureducatie, recreatie, cultuur, 
horeca en buitenevenementen. En uiteraard voor sport, stadslandbouw en begraven. Maar ook voor functies 
als zorg, leisure en energieproductie. Veel is mogelijk. Mits het een verbetering is voor (het gebruik van) het 
groenblauwe raamwerk. 
Inspirerende voorbeelden laten zien hoe het kan. Van kleinschalige initiatieven zoals een klimbos of een 
natuurtuin tot en met iconen als De Kemphaan en het Boathouse. Ze zijn niet los van hun omgeving voor te 
stellen. Ze ontlenen er mede hun identiteit aan en omgekeerd geldt dat ook.
Hier hoort een uitdagend speelveld met uitnodigende spelregels bij. Handelend vanuit het Almere Principle 
‘Mensen Maken de Stad’ helpen lage drempels en eenvoudige en transparante richtlijnen.

Essentie
Om te kunnen beoordelen of een initiatief een verbetering voor (het gebruik van) het groenblauwe raamwerk 
oplevert, zijn de kwaliteiten van het raamwerk samengevat in ‘de essentie’. Initiatieven zijn uitsluitend moge-
lijk als ze recht doen aan de essentie. Zo wordt bepaald of het raamwerk de beste plek is voor het initiatief, of 
dat het beter past op een bedrijventerrein of een centrumlocatie. 

Zorgvuldige inpassing
In aanvulling op de essentie gelden ontwikkelprincipes. Ze geven de condities voor een zorgvuldige inpassing 
en het bereiken van een optimale kwaliteitsbijdrage aan het groen en blauw. De principes gelden zowel voor 
ongebouwde als voor gebouwde initiatieven, bijbehorende infrastructuur en parkeerterreinen. 

De ontwikkelprincipes zijn er op gericht om vanuit de gebiedskwaliteit te werken, zonder die vooraf per ge-
bied vast te leggen. Daarvoor wordt de globale indeling in landschapstypes gehanteerd. Per landschapstype 
zijn de ruimtelijke kenmerken en het kenmerkende gebruik beschreven in hoofdstuk 3. Deze geven richting 
aan de nieuwe ontwikkeling. Met name door de toepassing van ontwikkelprincipe 2: ‘het nieuwe initiatief 
versterkt de identiteit van het gebied’.
Ook bij functiewijziging worden wenselijkheid en inpassing beoordeeld. 

Door deze spelregels verschuift de aandacht. De functie op zich is niet doorslaggevend. Het gaat om de 
kwaliteit die een initiatief op een specifieke plek kan toevoegen. Hierdoor krijgen juist verrassende, mooie 
initiatieven een kans. 

 Spelregels 
4 Essentie en Ontwikkelprincipes
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Het groenblauwe raamwerk…

1 heeft een waarde op zichzelf.
•	  Het geeft rust en een gezonde afwisseling op de hectiek van de stad;
•	  Het draagt bij aan gezonde populaties van plant en dier doordat het 
        brongebieden aan elkaar koppelt.

2 is voor de stad en haar bewoners. 
 Het is er om gebruikt te worden.

•	  Het bevat een doorgaand netwerk van watergangen, openbare paden en routes;
•	  Het bevat (recreatieve) bestemmingen en stedelijke momenten;
•	  Bewoners participeren in de inrichting en het beheer van het raamwerk.

3 is het fundament van de groene stad Almere. 
 Het is een aaneenschakeling van groengebieden en watergangen 
 tussen de woonwijken.

•	  Het brengt groen, water en natuur dichtbij elke bewoner;
•	  Het maakt een gefaseerde ontwikkeling per stadsdeel mogelijk;

4 is verbonden met de stad.
•	  Vanuit de stad is het raamwerk goed bereikbaar;
•	  De overgang tussen raamwerk en stad is herkenbaar;
•	  Bewoners en ondernemers voelen zich betrokken bij het raamwerk.

5 geeft Almere identiteit.
•	  De verbinding van stad en natuur maakt Almere onderscheidend 
        ten opzichte van andere steden in de regio;
•	  De aanwezigheid van verschillende landschapstypen geeft de stadsdelen 

        een eigen gezicht.

Essentie
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1  De groengebieden en het water vormen een samenhangend geheel.
•	 Wandelroutes, fietspaden en vaarroutes zijn doorgaand.
•	 Bossen, oevers en velden sluiten op elkaar aan.

2   Het initiatief  versterkt de identiteit  van het gebied. 
•	 De nieuwe inrichting sluit aan op de ruimtelijke kenmerken             

van het bestaande landschapstype1. 
(Dit geldt ook voor de ondersteunende voorzieningen zoals            
parkeerplaatsen, toegangswegen en opslagruimtes).

•	 Het nieuwe gebruik past bij het gebruik van het landschapstype.

3  Het initiatief is verbonden met het gebied.
•	 Het terrein is zoveel mogelijk openbaar toegankelijk.
•	 Bebouwing is georiënteerd op  het groen en water.
•	 Voorzieningen voor sport en leisure zijn primair gericht op 
        buitenactiviteit.

4 Het initiatief draagt blijvend bij aan het beheer van het gebied.
	 De	kwaliteit	van	het	groen	staat	hierbij	centraal,	niet	de	financiering	ervan.

•	 Het initiatief heeft toegevoegde waarde voor het onderhoud.           
Per initiatief wordt een passende afspraak gemaakt.

5  Er geldt terughoudendheid bij het bouwen in het groen, waarbij ingrepen
  gericht zijn op de versterking van de kwaliteit van het groenblauwe raamwerk.
  Voor bebouwing geldt een extra kwaliteitstoets, op basis van de nota  
 kleur aan groen.

•	 Bebouwing wordt door de welstandscommissie getoetst op basis    
van de gangbare welstandscriteria en met de ontwikkelprincipes    
uit de nota kleur aan groen. 

6 Het college informeert de raad vooraf per raadsbrief over initiatieven die  
 daadwerkelijk in aanmerking komen voor realisatie, indien deze afwijken
 van de bepalingen in de nota Kleur aan Groen. Hierbij schetst het
 college waarom afwijken van de nota meerwaarde heeft.

1	 Zie	specifieke	beschrijving	landschapstypes	in	hoofdstuk	3.
 Voor de ruimtelijke inpassing is ter inspiratie het document 
 Visie Groenidentiteiten Almere (2012) beschikbaar. 

Ontwikkelprincipes
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Kleur aan Groen onderstreept het groen en blauw als grote kwaliteit van Almere. Het laat zien dat er ruimte is 
om het groen en blauw verder te verfraaien en beter te benutten. Zodat Almere een nog gezondere, duurzame 
en meer gevarieerde omgeving biedt. Daarbij horen spelregels. Want er kan veel, maar wel altijd met respect 
voor groen en water. 

Het begin
Aan de hand van Kleur aan Groen kunnen initiatiefnemers hun plannen uitwerken. Door met een initiatief 
aan te sluiten bij de essentie van het groen en blauw en de principes als uitgangspunt te stellen in het ont-
werp wordt de kans op realisatie vergroot.

Naar de gemeente
Een initiatief kan op verschillende manieren bij de gemeente worden gemeld, bijvoorbeeld via het telefoon-
nummer 14 036 of info@almere.nl. Het vervolg is afhankelijk van het type initiatief.
Voorstellen voor beheerparticipatie en activiteiten zonder vestiging worden direct opgepakt door de ge-
biedsteams.1 Samen met bijvoorbeeld de wijkregisseur of de gebiedsmanager van het betreffende stadsdeel 
worden de mogelijkheden bekeken en wordt zo snel mogelijk tot actie overgegaan.
Voorstellen waarvoor (tijdelijke) gronduitgifte is vereist worden opgepakt door het ondernemersloket.2 Er 
vindt een quickscan plaats op onder andere bedrijfsplan en  bestemming. De ontwikkelprincipes geven de 
randvoorwaarden voor inpassing.
Voorstellen die afwijken van het bestemmingsplan doorlopen een haalbaarheidsstudie. Daarbij vindt een 
integrale afweging plaats. Wanneer het resultaat positief is worden de bestemmingsplanprocedures doorlo-
pen. 

Kleur aan Groen is richtinggevend voor initiatieven binnen het groenblauwe raamwerk. Het betreft de hoofd-
structuur. Voor initiatieven in het wijk- en buurtgroen (buiten het raamwerk) is het maatschappelijk nut en 
noodzaak van doorslaggevende betekenis bij de afweging.

Mogelijk maken
Deze nota ligt in het verlengde van het principle ‘mensen maken de stad’ en is een vorm van uitnodigingspla-
nologie. Het past bij een stedelijke ontwikkeling die uitgaat van samenwerking tussen overheid en initiatief-
nemers, projecten mogelijk maakt, initiatiefnemers uitnodigt en uitdaagt en daarmee lokaal aanwezige ener-
gie inzet om meerwaarde te creëren voor een gebied. De nota geeft daarom kaders op hoofdlijnen, zonder 
alles dicht te timmeren. De gemeente is niet leidend, maar faciliterend. Haar rol bestaat uit: randvoorwaar-
den creëren, actief uitnodigen en het proces begeleiden en faciliteren. Belangrijk daarbij zijn aanmoediging, 
het leggen van relaties en het mogelijk maken van kennisuitwisseling.

1 Elk stadsdeel heeft een eigen gebiedsteam met vertegenwoordigers van Stadsbeheer (oa. de wijkregisseur) en het Pro-
grammabureau Stad (oa. de gebiedsmanager).

2 Het ondernemersloket draagt zorg voor de begeleiding van ondernemers en initiatiefnemers.

 Proces

5 Hoe werkt het?
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Bestemmingsplan
Kleur aan Groen bevat voor een deel van de gebieden een verruiming van de mogelijkheden ten opzichte 
van bestaande bestemmingsplannen. Eventuele initiatieven die niet passen binnen de geldende bestem-
mingsplannen worden ook beoordeeld aan de hand van deze nota. Wanneer het initiatief op basis daarvan 
goed inpasbaar blijkt, kan worden besloten van het geldende bestemmingsplan af te wijken, dan wel het 
bestemmingsplan te wijzigen. Een bestemmingsplan kan uitsluitend worden gewijzigd na instemming van de 
gemeenteraad.
Afwijken van het bestemmingsplan is op grond van de Wabo mogelijk indien de activiteit niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
Kleur aan Groen kan de argumentatie voor die ruimtelijke onderbouwing leveren. Aan aanvragen om een 
omgevingsvergunning waarvoor wordt afgeweken van het bestemmingsplan is de eis van een ‘voorhangpro-
cedure’ verbonden. 3

Samenwerking Natuurbeheerders
Voor een aanzienlijk deel van het groenblauwe raamwerk geldt dat niet de gemeente, maar Staatsbosbeheer, 
Stichting Flevo-landschap of het Waterschap Zuiderzeeland eigenaar zijn van de grond (zie kaart blz. 28). 
Voor die gebieden gaan gemeente en eigenaar/ beheerder een samenwerking aan bij de activering van het 
groen en blauw. Initiatieven kunnen zowel gemeld worden bij de eigenaar/ beheerder als bij de gemeente. 
In beide gevallen is Kleur aan Groen met de ontwikkelprincipes kaderstellend. In aanvulling daarop gelden 
eventuele gebiedsplannen als richtinggevend.

3 De gemeenteraad van Almere heeft bij besluit van 6 januari 2011 (RV-91/2010) als standpunt ingenomen dat bij een aanvraag 
om een omgevingsvergunning waarvoor wordt afgeweken van het bestemmingsplan een ‘verklaring van geen bedenkingen’ 
door de raad niet is vereist. Wel heeft de gemeenteraad hieraan de eis van een ‘voorhangprocedure’ verbonden. Dit houdt 
in dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld de aanvraag omgevingsvergunning te agenderen voor bespreking met het 
college.
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Bebouwde-komgrens (2013)

Bebouwde-komgrens Boswet (2013)

Ecologische Hoofdstructuur uit Omgevingsplan Flevoland (2010)
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Kleur aan Groen is gericht op het behouden en versterken van het groenblauwe raamwerk en verruimt de 
gebruiksmogelijkheden. Daarnaast bestaan beleidskaders die specifiek gericht zijn op het beschermen 
van natuurwaarden en bijzondere landschapselementen. Voor een aantal onderdelen van het groenblauwe 
raamwerk bestaan bovendien gebiedsplannen (ontwikkel-, realisatie- en beheerplannen). Bij de realisatie 
van initiatieven gelden al deze kaders.

•	 Regelgeving EHS
Deze legt de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vast en benoemt de natuurwaar-
den van de begrensde gebieden. Bij ontwikkeling binnen de EHS gelden de spelregels EHS. Belang-
rijkste EHS-spelregel is dat ingrepen in een EHS-gebied in beginsel niet zijn toegestaan tenzij er 
zeer zwaarwegende redenen voor zijn, er geen reële alternatieven beschikbaar zijn en de ingreep 
kleinschalig is. Eventuele aantasting van natuurwaarden moet in dat geval kwalitatief en kwantitatief 
gecompenseerd worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot herbegrenzing of saldering waarbij 
een uiteindelijk positief effect ontstaat op de EHS. (zie kaart blz. 26, de actuele kaart is te vinden op 
http://ehs.flevoland.nl/)

•	 Boswet
De Boswet heeft tot doel om bossen te beschermen. In het kort zegt de Boswet: wat bos is, moet bos 
blijven. Bos dat wordt gekapt, moet worden herplant. Als dat niet kan op dezelfde plaats, dan elders 
(compensatie). Onder de Boswet vallen alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen 
(zie kaart blz. 26). 

•	 Ecologisch Masterplan (2006)
Het omschrijft de stappen die nodig zijn voor het realiseren van een robuust ecologisch functione-
rend systeem in de stad. En bevat de kaart met de ecologische structuur van Almere (zie kaart blz. 
28). Hierbij worden droge en natte brongebieden onderscheiden. Onderling zijn die verbonden door 
(bestaande en te ontwikkelen) ecologische verbindingszones. Deze structuur kan gezien worden als 
de haarvaten van de nationale (EHS) en internationale (Natura 2000) ecologische structuur. 

•	 Nota Archeologische Monumentenzorg (2009)
legt de kaders vast voor de archeologische monumentenzorg in Almere. Hierin wordt aangegeven 
waar archeologisch onderzoek verplicht is en hoe om te gaan met behoudenswaardige vindplaatsen, 
inclusief wettelijk beschermde monumenten (de actuele kaart is te vinden op http://www.almere.nl/
over-almere/historie/archeologie/archeologische-beleidskaart-almere/).

•	 IAK Programma Groenblauw
In het kader van RRAAM zijn afspraken vastgelegd over de realisatie en doorontwikkeling van 13 
groengebieden (zie kaart blz. 29). Deze zijn vastgelegd in het IAK (2009) en de Intentieovereenkomst 
IAK Programma Groenblauw (2011).

•	 Gebiedsplannen
Voor een aantal onderdelen van het raamwerk zijn gebiedsplannen opgesteld. Die bevatten een uitge-
werkte visie of ontwikkelstrategie voor een specifiek gebied. Recent is bijvoorbeeld in samenwerking 
met Staatsbosbeheer een concept-realisatieplan opgesteld voor de Boswachterij Almeerderhout en 
is met Stichting Flevo-landschap een concept-Ontwikkelingsplan Pampushout-zuid gemaakt. 

 ContextI 
6 Relevant beleid
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 Proces gemeentelijke organisatie
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Bijvoorbeeld:
bewonersbeheer bos

Initiatief Intake Realisatie

Situatie 2 vestiging *

Bijvoorbeeld: stadsakker,
pannenkoekenhuis

gebiedsteam

realisatie
met gebiedsorganisatie

realisatie
met gebiedsorganisatie

haalbaarheidsstudie
door MidOffice

passend binnen 
bestemming

uitwisseling
informatie

afwijkende
bestemming

realisatie
met gebiedsorganisatie

* waarbij terrein onttrokken wordt aan de openbare ruimte
   (door bijvoorbeeld omheining of bebouwing).

Schema intake en realisatie

Het ontwikkelkader concentreert zich op advisering op twee punten: 
1. Wenselijkheid: Afweging van de wenselijkheid van vestiging van het initiatief binnen de grenzen van  
 het groenblauwe raamwerk op basis van de essentie van het groenblauwe raamwerk.
2. Condities voor inpassing: Het stellen van voorwaarden aan de inpassing van het initiatief. Dit gebeurt  
 op basis van ontwikkelprincipes. En is mede afhankelijk van het landschapstype.

In de beoordeling en begeleiding worden de ontwikkelprincipes op verschillende momenten gehanteerd.
1. In de haalbaarheidsstudie. Door de MidOffice van het Ondernemersloket.
 - In de MidOffice vindt een integrale afweging plaats, met advisering van alle relevante disciplines.  
 Als onderdeel daarvan toetst een landschapsadviseur de wenselijkheid op basis van voorliggend   
 ontwikkelkader en (indien relevant) op basis van de ontwikkelkaders uit het IAK Programma   
 Groenblauw 2.0. De beheeradviseur toetst de beheerconsequenties en bijbehorende maatregelen.  
 Vervolgens worden de condities voor inpassing geformuleerd. Het integrale advies kan argumentatie  
 leveren om af te wijken van het bestemmingsplan. 
2. In de voorbereiding van de realisatie. Door de gemeentelijke gebiedsorganisatie.
 - De principes geven de randvoorwaarden voor inpassing.
 - Het inrichtingsplan wordt begeleid door de gebiedsorganisatie en getoetst door het SVSB. 
 - Met de beheerder worden afspraken over beheer gemaakt.
 - Indien het een bouwwerk betreft vindt toetsing plaats door de welstandscommissie.
 - Daarnaast worden de (bestemmings)planprocedures doorlopen. 

Onderstaand schema geeft weer wanneer een initiatief wordt behandeld door het gebiedsteam of het onder-
nemersloket (en de MidOffice).

1

2

3

4

30 |



Kleur aan Groen

1 Elk stadsdeel heeft een eigen gebiedsteam met vertegenwoordigers van Stadsbeheer 
(oa. de wijkregisseur) en het Programmabureau Stad (oa. de gebiedsmanager).

2 Het ondernemersloket draagt zorg voor de begeleiding van ondernemers en initiatief-
nemers in geval van gronduitgifte.

3		 De	MidOffice	is	onderdeel	van	het	ondernemersloket.	Het	is	een	integrale	adviescom-
missie waar de verschillende aspecten van een aanvraag worden getoetst.

4 Het SVSB (Stedenbouw Verkeer en Stedelijk Beheer) overleg is een adviesorgaan van 
de diensten DSO en SB dat ondermeer inrichtingsplannen toetst aan de verplichte 
eisen en voorwaarden op het gebied van civiel, kabels en leidingen en waterhuishou-
ding, verlichting, groen, verkeer en vervoer, brandweer en politiekeurmerk.
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