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Groenidentiteiten

Bijlage inventarisatie 3:

GroenidentiteitenGroenidentiteiten

HavenHaven
Almere Haven heeft voornamelijk een boskarakter. Het boskaraker Almere Haven heeft voornamelijk een boskarakter. Het boskaraker 
manifesteerd zich in compacte robuuste bosgebieden aan de randen manifesteerd zich in compacte robuuste bosgebieden aan de randen 
van het stadsdeel en parken en plantsoenen in de wijken. Soms zijn de van het stadsdeel en parken en plantsoenen in de wijken. Soms zijn de 
parken en bossen meer open van aard, met losse bomen en boom-parken en bossen meer open van aard, met losse bomen en boom-
groepen in gras, soms juist erg besloten door het dichte bosplantsoen.  groepen in gras, soms juist erg besloten door het dichte bosplantsoen.  
De groenidentiteit van Haven is weinig gevarieerd, met name in die De groenidentiteit van Haven is weinig gevarieerd, met name in die 
gebieden waar weinig groen is toegepast in de hoofdstraten. Bij de gebieden waar weinig groen is toegepast in de hoofdstraten. Bij de 
doorontwikkeling van de stad wordt ingezet in en grotere variatie in doorontwikkeling van de stad wordt ingezet in en grotere variatie in 
sortiment en beplantingsvorm die zowel meer diversiteit aan bosty-sortiment en beplantingsvorm die zowel meer diversiteit aan bosty-
pologieën oplevert als een gevarieerde beeldkwaliteit/straatbeeld. pologieën oplevert als een gevarieerde beeldkwaliteit/straatbeeld. 
De stedelijke structuur van Almere Haven kenmerkt zich vooral door De stedelijke structuur van Almere Haven kenmerkt zich vooral door 
hoven en velden met bebouwing, de vele groene veldjes en plek-hoven en velden met bebouwing, de vele groene veldjes en plek-
ken op buurt- en blokniveau, vaak gelegen aan de achterkant van ken op buurt- en blokniveau, vaak gelegen aan de achterkant van 
de woningen. Deze hebben door hun functie en groene uitstraling de woningen. Deze hebben door hun functie en groene uitstraling 
grote betekenis voor de identiteit van de directe woonomgeving. grote betekenis voor de identiteit van de directe woonomgeving. 
(Laan-)bomen zijn opvallend fors van formaat, maar staan vaak in (Laan-)bomen zijn opvallend fors van formaat, maar staan vaak in 
verharding. verharding.  

Noorderdreef
De Noorderdreef heeft het karakter van een lommerrijke laan. De 
middenbermen hebben een open, natuurlijk en bloemrijk karakter. 
Aan weerszijden wordt de stedelijkheid van de entree benadrukt 
door forse zones gazon. De dreef is de directe ontsluiting vanaf de 
A6 en vormt daarmee de belangrijkste entree van Almere Haven. 

Westerdreef
De Westerdreef heeft een meer gesloten, bosrijk karakter. Hoewel 
de ruimte vaak beperkt is, wordt de weg begeleid door een hoge, 
dichte heesterbeplanting, waarin soms enkele boomvormers of een 
laanstructuur is opgenomen. Dit dichte karakter is typerend voor 
dit deel van de stad, en biedt beschutting aan de achterliggende 
woongebiedenk

De Gouwen/De Paal
De Gouwen kent twee groene identiteiten. De scheidingslijn ver-
loopt langs de ontsluitingsweg van De Paal.
De Paal Noord sluit aan bij het noordelijk deel van De Gouwen 
en met name de buurten Lindengouw en Overgouw. De Gouwen 
Noord  heeft een stedelijk park karakter. De gevarieerde toepassing 
van bomen, hagen en heesters geeft de wijk een gecultiveerde uit-
straling. In tegenstelling tot grote delen van Almere Haven zijn er 
in dit deel van de wijk weinig hoge heesters toegepast, waardoor 
de wijk wat minder natuurlijk oogt. In de Lindengouw wordt een 
gevarieerde samenstelling van groene elementen toegepast. Door 
toepassing van slechts één bomenrij, 1e grootte, blijft het beeld 
open en vrij stedelijk.

De Paal Zuid sluit aan bij het zuidelijk deel van De Gouwen en de 
buurt Kromgouw. De Gouwen Zuid heeft een dorps, natuurlijk ka-
rakter. Dit karakter wordt met name bepaald door de natuurlijke, 
groene randen van deze wijk. De hoofdstraten zelf zijn smal, en er 
is nauwelijks ruimte voor groen in het profiel. Bomen die zijn toe-
gepast zijn beperkt van formaat, en versterken het besloten profiel. 
In de buurt Kromgouw dragen de bomen (3e grootte) bij aan het 
groene karakter van de buurt. Door de beperkte, stenige ruimte 
heeft dit deel van de wijk een dorps karakter.

Noorderdreef: lommerijke laan
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Groen centrum rond ontsluitingsweg Groen en parkeren rond centraal pleintje

Kromgouw: dorps, natuurlijk karakter

Lindengouw: stedelijk park karakter

Waterpartij met oevers en boomaccenten Parkachtige velden bij de Lindengouw
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Bedrijven De Paal

Dateq 37

About Projects 26

Woonwerkavels 100-162

Victron 35

Crown Point 1

Rademaker 16

BP Store en Tankstation 23+(25)

ABC Display 28

Semasco 43

Herome 18

Kwik Fit 24

CUS 33

Boogaart 41

Cikam (voormalig) 13-14Bedrijfsverzamelgebouw  7

Bijlage inventarisatie 4:
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Overzicht gebouwen en 
aanwezige functies/bedrijven
(stand voorjaar 2017)

De Paal Noord

1 Crown Point (leegstand)
7 Bedrijfsverzamelgebouw (verhuurd)
13 Cikam (leegstand)
14 Cikam (leegstand)
16 Rademaker Warmtetechniek
18 Herome Cosmetics B.V.
100- Kleine bedrijven, ZZPérs
162 met woningen  

De Paal Zuid

23 BP Store
24 Kwik Fit
25 BP Tankstation
26 About Projects
28 ABC Display
31 KPN
33 Bedrijfsverzamelgebouw (verhuurd)
35 Victron Energy B.V. en andere
37 Dateq (verhuurd aan kunstprojecten)
41 Boogaart Onderhoud B.V.
43 Strukton 
 

De bedrijfsgegevens zijn verzameld uit 
verschillende bronnen: 
Almere in Kaart, BAG viewer en de site van Kamer 
van Koophandel 

KPN 31

31

35

37
41

33

43

26

23
24

28

1

7

14

1618
128-162 13

Woonfunctie

Winkelfunctie
Overige gebruiksfunctie

Industriefunctie

Kantoorfunctie

Nutsvoorziening

De Paal - Functies (BAG)

43 26

24

23
25

28

41

33

37

31

35

7

1

18 16
13

14

128 t/m162

De gebouwen hebben een vergunning voor gebruik als kantoor ,
industriefunctie of winkelfunctie (zie kaart Functies BAG) 
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Omgevingsvisie Flevoland

Omgevingsvisie Flevoland (2017)

De Omgevingsvisie Flevoland is vastgesteld op 7 november 2017 
door Provinciale staten en regelt de bovenlokale opgaven van 
provinciaal belang met een langetermijnperspectief (2030+). De 
omgevingsvisie is een instrument uit de Omgevingswet en gaat 
over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De zeven opgaves 
uit de Omgevingsvisie zijn met de partijen uit de regio uitgewerkt 
tot de Omgevingsvisie FlevolandStraks. De Omgevingsvisie is 
richtinggevend voor andere provinciale programma’s en plannen, 
bijvoorbeeld het regionaal waterplan en het actieplan geluid. De 
omgevingsvisie ‘FlevolandStraks’ is voor Flevoland bindend en 
zet de koers naar een stapsgewijze aanpak, waarbij de gemeen-
tes uiteindelijk hun eigen doelstellingen omschrijven in een eigen 
omgevingsvisie.
De omgevingsvisie houdt rekening met beleid van Europa en het 
Rijk, bijvoorbeeld de energiedoelstellingen, Nationaal Deltapro-
gramma (klimaatbestendigheid) en lopende lange termijn afspra-
ken, bijvoorbeeld RRAAM en Almere 2.0.

De Omgevingsvisie werkt opgavegericht, van verleden naar toe-
komst, en biedt kansen voor uiteenlopende projecten. Op steeds 
meer plekken groeien de stedelijke en landelijke functies naar el-
kaar toe. Woongebieden bieden steeds vaker ook een thuisbasis 
voor bedrijvigheid en er vinden stedelijke inbreidingen plaats op 
basis van meer diversiteit en functiemenging. De bijdrages van 
vele organisaties, instellingen, inwoners, bedrijven en overheden 
zijn gevraagd om duurzame oplossingen te leveren voor meer 
woningen, meer duurzame energie, meer circulaire economie, 
meer recreatie en toerisme. Vooral de ‘narratieve factor’ is inte-
ressant: bijzondere verhalen maken bijzondere plekken (placema-
king).

Er zijn drie kernopgaven: 
• Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving),
• Krachtige Samenleving (sociaaleconomische omgeving),
• Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving).

Er zijn strategische opgaven:
• Duurzame Energie
• Regionale Kracht
• Circulaire Economie
• Landbouw: Meerdere Smaken

Omgevingsvisie Almere (2017)

De Omgevingsvisie Almere is vastgesteld op 7 december 2017 
door de Gemeenteraad Almere en vervangt de Structuurvisie 
Almere 2010, de concept-structuurvisie Almere 2.0, het Struc-
tuurplan Almere Poort, het Structuurplan Almere Hout en het 
Structuurplan Overgooi. Deze structuurplannen worden met het 
vaststellen van de omgevingsvisie ingetrokken. De Omgevings-
visie Almere is een structuurvisie in de zin van artikel 2.1 van de 
Wet ruimtelijke ordening en is een visie op hoofdlijnen voor het 
gehele grondgebied van de gemeente Almere.  De Omgevingsvi-
sie heeft betrekking op alle aspecten van het gemeentelijk ruim-
telijk beleid: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, cultureel 
erfgoed, verkeer, vervoer en infrastructuur.
In de Omgevingsvisie zijn gemaakte beleidskeuzes verankerd in 
een open uitnodiging aan de stad. De Omgevingsvisie Almere sti-
muleert de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen in Almere 
en borgt de kwaliteit van de leefomgeving. De Omgevingsvisie is 
een uitnodiging aan (toekomstige) bewoners, lokale partners en 
ondernemers om initiatieven te ontplooien in de stad en is een 
inspirerend houvast voor overheid en samenleving.

‘The big 4’ strategische opgaves voor Almere zijn:
• Van ‘Garden City’ naar ‘Growing Green City’
• Ontwikkel en onderhoud het goede
• Onderscheidende positie in een metropolitaans net-  

werk innemen
• Ruimte geven voor pioniers en experimenten

Almere principles (2009)

De Almere Principles vormen sinds 2009 het richtsnoer voor het 
werken aan Almere. Duurzaamheid is daarbij de rode draad, waar-
bij het zowel gaat om ecologische als om sociale en economische 
duurzaamheid. Een stad moet bestand zijn tegen veranderingen, 
ze moet veerkracht hebben, ze moet zichzelf in de jaren of eeu-
wen van haar bestaan telkens weer kunnen vernieuwen. De zeven 
principes:

1 - Koester diversiteit
Om de stad te verrijken, erkennen wij diversiteit als een bepalend 
kenmerk van robuuste ecologische, sociale en economische sys-
temen. Door op ieder terrein diversiteit te waarderen en aan te 
moedigen, zal Almere gedijen als een stad die rijk is aan variatie.

2 - Verbind plaats en context
Om de stad te verbinden, zullen wij haar identiteit verankeren 
en versterken. De stad zal vanuit eigen kracht en tot wederzijds 
voordeel actieve relaties onderhouden met de haar omringende 
gemeenschappen in breedste zin.

Bijlage Beleidskader 5:
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3 - Combineer stad en natuur
Om de stad betekenis te geven, zullen wij bewust streven naar 
unieke en bestendige combinaties van het stedelijke en het na-
tuurlijke weefsel, en naar een verhoogd besef van de menselijke 
verbondenheid met de natuur.

4 - Anticipeer op verandering
Om op de evolutie van de stad voort te bouwen, zullen wij een 
ruime mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid in onze plannen en 
programma’s opnemen, en daarmee onvoorspelbare kansen voor 
toekomstige generaties mogelijk helpen maken.

5 - Blijf innoveren
Om de stad vooruit te brengen, zullen wij nieuwe en verbeterde 
processen, technologieën en infrastructuren aanmoedigen en ex-
perimenten en kennisuitwisseling ondersteunen.

6 - Ontwerp gezonde systemen
Om de stad te verduurzamen, zullen wij in onze stedelijke syste-
men ‘cradle-to-cradle’-oplossingen benutten, in het besef van de 
onderlinge afhankelijkheid van ecologische, sociale en economi-
sche gezondheid op ieder schaalniveau.

7 - Mensen maken de stad
Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het 
maken, behouden en verduurzamen van de stad, ondersteunen 
wij hun streven om hun unieke mogelijkheden te verwezenlijken, 
met bezieling en waardigheid.

Omgevingsvisie Almere/ Almere Principles

Bijlage Beleidskader 6:

Omgevingsvisie Almere
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Bestemmingsplan (2015)

De Paal is onderdeel van het bestemmingsplan ‘De Hoven, De 
Werven en De Gouwen’. De status van dit bestemmingsplan is 
onherroepelijk; vastgesteld op 07-02-2015.

Bestemming
Op de locatie De Paal ligt de bestemming GEMENGD-1 (kaart kleur 
okergeel), toegelaten zijn bedrijven, cultuur en ontspanning, kan-
toor, maatschappelijke functies (niet geluidsgevoelig), sportvoor-
zieningen en kringloopwinkels. In het blok van de woonwerkeen-
heden en het kantoorgebouw De Paal 1 zijn bedrijfswoningen 
toegestaan (art.l). Een specifieke vorm van detailhandel-1 (art.g) 
is toegestaan op de locatie van De Paal 14,7,23,24,31 en 35.
Een specifieke vorm van Gemengd-1 is toegestaan voor De Paal 
14 en 16. 
Verkoop van motorbrandstoffen zonder lpg (art.i) is toegestaan 
voor De Paal 23 (tot de stippellijn). 
Een groenvoorziening t.b.v. hoveniersbedrijf (art.h): is toegestaan 
voor De Paal 41 (binnen de stippellijn).
Zend-en ontvangstinstallaties (art.k) zijn toegestaan voor De Paal 
31

Archeologie
Rond de gebouwen De Paal 14/16/18/7 (noordrand) en De Paal 
31/35 (zuidoostrand)  ligt de bestemming WAARDE-archeologie 
I (kaart arcering met kruisjes) wat betekend dat er een onder-
zoeksplicht ligt betreft archeologie bij e omtrek van de gebouwen 
met uitzondering van De Paal 7 waar de arcering ook binnen het 
gebouw ligt. Dat zou van toepassing zijn bij sloop/nieuwbouw.

Groen
De bermen aan het water en langs de Noorderdreef van De Paal 
Zuid hebben de bestemming GROEN (kaart kleur groen)

Bouwregels
De maximale bebouwingspercentage is 75%. Dat is een dichtheid 
die qua ruimtegebruik rekening houdt met een bedrijfsgebouw 
en de benodigde hoeveelheid parkeerplaatsen op maaiveldni-
veau. De maximale bouwhoogte bedraagt 15 meter voor de ge-
hele zone langs de Noorderdreef. Langs de hoofdinfrastructuur is 
een bepaalde bouwmassa als silhouetten wenselijk die zorgt voor 
herkenbaarheid en tegelijkertijd het verkeersgeluid van de Noor-
derdreef mindert voor de achterliggende gebieden.
Het woonwerkcomplex kent een maximale bouwhoogte van 10 
meter en de overige gebieden een maximale bouwhoogte van 8 
meter.

Externe veiligheid
Externe veiligheid is niet van toepassing voor De Paal. De Paal ligt 
buiten de LPG zone van het benzineverkooppunt op de Steiger.

Parkeren
De parkeernorm is opgenomen in het bestemmingsplan. en is ge-
baseerd op de parkeerkengetallen volgens de uitgave ‘Kencijfers 
parkeren en verkeersgeneratie’ publicatie 317 van de Stichting 
CROW.  

Nota Parkeernormen (concept 2020)
Per 1 juli 2018 is de relatie tussen bestemmingsplannen en de 
gemeentelijke bouwverordening komen te vervallen. Door te kie-
zen voor een Nota Parkeernormen en deze middels een paraplu-
bestemmingsplan van toepassing te verklaren voor alle bestem-
mingsplannen in Almere, wordt geborgd dat in heel Almere met 
dezelfde parkeernormen wordt gewerkt. De Conceptnota Par-
keernormen heeft het karakter van een beleidsregel. Het stelt de 
kaders waaronder het college medewerking verleent aan ruimte-
lijke ontwikkelingen die een verandering in de parkeerbehoefte 
veroorzaken. 

Aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (ar-
tikel 2.1, eerste lid onder a, van de Wabo) worden via de regels 
uit het bestemmingsplan dwingend aan deze nota getoetst. Maar 
ook aanvragen omgevingsvergunning voor handelen in strijd met 
het bestemmingsplan worden beoordeeld aan de hand van deze 

Bestemmingsplan/Nota parkeernormen

Bijlage Beleidskader 7:
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nota. Ieder initiatief dat aan de uitgangspunten voldoet kan, voor 
zover het parkeren betreft, rekenen op medewerking van het col-
lege.

Almere baseert zich voor de parkeerkencijfers van de CROW. De 
CROW hanteert een bandbreedte waarbinnen, afhankelijk van de 
lokale situatie, een passende norm bepaald kan worden. Specifiek 
voor deze nota is onderzoek gedaan naar het actuele autobe-
zit in Almere. Dat is gedaan voor verschillende woontypes en op 
verschillende locaties in Almere (centrumgebieden, rest stedelijk, 
landelijk). De uitkomsten hieruit zijn de basis geweest voor het 
bepalen van de normen zoals die nu zijn opgenomen in de nota.
Conform de mobiliteitsvisie wordt gebiedsgericht omgegaan met 
parkeernormen. Die indeling is gebaseerd op de mate waarin de 
functies voor hun bereikbaarheid afhankelijk zijn van de auto. De 
autoafhankelijkheid wordt bepaald door de aanwezigheid van al-
ternatieve vervoerwijzen als fiets, OV en door de aanwezigheid 
van dagelijkse voorzieningen zoals bijv. een supermarkt, een 
school en een huisarts. Wanneer met deze criteria naar Almere 
gekeken wordt, kom je uit op een indeling in 3 gebieden:

Zone A, een gebied met een lage autoafhankelijkheid dat zich 
kenmerkt door: 
• Een treinstation in de directe nabijheid
• een aansluiting op het stadsbussysteem
• een goede aanwezigheid van fietsinfrastructuur en stallingen
• een stevig aanbod aan voorzieningen.

Zone B, een gebied met een gemiddelde autoafhankelijkheid dat 
zich kenmerkt door: 
• een aansluiting op het stadsbussysteem
• een goede aanwezigheid van fietsinfrastructuur
• een voldoende aanbod aan dagelijkse voorzieningen.

Zone C, een gebieden met een hoge autoafhankelijkheid dat zich 
kenmerkt door:
• Nauwelijks openbaar vervoer in de directe nabijheid
• een beperkte aanwezigheid van fietsinfrastructuur
• een niet of nauwelijks aanwezig aanbod aan dagelijkse voorzie-
ningen.

De Paal, ligt in zone B, met gemiddelde auto afhankelijkheid.

Bij transformatie gaat het om bestaande gebouwen die een ande-
re functie krijgen, bijvoorbeeld een leegstaand kantoorpand dat 
wordt omgebouwd voor woningen of een hotel.
Bij de toetsing worden de plannen volgens de geldende normen 
beoordeeld om te zien wat de parkeervraag van de nieuwe func-
tie is en wat de parkeervraag van de oude functie was. De par-
keerbehoefte van de oude situatie mag worden afgetrokken van 
de parkeereis van de nieuwe functie zodat alleen het verschil aan 

parkeerplaatsen nog moet worden gerealiseerd. Wanneer een 
deel van de bestaande parkeercapaciteit komt te vervallen dient 
deze te worden gecompenseerd. Als de parkeereis van de oude 
functie hoger is dan de parkeereis van de nieuwe functie, dan 
hoeven deze parkeerplaatsen niet te worden opgeheven. 
Bij sloop/nieuwbouw worden maatwerkafspraken gemaakt. Uit-
gangspunt hierbij is ook dat de aanwezige parkeercapaciteit in 
mindering wordt gebracht op de parkeereis, tenzij deze (deels) 
komt te vervallen.
Onderdeel van de parkeervraag zijn ook elektrische laadpalen, 
parkeren voor mindervaliden bij openbare functies, bezoekers-
parkeren en stallingen voor fietsen en scooters.
De parkeervraag voor woningen en bedrijven is op te lossen op 
eigen terrein. De gemeente is verantwoordelijk voor het aandeel 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Om overmaat te voorko-
men wordt daarbij de parkeerbalans gehanteerd. Met dit instru-
ment wordt de (on)balans tussen parkeervraag en parkeeraanbod 
binnen een bepaald gebied in kaart gebracht, zodat parkeerop-
lossingen op maat kunnen worden aangeboden. Of gecombi-
neerd gebruik van parkeerplaatsen mogelijk is, zal per situatie 
beoordeeld moeten worden.

Welstandsnota Almere 2018 

De woongebieden en bedrijventerreinen in Almere zijn welstands-
vrij geworden. In deze gebieden behoeven bouwplannen niet 
meer preventief getoetst te worden op het welstandsaspect. De 
verplichte welstandstoets blijft gehandhaafd voor een aantal spe-
ciale gebieden en thema’s. 
Voor De Paal relevant zijn daarbij de criteria voor hoofdinfrastruc-
tuur (Noorderdreef), het groenblauwe raamwerk (waterpartij/
groen) en reclame (bedrijven).

Wanneer een gebied welstandsvrij is wil dat overigens niet zeg-
gen dat er geen regie is. Voor de omvangrijkere (her)ontwikke-
lingsgebieden kan supervisie door kwaliteitsteams worden inge-
steld en weer worden opgeheven. Ook kan bewonerswelstand 
worden ingesteld indien 2/3 meerderheid in een gebied aangeeft 
dat welstandstoetsing gewenst is. Voor het hele grondgebied van 
de gemeente geldt verder de excessenregeling. De excessenre-
geling is het instrument om bouwwerken, die in ernstige mate 
ontsierend zijn voor de omgeving, te laten aanpassen. De exces-
senregeling is gericht op het uiterlijk en is niet bedoeld om de 
plaatsing van bouwwerken tegen te gaan.

Welstandsbeleid

Bijlage Beleidskader 8:
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Visie werklocaties

Bijlage Beleidskader 9:

Gemeentelijke Visie Werklocaties (2010)

Dit beleidskader over werklocaties uit 2010 is onderdeel van de 
Strategische Economische Agenda 2015-2019. De visie rangschikt 
de werklocaties en geeft een stappenplan aan voor de imple-
mentatie van nieuwe bedrijven. Verder wordt verwezen naar aan-
vullend beleid en instrumenten voor zorgvuldig ruimtegebruik, 
detailhandels-/ en horecavisie, benzineverkooppunten, kring-
loopwinkels, e.z.v.

De werkmilieus hebben ‘werken’ als hoofdfunctie. Andere activi-
teiten vinden plaats voor zover zij hierop aansluiten en geen af-
breuk doen aan de hoofdfunctie. De binnenstedelijke werkmilieus 
huisvesten kleinschalige bedrijfsactiviteiten nabij de woonomge-
ving. De gebouwen sluiten qua schaal en maat aan op de woon-
omgeving. Er is over het algemeen voldoende parkeerruimte.

Dit type werkmilieu biedt ruimte voor het verkleuren van de lo-
catie naar diverse activiteiten. Ook bij wijziging van activiteiten 
worden wenselijkheid en inpassing beoordeeld op eisen van goe-
de ruimtelijke ordening.

De Paal is ingedeeld onder 3a. Binnenstedelijke werkmilieus met 
bedrijven categorie A, B, C en kantoren tot 50% en maximaal 1500 
m² bedrijfsoppervlakte per bedrijf; zelfstandige kantoren per ka-
vel met een maximum van 25% van het bebouwd gebied per be-
drijventerrein.
Categorie C bedrijven kunnen alleen gevestigd worden indien 
binnenstedelijke werkmilieus goed ontsloten zijn op de hoofd-
infrastructuur. Voorzieningen en horeca zijn onder voorwaarden 
van goede ruimtelijke ordening mogelijk. Detailhandel is niet mo-
gelijk, behalve bestaand perifere detailhandel en ondergeschikt. 
Wonen kan aan randen van het binnenstedelijk werkmilieu mits 
voldaan aan voorwaarden van goede ruimtelijke ordening. 

Gemeentelijke Visie Werklocaties (2020)

De Gemeentelijke Visie Werklocaties wordt op dit moment ver-
nieuwd. Er ligt een concept 2020. Daarin is de Paal genoemd als 
transformatiegebied. Verder wordt het volgende gezegd betreft 
gemengde gebieden, zogenoemde interactiemilieus of informele 
werkmilieus:

“We faciliteren meer banen in interactiemilieus en in gemengd 
stedelijk gebied (‘informele werkmilieus’); We hanteren een min-
der strikte functiescheiding dan we historisch gezien gewend zijn. 
Om de banengroei te behalen moeten we een stap zetten om 
meer innovatie en een kennis- en diensteneconomie te creëren, in 
gemengde stedelijke gebieden of ‘interactiemilieus’.” 

“De kennis- en diensteneconomie vraagt om ‘interactiemilieus’ 
en Steeds meer, vooral kleinere, bedrijven zoeken gemengd ste-
delijke omgevingen. Start-ups/scale-ups bevinden zich overwe-
gend in dat soort milieus. Ook innovatiedistricten – bundelingen 
van kennisintensieve bedrijvigheid, onderwijs- en kennisinstel-
lingen, moderne bedrijfsverzamelconcepten en voorzieningen, 
al dan niet gemengd met wonen – zijn ruimtelijke uitingen van 
moderne economische groei. Een bekend voorbeelden hiervan is 
Strijp-S in Eindhoven. In vergelijking tot oudere steden, hebben 
wij als stad nog een wereld te winnen in het creëren van meer 
multifunctionele gebieden. Dat is van belang omdat uit onder-
zoek blijkt dat in dat soort zones de werkgelegenheid sterk groeit 
in economisch goede tijden en hier bovendien de toekomst ligt. 
We willen tot 2040 ca. 27.000 banen extra huisvesten in informele 
werkmilieus. “
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Energie/Warmte/Duurzaamheid

Bijlage Beleidskader 10:

Programmaplan Energie werkt (2015)

De gemeente Almere is ambitieus op het gebied van energie. Het 
streven is om in 2022 energie neutraal te zijn.
Deze energietransitie naar hernieuwbare energie zal primair
verlopen met de stimulering van zonne-energie, duurzame warm-
teopwekking, koud-/ warmteopslag en nieuwe technieken. Op 
middellange termijn is gepland om onder de noemer ‘Energizing’ 
- een programma binnen de ‘Growing Green Cities’ beweging- in 
Almere over te gaan op volledig hernieuwbare energiebronnen 
(hernieuwbare energie is opgewekt uit niet-fossiele brandstof-
fen). 

Hierbij hoort het verduurzamen van het bestaande warmtenet en 
het aanleggen en voeden van eventuele nieuwe warmte voorzie-
ningen gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen. 
Uiteindelijk moet deze werklijn leiden tot het aansluiten van 
huishoudens op een warmtenet dat wordt gevoed door her-
nieuwbare bronnen. Het plaatsen van zonnepanelen op koop- en 
huurwoningen in combinatie met groene daken wordt gestimu-
leerd. Voor het hoog rendement van de zonnepanelen (zon-PV) 
is het van belang om de oriëntatie van het dak te optimaliseren.  
Voor de korte termijn zullen voor nieuwe huishoudens maatwerk 
oplossingen gevonden moeten worden die aansluiten bij dit pro-
gramma. Sinds 1 juli 2018 mogen nieuwbouwwoningen boven-
dien niet meer worden aangesloten op het aardgasnet.

Energieprestatievergoeding (EPV)

Een instrument van de rijksoverheid voor verhuurders van wonin-
gen. Het is een mogelijkheid om project gerichte investeringen in 
duurzaam opgewekte energie en isolatie van woningen gedeel-
telijk terug te krijgen van de huurder die door de investering zelf 
bespaart op zijn energierekening. Vooral interessant voor nieuwe 
huishoudens die willen besparen op de energierekening (gem. 
5-10%) en  vooruit willen lopen op duurzaamheid.

Warmtevisie (2018)

Nederland gaat van het aardgas af.  In 2021 moeten alle gemeen-
tes in Nederland een vastgesteld warmtetransitieplan hebben, 
met daarin de tijdsplanning per wijk. De wetgeving is hier nog 
niet op aangepast, maar de verwachting is dat dit wel gaat ge-
beuren. 

Voor Almere zijn de kaders voor de alternatieve warmteoplossing 
zijn nader uitgewerkt in de Warmtevisie, die in 2018 is vastgesteld 
door de gemeenteraad. Daarbij wordt uitgegaan van aardgasloze 
nieuwbouw en de aanleg van een warmtenet in Almere Haven. 

Voor nieuwbouw geldt dit al direct, voor bestaande bouw is dit 
uiterlijk in 2050, of eerder wanneer het gasnet toe is aan vervan-
ging. Woningen moeten daarom worden voorzien van een alter-
natieve warmtebron. Dat kan op individueel niveau of collectief. 
Er zijn meerdere technische oplossingen mogelijk. In de Warmte-
visie staan deze alternatieven genoemd.
https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleids-
stukken/Beleidsnota_s/Warmtevisie.pdf

Almere Haven/De Paal
Voor Almere Haven richten we ons op collectieve warmtevoor-
zieningen. Voor de bestaande bouw ( jaren ’70/’80) denken we 
aan een grootschalig nieuw aan te leggen warmtenet (stadsver-
warming). Nieuwbouw kan worden aangesloten op een warmte-
pomp. 
Voor transformatiegebieden zoals De Paal, waar op dat moment 
nog geen warmtenet ligt, denken we aan blokverwarming, waar-
bij een wooncomplex wordt aangesloten op een kleinschalig col-
lectief systeem. Bijvoorbeeld een kleinschalig lage-temperatuur 
warmtenet, gekoppeld aan het oppervlaktewater of een grond-
warmtepomp.

Duurzaamheidsagenda (in opstelling)

Duurzaamheid is altijd onderdeel geweest van alle (bestuurlijke) 
portefeuilles in Almere. Tot 2012 was de duurzaamheidsaanpak 
in Almere steeds breed en innovatief. De afgelopen jaren is in-
gezoomd op twee thema’s; energie neutrale stad en stad zonder 
afval. Kijkend naar de opgaves van de nabije toekomst én de be-
stuurlijke ambities roept dat de vraag op hoe we de komende ja-
ren met het thema duurzaamheid om willen gaan: breed of smal? 
We zien verduurzaming als het realiseren van de ambities om 
energieneutraal en gasloos te worden, de stad klimaatbestendig 
te maken en om een afvalloze stad te zijn, waarin grondstoffen 
worden hergebruikt. We zetten daarom niet alleen bestaande 
programma’s voort – zoals “Energy on upcycling”, “Almere stad 
zonder afval” en “Groen-Blauw” – maar breiden deze uit met we-
zenlijke aanvullingen op het gebied van voedsel, ecologie én mo-
biliteit. 
Zes thema’s dus waarmee de impact zo groot mogelijk is. Door 
aan de thema’s energie, voedsel, klimaatadaptatie, ecologie, cir-
culariteit en mobiliteit te werken, werken we aan de gezondheid 
van de stad, de bewoners en bedrijven. We bouwen aan een duur-
zaamheids-schaalsprong onder de titel ‘De groene en gezonde 
stad’, de (uitvergrootte) vertaling van onze Floriade’s Growing 
Green Cities benadering. 
De zes thema’s zijn gekozen op basis van gesprekken met experts, 
inwoners, bedrijven, en overige partners. De 6 thema’s staan voor 
de volgende belangen:
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• Energie: het halen van de afgesproken (intern)nationale kli-
maatdoelstellingen

• Circulaire economie: het bijdragen aan de nationale doelstel-
ling, Almere is een van de koplopers

• Mobiliteit: het benutten van grote kansen in het verkeerssys-
teem van Almere

• Voedsel: het aansluiten bij (de focus op en vanuit) de Floriade
• Ecologie: het herstellen van de biodiversiteit in onze groene 

én waterrijke stad
• Klimaatadaptatie: het voorbereiden op de onvermijdelijke ef-

fecten van klimaatverandering

Duurzaam bouwen

Nieuwbouwwoningen moeten aan de wettelijke eisen voldoen 
voor wat betreft isolatiewaarde en energieverbruik. De geldende 
norm is BENG.

Almere heeft nog geen vastgestelde richtlijn duurzaam bouwen. 
Deze wordt in het kader van de duurzaamheidsagenda de komen-
de jaren ontwikkeld.

Naast energie zijn er ook opgaven op het gebied van klimaatadap-

tatie, waterberging en hittestress. Veel collectief groen, groene da-
ken en groene gevels helpen mee om deze doelen te behalen. 

Voor bouwen op De Paal kan in het verlengd van de duurzaam-
heidsagenda gedacht worden aan een bijdrage voor de circulaire 
economie, hergebruiken van bouwmateriaal, gebruik van bouw-
materiaal en inrichtingselementen uit upcycling of van duurzame 
oorsprong. Ook kan gedacht worden aan autoarme concepten, 
laadstations voor elektrische mobiliteit, vaste inrichting/meubiliair 
in slim design voor studiowoningen, grijswater kunnen aftappen 
van het dak voor balkonplanten.
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Water/Klimaatadaptatie

Bijlage Beleidskader 11:

Waterplan (2017)

In 2017 is het waterplan Almere door de gemeenteraad en de alge-
mene vergadering van het waterschap vastgesteld. Met dit water-
plan wordt beoogd Almere verder te versterken als een ‘stad van het 
zuiverste water’. Almere beschikt over een royaal, gezond watersys-
teem in een groene en waterrijke omgeving, dat door de inwoners 
wordt gewaardeerd. Maar door klimaatverandering is er vaker ex-
treme neerslag, hitte en droogte, is er overlast door de overmatige 
waterplantengroei en de biodiversiteit blijft achter bij de potentie.

Elk (bouw)project biedt kansen voor duurzame oplossingen en een 
aantrekkelijke leef- en werkomgeving. Dit is waardevol voor een 
groeiende stad. Vanuit vier doelstellingen wordt daarom gewerkt 
aan:
• Slim waterbeheer
• Een aantrekkelijke waterstad
• Levend water: biodiversiteit versterken in en langs het water, 

waterkwaliteit verbeteren ten behoeve van mens en dier
• Een stad zonder afval(water)

Klimaatadaptatie

De gemeente zet bij revitalisaties/herontwikkelingen op klimaatro-
buust ontwikkelen. Sinds september 2017 is het Deltaplan Ruimte-
lijke Adaptatie onderdeel van het Deltaprogramma. Het doel van 
het DPRA is om het proces van ruimtelijke adaptatie te versnellen 
en minder vrijblijvend te maken, op basis van afspraken over de 
doelen, de werkwijze en de monitoring van de uitvoering. Met het 
Deltaplan in handen zorgen we dat Almere in 2050 zo goed moge-
lijk klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht voor water-
overlast, droogte, hitte en overstromingen en dat bij (her)ontwik-
kelingen geen extra risico op schade en slachtoffers ontstaat voor 
zover dat redelijkerwijs haalbaar is. 

Om te bereiken wat in het DPRA is vastgelegd, namelijk dat kli-
maatbestendig en waterrobuust inrichten uiterlijk in 2020 onder-
deel moet zijn van het beleid en handelen van de gemeente, neemt 
de gemeente bij ruimtelijke afwegingen de waterrobuustheid en 
klimaat¬bestendigheid van het plangebied mee.

Concreet betekent dat de gemeente, initiatiefnemers, ontwikkelaars 
bij alle ontwikkelingen rekening moeten houden met de effecten 
van 
• Wateroverlast
• Hittestress
• Droogte
• Gevolgen van overstromingen

Klimaatstresstest 

Met stresstesten wordt de kwetsbaarheid van bovenstaande 4 the-
ma’s in beeld gebracht. Elk gebied kent een eigen kwetsbaarheid (te 
warm, te nat, hitteplein) met dito oplossingsrichting. Per gebied of 
ontwikkeling wordt het effect van deze kwetsbaarheid gepeild ten 
opzichte van de wenselijke situatie. Waar op 1 locatie de optreden-

de hitte niet leidt tot last, kan die zelfde hitte elders wel leiden tot 
overlast of hinder. Door in gesprek te gaan over de acceptabele risi-
co’s  wordt een goed beeld gevormd van de omgeving. Daaropvol-
gend wordt met relevante actoren een planning, plan van aanpak 
en uitvoeringsagenda opgesteld om de bepaalde kwetsbaarheid 
ongedaan te maken, dan wel aan te passen.  Het kan ook zijn dat 
de optredende overlast geaccepteerd wordt, omdat bv. hinder niet 
optreedt of de omgeving de situatie accepteert.

Hittestress

Hittestress is een term die aangeeft dat een sterk verhoogde ge-
voelstemperatuur optreedt, die onaangenaam en zelfs schadelijk 
kan zijn voor mens en dier. De aanwezigheid van veel verhard op-
pervlak op maaiveldniveau en op daken verhoogt de gevoelstem-
peratuur en daarmee de hittestress, terwijl de aanwezigheid van 
water, schaduw en groen deze verlaagt. De kans op hittestress 
neemt in een veranderend klimaat nog verder toe door vaker voor-
komende hete dagen en langer durende hete periodes.

Hittestresskaart rondom De Paal

In de afbeelding hiernast is de hittestresskaart (PET/Gevoelstempe-
ratuur) van De Paal verbeeld. De rode gebieden zijn zeer gevoelig 
voor hittestress, de groene gebieden nauwelijks. Om hittestress te 
reduceren, en daarmee minder rode vlakken, zal in de inrichting van 
het terrein en gebouwen moeten worden gezocht. 
Mogelijke oplossingsrichtingen zijn meer schaduwplekken creëren, 
grote verharde oppervlakken op maaiveld en op daken te reduce-
ren, meer ruimte maken voor groen/bomen en water. Op private 
terreinen zouden groene daken en hoven bij kunnen dragen aan 
het leefklimaat.
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Hittestress in De Paal (Gevoelstemperatuur)
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Groen Blauw Raamwerk

Bijlage Beleidskader 12:

Nota Kleur aan Groen (2014)

De nota Kleur aan Groen geeft de spelregels voor een zorgvuldi-
ge inpassing van initiatieven binnen het groenblauwe raamwerk. 
Almere wil het unieke netwerk van natuur en landschap ook in 
de toekomst koesteren en behouden. De nota legt daarom het 
raamwerk vast op kaart en beschrijft de betekenis ervan in es-
senties. De essentie en de groene kwaliteit van de landschappen 
stellen voorwaarden aan alle ontwikkelingen binnen het raam-
werk. Daarbij biedt Kleur aan Groen bewoners en ondernemers 
nadrukkelijk de ruimte om hun ideeën in het groen en blauw te 
realiseren. Op die manier kunnen zij de inrichting en gebruiksmo-
gelijkheden versterken. De basis van de nota is de kaart van het 
groenblauwe raamwerk.

De groenverbindingen 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 ken-
merkend, groen karakter. 
Het netwerk van fiets-, wandel-, en vaarroutes vormen mede de 
recreatieve drager van het groenblauwe raamwerk. Vooral de 
fiets- en wandelpaden maken deel uit van het dagelijks leven en 
worden versterkt door interessante bestemmingen die langs de 
routes zijn gevestigd. 

Locatie De Paal/Haven
In Almere Haven zijn twee robuuste bosgebieden aanwezig, het 
Beginbos/Vroege Vogelbos in het noorden en het Waterlandse 
Bos in het westen. Deze bosgebieden horen tot de ecologische 
hoofdstructuur (EHS), hebben een belangrijke recreatieve bete-
kenis en zijn de natuurlijke tegenhanger van het stedelijk gebied. 

De Parken met algemene recreatieve functies zijn de Westwig en 
de Oostwig en bestaan uit bomen, open weides, vijvers en paden 
met identiteiten van Engels park, natuurlijk park en waterpark. De 
voorzieningenparken in de nabije omgeving van de Paal zijn tuin-
vereniging Tuingouw, en de sportparken De Laren en De Marken.
De watergang aan de zuidkant van De Paal is geclassificeerd als 
identiteitsdrager. In de nota wordt daarover gezegd:
De recreatieve functie van de fiets-, wandel-, en vaarroutes kan 
worden ondersteund met functies zoals eten&drinken, kunst of 
cultuur. Initiatieven langs deze lijnvormige structuren zijn vrijwel 
altijd goed zichtbaar, de aanwezige beplanting kan de visuele im-
pact ervan beïnvloeden. 
De groene bomenweides noordelijke en zuidelijk van De Paal zijn 
geen onderdeel van het structureel groen. Initiatieven hierin wor-
den niet getoetst aan de nota Kleur aan Groen maar wel aan het 
bestemmingsplan. De bomenweides hebben wel een informele 
betekenis voor de directe leefomgeving.
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Relatie Nota Kleur aan groen met het bestemmingsplan:
De watergang en de belendende groengebieden hebben in het 
bestemmingsplan de bestemming ‘Water’ (art. 16) en ‘Groen’ 
(art. 7) gekregen. Op grond van deze bestemming zijn vooral 
water, waterberging en groenvoorzieningen toegestaan, maar 
ook waterhuishoudkundige voorzieningen en speel- en sport-
vorzieningen zijn toegestaan. Functies zoals eten en drinken 
zijn niet direct toegestaan. Eventuele nieuwe initiatieven bin-
nen de bestemmingen ‘Groen en water”die niet passen binnen 
de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Water‘ worden beoordeeld aan 
de hand van de essenties en de ontwikkelprincipes van de nota 
Kleur aan Groen. Wanneer het initiatief op basis daarvan goed 
inpasbaar blijkt, kan worden besloten van het bestemmingsplan 
af te wijken, dan wel het bestemmingsplan (op onderdelen) te 
herzien. Mede omdat er nu geen concrete initiatieven bekend 
zijn, zijn nieuwe initiatieven niet op voorhand in de bestemmin-
gen geregeld. In aanvulling op de essentie’s gelden ontwikkel-
principes. Ze geven de condities voor een zorgvuldige inpas-
sing en het bereiken van een optimale kwaliteitsbijdrage aan 
het groen en blauw. Deze ontwikkelprincipes staan hiernaast in 
het groene veld.

   

1  De gr oengebieden en het water vormen een samenhangend geheel .
• Wandel routes, fietspaden en vaarr outes zijn door gaand.
• Bos sen, oevers en velden sluiten op elkaar aan.

2   Het initiatief  v ersterkt de identiteit  van het gebied.
 • De nieuwe inrichting sluit aan op de ruimtelij ke kenmerk en             

van het bestaande landschapstype 1. 
(Dit geldt ook voor de ondersteunende voorzieningen zoals            
park eerplaatsen, toegangswegen en opslagruimtes) .

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

3  Het initiatief is v erbonden met het gebied.
• Het ter rein is zoveel mogelijk openbaar toegan kelijk .
• Bebouwing is georiënteer d op  het gr oen en wate r.
• Voorzieningen voor sport en l eisu re zijn primair gericht op 

 

       buitenactiviteit.

4 Het initiatief dr aagt blijvend bij aan het beheer van het gebied.
Dekwaliteit van het groen staa t hierbij centraal , niet de nanciering ervan.
• Het initiatief heeft toegevoegde waar de voor het onderhoud.           

Per initiatief wor dt een pas sende afspraak gemaakt .

5  E r geldt terughoudendheid bij het bouwen in het g roen, waarbij ingr epen

  

gericht zijn op de versterking van de kwaliteit van het groenblauwe raamwerk.

  

Voor bebouwing geldt een extra kwaliteitstoets, op basis van de nota 

 
 k leur aan gr oen.

• Bebouwing wo rdt door de welstandsc ommiss ie getoetst op basis    
van de gangba re welstandscriteria en met de ontwikk elprincipes    
uit de nota kl eur aan gr oen.

 
6 Het coll ege informeert de raad vooraf per raadsbrief over initiatieven die 

 

 d aadwerkelijk in aanmerking komen voor realisatie, indien deze afwijken
 v an de bepalingen in de nota Kl eur aan Gr oen. Hierbij schetst het
 c oll ege waar om afwijken van de nota meerwaar de heeft .

Ontwikkelprincipes

Bestemmingsplan Groen en Waterpartij
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Ecologie

Bijlage Beleidskader 13:

Flora en Fauna 

In 2013 is het gebied de Paal (als onderdeel van Almere Haven) 
op onder de Flora- en faunawet beschermde dieren onderzocht. 
Deze inventarisatie wordt in 2019 wederom uitgevoerd, met dien 
verstande dat het kader inmiddels de Wet natuurbescherming is 
(waarin de Flora- en faunawet is opgenomen). Uit de inventarisa-
tie van 2013 blijkt dat in het gebied zelf sporadisch beschermde 
soorten aanwezig zijn (enkele nesten van huismus, baltsverblijf-
plaatsen van gewone en ruige dwergvleermuis). Een controle van 
de gegevens van de Nationale Database Flora en Fauna wijst uit 
dat er geen groeiplaatsen (planten) of vaste verblijfplaatsen (die-
ren) van beschermde soorten zijn aangetroffen.  Gezien de (ge-
ringe) ontwikkelingen is de verwachting dat de inventarisatie van 
2019 geen radicaal ander beeld zal geven. 

Belangrijke waarden
Op dit moment zijn in het plangebied geen belangrijke natuur-
waarden aanwezig (m.u.v. klein aantal nest- en verblijfplaatsen). 
Het gebied grenst wel aan een belangrijk foerageergebied en 
vliegroute voor vleermuizen. De inventarisatie uit 2013 geeft wel 

aan dat de groenzones rond watergangen belangrijke vliegrou-
tes en foerageergebieden voor vleermuizen zijn. Dit geldt ook 
voor de watergang en begeleidend groen aan de zuidzijde van 
het plangebied tussen de Paal en de Westdreef.

Het groen op het terrein is op dit moment niet rijkelijk aanwe-
zig en wordt bovendien intensief beheerd. Daardoor zijn de eco-
logische waarden niet hoog. Hier ligt echter wel potentie. Het 
ecologisch beheer dient wel afgestemd te worden met andere 
gebruiksfuncties van het gebied.

Wettelijke bepalingen
Nesten van huismus en vaste verblijfplaatsen van vleermuizen 
zijn wettelijk beschermd. In de regel dienen deze behouden te 
blijven, ook als deze tijdelijk niet gebruikt worden. Indien aantas-
ting van de nesten en verblijfplaatsen noodzakelijk is, zal hiervoor 
ontheffing voor moeten worden aangevraagd. 

Indicatie gewenste aanvulling
groen blauw casco

brongebieden
nat
droog

Ecologische structuur Almere

ecologische verbindingszone 
bestaand
ecologische verbindingszone  
aan te vullen
knelpunten

legenda

7 december 2005
DSO afd. Stedenbouw en Landschap

Ecologische Structuur Almere
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Beheerkaders Openbare Ruimte 

Beheer bestaande bedrijventerreinen
In Almere is (nog) geen sprake van grootschalige veroudering van 
bedrijventerreinen. De meeste bedrijventerreinen zijn in de loop 
van de jaren ’80 en ’90 ontwikkeld. De meeste bedrijventerreinen in 
Almere zijn nog van een marktconforme kwaliteit, maar als zij wel 
verouderen dan zijn forse investeringen noodzakelijk. Een goed be-
heer (onderhoud, parkeren, beheer openbare ruimte en beveiliging) 
is van cruciaal belang voor binding van ondernemers en voorkomt 
het ‘afglijden’ van een terrein. Hiervoor worden verschillende in-
strumenten gehanteerd: Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrij-
venterreinen, Kwaliteitskaarten van bedrijventerreinen, Bedrijfs-in-
vesteringszone.

Afval
Afval wordt op de bedrijventerreinen door de bedrijven zelf afge-
voerd. Worden woningen toegevoegd in het gebied moet er een 
oplossing/afspraak komen voor de afvalinzameling. Los staande 
afvalbakken zijn tegenstrijdig met de nagestreefde verbetering 
van de leefkwaliteit rond woningen. Bij transformatie moet reke-
ning gehouden worden met inpandige oplossingen of collectieve 
ondergronds inzamevormen. Bij veel appartementen in Almere 
wordt ondergrondse afvalinzameling toegepast. Daarvoor zou 
onderzocht moeten worden of er een geschikte en bereikbare 
plek voor een centrale afvalinzameling aanwezig is in het gebied. 

Nieuwe visie
Op dit moment is de gemeente bezig met het ontwerpen van een 
nieuwe integrale beleidsvisie voor de openbare ruimte. Voorals-
nog zijn een aantal beheerkaders zijn van toepassing voor be-
houd, aanpassing en renovatie van/in en om de openbare ruimte.

Technisch Beheerkader (2016)
Voor het technisch beheer van de stad betreft onderhoud van 
wegen, groen, speel en sportvoorzieningen, openbare ruimte en 
verlichting is het Technisch Beheerkader, uitgegeven door Stads-
beheer AIB in juli 2016, versie 1.1 van toepassing. 

Leidingenstelsel 
In het gebied liggen ondergrondse leidingen voor water, riole-
ring, drainage, elektriciteit en datatransport van de volgende 
aanbieders/netbeheerders: 
Alliander Telecom, BT Nederland, Eurofiber, KPN, Liander, Regge-
fiber, Tele 2, UPC

Almere Haven is aangesloten op het gasleidingen netwerk. Al-
mere gaat echter in de toekomst geen nieuwe woningen meer 
aansluiten op het gasnet. Zie hiervoor bijlage Energie/Warmte/
Duurzaamheid.

Handboek Kabels & Leidingen (2016)
Voor werkzaamheden in de openbare ruimte, graafwerkzaam-
heden en voor aanpassing en onderhoud van het ondergrondse 
kabels en leidingen netwerk is het Handboek Kabels & Leidin-
gen Gemeente Almere 2016 van toepassing. Overzichtskaarten 
van de hoofdleidingen traces en tabellen voor het ruimtegebruik 
(afstanden tot bomen en lichtmasten, perceelsgrenzen, e.t.c. zijn 
in de bijlage van dit document opgenomen. Leidingen liggen 
normaliter onder de voetpaden. Leidingen trajecten van 1e orde 
zoals transportleidingen voor water en hoogspanningskabels zijn 
obstakelvrij (geen bomen of diepwortelende beplanting en geen 
gesloten verharding). Bij aanpassing  van  de openbare ruimte, 
grafwerkzaamheden en het plaatsen van bovengrondse voor-
zieningen buiten de bouwvlakken bestemmingsplan moet de 
aanvrager inventariseren welke belangen netbeheerders hebben 
en welke vergunningen en instemmingsbesluiten noodzakelijk 
zijn (o.a. bescherming van archeologische waarden/zie bestem-
mingsplan). Dat geld ook rond de nutsgebouwen. De aanvrager 
dient en actueel K&L leidingenplan aan te vragen en een instem-
mings-of vergunningstekening voor te leggen aan de technische 
afdeling K&L. 

Bomenkader (2017)
Het Bomenkader (2017) beschermd behoudenswaardige bomen 
en boomstructuren omdat deze belangrijk zijn voor de groene 
stad Almere en haar bewoners. Bestaande bomen moeten be-
schermd worden zodat zij oud kunnen worden. Bomen geven 
identiteit  en horen in elke straat. Almere heeft een bomenregis-
ter met goed verplantbare bomen beschikbaar.  Nieuw te plan-
ten bomen krijgen voldoende ruimte en staan niet te dicht op 
de erfgrens. soorten zijn slim gekozen i.v.m. mogelijke allergien, 
biodiversiteit, boomziektes, kroonvorm en de groenidentiteiten 
van de wijk (zie ook beleidskader Keur aan Groen).

Deze behoudenswaardige komen in Almere Haven voor langs 
de dreven, de grachten, busbaan en fietspaden, in plantsoenen 
noordelijke en zuidelijk van De Paal. In het gebied zelf zijn geen 
behoudenswaardige bomen in het openbaar gebied. Bouwwerk-
zaamheden mogen de bestaande structuur niet aantasten. Bij 
aanpassing van de structuren moet een communicatie traject ge-
volgd worden.

Beheer Openbare Ruimte/ Kabels en Leidingen

Bijlage Beleidskader 14:
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Milieu - Geluidsniveaus

Bijlage Beleidskader 15:

Geluidsniveaus wegverkeer

Algemeen
In deze paragraaf wordt ingegaan op het geluid van wegen op 
het plangebied. Eerst wordt ingegaan op het geluid van wegen 
zoals dit moet worden beoordeeld op grond van de Wet geluid-
hinder. 

Naast de beoordeling op grond van de Wet geluidhinder moet 
worden onderzocht of er sprake is of kan zijn van een voldoende 
woon- en leefklimaat. Hiervoor wordt de gecumuleerde geluid-
belasting bepaald en wordt deze beoordeeld volgens de GES sys-
tematiek. GES staat voor Gezondheidseffectscreening. Dit is een 
door de GGD ontwikkelde methode.

Tenslotte worden voorwaarden voorgesteld om te voldoen aan 
de Wet geluidhinder en een voldoende akoestisch woon- en leef-
klimaat te waarborgen.

Beoordeling geluid op grond van de Wet geluidhinder
Aan de noordzijde ligt de busbaan, aan de oostzijde de Noor-
derdreef en aan de zuidzijde de Westerdreef met een zone in het 
gebied. Het gebied heeft één ontsluitingsweg, De Paal. Deze weg 
heeft een zone tot aan de eerste kruising, daarna geldt er een 
30km/u regime.  

De voorkeurswaarde vanwege wegverkeerslawaai is 48 dB, de 
maximaal vast te stellen hogere waarde voor nieuwe geluidge-
voelige objecten is in deze situatie 63 dB.

In de afbeeldingen 1, 2 en 3 zijn de geluidcontouren weergege-
ven vanwege de Noorderdreef, de Westerdreef, De Paal, de Stei-
gerdreef en amk1967de Busbaan voor het jaar 2030 weergegeven 
op 10 m hoog. De invloed van de Noorderdreef op het gebied is 
groot. De geluidbelasting ligt op de eerstelijns bebouwing vanaf 
de Noorderdreef tussen de 58 en 63 dB. De geluidbelasting vanaf 
de Westerdreef is op de eerstelijns bebouwing lager dan 48 dB. 
De geluidbelasting vanwege De Paal, Steigerdreef en Busbaan ligt 
tussen de 48 en 53 dB.

Afbeelding 1: 
Geluidbelasting Noorderdreef en Westerdreef  2030 (waarneemhoogte 10 m, incl. 5 dB aftrek)



De Paal Bijlagenboekje_20201111 4 februari 2021, 17:12

Afbeelding 2: 
Geluidbelasting De Paal en De Steiger 2030 (waarneemhoogte 10 m, incl. 5 dB aftrek)

Afbeelding 3 
Geluidbelasting Busbaan 2030 
(waarneemhoogte 10 m, 
incl. 5 dB 
aftrek)
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Milieu - Geluidsniveaus

Beoordeling gecumuleerde geluidbelasting
De GES-systematiek geeft de milieugezondheidskwaliteit van een 
leefomgeving aan in zogenaamde GES-scores. Deze lopen van 0 
t/m 8. Waarbij een score 0 zeer goed is en een score van 8 zeer 
onvoldoende. Voor wegverkeer worden de in tabel 1 weergege-
ven scores gehanteerd. 

Afbeelding 4 geeft de gecumuleerde geluidbelasting weer. De 
geluidbelasting Langs de Noorderdreef en De Paal wordt als on-
voldoende gekwalificeerd. Achter de eerstelijns bebouwing is 
deze matig tot zeer matig. 

Tabel 1:
GES-scores geluidsbelasting wegverkeer

Bijlage Beleidskader 15:
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Afbeelding 4: 
Gecumuleerde geluidbelasting 2030 (excl. aftrek)
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Milieu - Milieuzonering

Bijlage Beleidskader 16:

Milieuzonering

Milieucategorie vergunningen
Een aantal bedrijven heeft een milieucategorie 1 (A) of 2
(B-C). Met name de panden De Paal 41, (v.d. Boogaart),
13/14 (Cikam), De Paal 31 ( KPN) en De Paal 35 ( Victron
Energy) hebben een zwaardere milieucategorie 3.1 (C ) 
zie afbeelding 1- rode kleur

Milieuruimte bedrijven
Vanaf deze kavels van deze bedrijven gelden (indicatieve) richtaf-
standen (af te leiden uit de SBI-categorieën) vanwege de ruimte-
lijke hinder van de betreffende bedrijfsactiviteit tot bedrijfs(wo-
ningen) en andere milieugevoelige functies (o.a. scholen, KDV-en, 
ziekenhuizen en verblijfsrecreatie). De richtafstand tot een wo-
ning in een rustige woonwijk vanuit de kavelgrens van een 3.1 
bedrijf is 50 meter. Voor een woning op een bedrijventerrein (ge-
mengd gebied) is dit 30 meter. Voor milieucategorie 2 en 1 zijn 
deze afstanden respectievelijk 10 en 0 m.

Deze richtafstanden zijn een eerste indicatie of bedrijven en wo-
ningen elkaar kunnen hinderen. Daarnaast dient vervolgens de 
daadwerkelijke juridische milieuruimte van de concrete bedrijfs-
activiteiten is op grond van de Wet milieubeheer (activiteiten-
besluit, AB) vastgesteld worden. Relevante milieuaspecten zijn 
hier geluid, geur en gevaar. Het milieuaspect met de grootste 
milieuruimte is leidend. De bedrijven met de grootse milieuruim-
te zijn daarmee bepalend voor de transformatie van het gebied  
waar straks ook milieugevoelige functies (o.a. woningbouw) te 
liggen komen.

Nader onderzoek
Op basis van het voorbereidend onderzoek, uitgevoerd   door de 
gemeente Almere (ROM), is verdiepend onderzoek gevraagd aan 
de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek (OFGV), om 
de feitelijke milieuruimte van de ‘bepalende bedrijven’ (cat.3.1/C) 
op bedrijventerrein De Paal te inventariseren. Dit onderzoek is 
door Anteagroup in 2019 uitgevoerd. Het volledige onderzoeks-
rapport is opgenomen in dit document (bijlage 21). Op basis van 
het onderzoek zijn de richtafstanden voor de ‘bepalende bedrij-
ven’ aangepast. (afbeelding 1):

KPN (De Paal 31), milieuruimte 10m voor geur en geluid, 50m 
voor gevaar (straling sendmast);

Victron Energy (De Paal 35), milieuruimte 30m voor geluid;

BP tankstation (De Paal 23/24), milieuruimte 10m voor geur en 
geluid, eventueel uit te breiden naar 20m voor geluid en gevaar, 
20m rond de benzinepomp;

traforuimtes, milieuruimte 4m voor gevaar en 10 voor geluid.

De overige categorie 3.1 bedrijven zijn minder relevant omdat de 
bedrijven hebben aangegeven te willen vertrekken uit het gebied 
(Cikam, De Paal 13/14 en Boogaart De Paal 41). 

Op een aantal punten, o.a. de nutsgebouwen moet nog nader 
detail onderzoek uitgevoerd worden. 

Binnen de rode cirkels (30/50 meter vanuit de kavelgrens bedrijf) 
en de gele cirkels (10/20 meter vanuit de kavelgrens bedrijf) mo-
gen volgens deze aangepaste inschatting geen bestaande en toe-
komstige milieugevoelige functies liggen. In de overige gebieden 
zou transformatie tot milieugevoelige functies (o.a. woningbouw) 
vanuit milieuzoneringsaspecten mogelijk zijn. 
De mogelijke gevolgen van verkeer van- en naar de bedrijven op 
het bedrijventerrein zijn in deze kaart niet meegenomen omdat 
hierover op dit moment geen gegevens beschikbaar zijn. Onder-
zoek (verkeerstellingen) staat nog uit.
De mogelijke beperkingen uit wegverkeersgeluid afkomstig van 
busbaan en de dreven zijn in het hoofdstuk ‘geluid’ omschreven. 

Afbeelding 1: 

niet bekend

categorie 2  (+10/20 m)*

categorie 1 

categorie 3.1 (+30/50 m)* 
* van kavelgrens gemeten

De Paal 
Inventarisatie Milieuhinder

Onderzoek Antea Groep juli 2019
Bepalende bedrijven
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niet bekend

categorie 2  (+10/20 m)*

categorie 1 

categorie 3.1 (+30m)* 
* van kavelgrens gemeten

De Paal 
Inventarisatie Milieuhinder

Onderzoek Antea Groep juli 2019
Bepalende bedrijven

23

24

31

35

41

13/14

10m geur en geluid

20m gevaar n.t.b.

benzinepomp

sendmast (contour op kavelgrens)

10m geluid
4m gevaartrafo

trafo

10m geur en geluid

trafo n.t.b.

trafo n.t.b.

trafo n.t.b.
trafo n.t.b.
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Bestemmingsomschrijving (bestemingsplan)

Bijlage Beleidskader 17:

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Gemengd - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijf inclusief bijbehorende ondergeschikte horeca en detailhandel als ondergeschikte bedrijfsactiviteit;
b. cultuur en ontspanning; 
c. kantoor, een en andere met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd-1’ het bebouwd 
grondoppervlak in totaal ten hoogste 25% mag bedragen en per vestiging de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer dan 1500 m² 
mag bedragen; 
d. maatschappelijke voorzieningen met dien verstande dat geluidsgevoelige objecten niet zijn toegestaan;
e. sportvoorzieningen; 
f. kringloopwinkels; 
g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van detailhandel-1’ detailhandel in auto’s, boten en caravans en 
niet voor huishoudelijk gebruik bedoelde machines en apparaten;
h. ter plaatse van de aanduiding ‘groenvoorziening’ tevens voor een groenvoorzieningsbedrijf of hovenier;
i. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’ een verkooppunt motorbrandstoffen 
zonder lpg en detailhandel tot maximaal 100 m2 verkoopvloeroppervlak;
j. ter plaatse van de aanduiding ‘horeca-1a’ tevens voor horeca tot en met maximaal categorie 1a als bedoeld in de Staat van 
Horeca-activiteiten; 
k. ter plaatse van de aanduiding ‘zend- en ontvangstinstallatie’ tevens voor een mast ten behoeve van een zend- en ont-
vangstinstallatie. 
l. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ tevens voor een bedrijfswoning dan wel voor woonwerkeenheden ten behoe-
ve van een aldaar gevestigde en toegestane gemengde functie met dien verstande dat de gemengde functies uitsluitend zijn 
toegestaan in de op de begane grond gelegen bouwlaag;
m. opslag, herverpakking of verkoop van consumentenvuurwerk en theatervuurwerk tot maximaal 10.000 kg per vestiging/
inrichting, indien de veiligheidsafstanden zoals bedoeld in art. 1.2 en 1.3 van Bijlage 3 van het Vuurwerkbesluit worden aange-
houden ten opzichte van een kwetsbaar object of geprojecteerd kwetsbaar object als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en deze 
veiligheidsafstanden op het eigen terrein worden gerealiseerd; 
met de daarbij behorende
n. erven;
o. verkeers- en verblijfsgebieden en parkeervoorzieningen;
p. straatmeubilair en reclameobjecten;
q. groen-, waterhuishoudings- en nutsvoorzieningen;
r. windmolens op of aan het hoofdgebouw; 
s. overige functioneel met de hiervoor genoemde bestemmingen verbonden voorzieningen;
een en ander met dien verstande dat:
t. de onder a tot en met i genoemde functies zijn toegestaan tot en met categorie C van de Staat van Bedrijfsactiviteiten - 
Functiemenging;
u. in afwijking van het bepaalde onder t ter plaatse van de aanduidingen ‘bedrijfswoning’ en specifieke vorm van bedrijf-1’ de 
onder a tot en met i genoemde functies slechts zijn toegestaan tot en met categorie A van de Staat van Bedrijfsactiviteiten - 
Functiemenging; 
v. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf-1’ zijn afhaalpunten niet toegestaan.
w. risicovolle inrichtingen, zoals bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, niet zijn toegestaan; 
x. opslag, herverpakking en verkoop van vuurwerk niet is toegestaan in bedrijfswoningen en woonwerkeenheden of daartoe 
behorende bijgebouwen.
onder voorwaarde dat:
y. op eigen terrein wordt voorzien in de parkeerbehoefte van zowel eigen medewerkers als bezoekers, waarbij de parkeernor-
men, zoals opgenomen in de bij deze regels behorende Lijst van parkeernormen, dienen te worden aangehouden; 
z. op eigen terrein wordt voorzien in ruimte voor laden en lossen;
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Parkeren (parkeernorm volgens bestemmingsplan)

geldig tot 2019 (norm bestemmingsplan)
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Bijlage Beleidskader 18:

Parkeren (Concept parkeernota 2020)

geldig vanaf  2020 

DE PAAL = Zone B 
gebied met een gemiddelde autoafhankelijkheid

1

Gebiedsindeling & auto-e n fietsparkeernormen Almere

Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

FIETS

Zone A Zone B Zone C

AUTO

Zone A Zone B Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

van tot totaal totaal totaal totaal totaal totaal

grondgebonden Koop, duur per woning 1,5 1,9 2,2
grondgebonden Koop, middelduur 90 m2 120 m2 per woning 1,4 1,8 2,1
grondgebonden Koop, goedkoop per woning 1,2 1,4 1,6
grondgebonden Huur, duur per woning 1,3 1,7 1,9
grondgebonden Huur, middelduur per woning 1,0 1,4 1,7
grondgebonden Huur, sociale huur per woning 0,9 1,1 1,3

niet-grondgebonden Koop, duur per woning 1,4 1,8 2,1
niet-grondgebonden Koop, middelduur 60 m2 90 m2 per woning 1,3 1,7 2,0
niet-grondgebonden Koop, goedkoop per woning 1,1 1,3 1,5
niet-grondgebonden Huur, duur per woning 1,2 1,6 1,8
niet-grondgebonden Huur, middelduur per woning 0,9 1,3 1,6
niet-grondgebonden Huur, sociale huur per woning 0,8 1,0 1,2

overig 1 kamer appartement (zelfstandig) per woning 0,6 0,8 1,0
overig Kamerverhuur per kamer 0,3 0,7 0,8

overig Aanleunwoning, serviceflat, zelfstandige woning 
met beperkte zorgvoorziening per woning 0,5 1,1 1,2

overig Zorgwoning (t.b.v. bezoek en personeel) per woning 0,5 0,5 0,5

grondgebonden Tiny houses per woning 0,4 0,6 0,7

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

totaal totaal totaal totaal totaal totaal

Kantoor zonder baliefunctie 100 m2 bvo 1,1 1,9 2,5 2,9 2,0 1,5
100 m2 bvo 1,5 2,3 3,5 2,9 2,0 1,5
100 m2 bvo 1,3 1,9 2,3
100 m2 bvo 0,6 0,8 1,0

Bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 bvo 1,3 2,8 3,0 2,9 2,0 1,5

Oppervlakte (gbo)

Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

Type woning Eenheid

< 50 m2

Eenheid

Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief

Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief 

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

Normen conform Bouwbesluit Artikel 4.31. 
Aanwezigheid, bereikbaarheid en 

afmetingen

Zone A Zone B Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

Werken

Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)

> 120 m2

< 90 m2

> 120 m2

Functie

> 90 m2

< 60 m2

> 90 m2

< 40 m2

< 40 m2

< 120 m2

< 90 m2
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Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

FIETS

Zone A Zone B Zone C

AUTO

Zone A Zone B Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

van tot totaal totaal totaal totaal totaal totaal

grondgebonden Koop, duur per woning 1,5 1,9 2,2
grondgebonden Koop, middelduur 90 m2 120 m2 per woning 1,4 1,8 2,1
grondgebonden Koop, goedkoop per woning 1,2 1,4 1,6
grondgebonden Huur, duur per woning 1,3 1,7 1,9
grondgebonden Huur, middelduur per woning 1,0 1,4 1,7
grondgebonden Huur, sociale huur per woning 0,9 1,1 1,3

niet-grondgebonden Koop, duur per woning 1,4 1,8 2,1
niet-grondgebonden Koop, middelduur 60 m2 90 m2 per woning 1,3 1,7 2,0
niet-grondgebonden Koop, goedkoop per woning 1,1 1,3 1,5
niet-grondgebonden Huur, duur per woning 1,2 1,6 1,8
niet-grondgebonden Huur, middelduur per woning 0,9 1,3 1,6
niet-grondgebonden Huur, sociale huur per woning 0,8 1,0 1,2

overig 1 kamer appartement (zelfstandig) per woning 0,6 0,8 1,0
overig Kamerverhuur per kamer 0,3 0,7 0,8

overig Aanleunwoning, serviceflat, zelfstandige woning 
met beperkte zorgvoorziening per woning 0,5 1,1 1,2

overig Zorgwoning (t.b.v. bezoek en personeel) per woning 0,5 0,5 0,5

grondgebonden Tiny houses per woning 0,4 0,6 0,7

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

totaal totaal totaal totaal totaal totaal

Kantoor zonder baliefunctie 100 m2 bvo 1,1 1,9 2,5 2,9 2,0 1,5
100 m2 bvo 1,5 2,3 3,5 2,9 2,0 1,5
100 m2 bvo 1,3 1,9 2,3
100 m2 bvo 0,6 0,8 1,0

Bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 bvo 1,3 2,8 3,0 2,9 2,0 1,5

Oppervlakte (gbo)

Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

Type woning Eenheid

< 50 m2

Eenheid

Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief

Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief 

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

Normen conform Bouwbesluit Artikel 4.31. 
Aanwezigheid, bereikbaarheid en 

afmetingen

Zone A Zone B Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

Werken

Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)

> 120 m2

< 90 m2

> 120 m2

Functie

> 90 m2

< 60 m2

> 90 m2

< 40 m2

< 40 m2

< 120 m2

< 90 m2

Zone A Zone B Zone C

AUTO
Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

FIETS

Zone A Zone B Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

totaal totaal totaal totaal totaal totaal

Buurtsupermarkt 100 m2 bvo 1,9 2,7 4,1
Discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,3 4,9 7,5
Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) 100 m2 bvo

Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) 100 m2 bvo

Grote supermarkt 100 m2 bvo 5,9 6,9 8,6
Groothandel in levensmiddelen 100 m2 bvo 5,7 6,4 7,1
Binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum > 175.000 inwoners 100 m2 bvo 3,3 - - 4,0 - -
Buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo 2,2 3,1 4,0
Wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo 2,5 3,7 4,9
Wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo 3,3 4,4 5,5
Wijkcentrum (groot) 100 m2 bvo 3,5 4,8 6,1
Stadsdeelcentrum 100 m2 bvo 3,6 5,2 6,8

1,9 Kringloopwinkel 100 m2 bvo 0,8 1,2 1,9
Bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 3,6 5,8 8,1 4,0 2,8 2,0
Woonwarenhuis/woonwinkel 100 m2 bvo 1,1 1,6 1,9
Woonwarenhuis (zeer groot) 100 m2 bvo - - 5,2
Meubelboulevard/woonboulevard 100 m2 bvo - 2,0 2,5
Winkelboulevard 100 m2 bvo - 3,7 4,4
Outletcentrum 100 m2 bvo - 9,2 10,4
Bouwmarkt 100 m2 bvo - 1,8 2,4 0,4 0,3 0,2
Tuincentrum (inclusief buitenruimte) 100 m2 bvo - 2,2 2,6 0,6 0,4 0,3
Groencentrum (inclusief buitenruimte) 100 m2 bvo - 2,2 2,6 0,6 0,4 0,3

Winkelen Functie Eenheid

Zone A Zone B Zone C

4,3 3,0 2,2

2,8 2,03,6

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

2,6 4,3 5,9

Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

Zone A Zone B Zone C

AUTO
Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

FIETS

Zone A Zone B Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

totaal totaal totaal totaal totaal totaal

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,5 0,8 1,1 5 3,5 2,5
Museum 100 m2 bvo 0,5 0,8 1,1 1,4 1 0,7
Bioscoop 100 m2 bvo 3,2 8,0 11,1 12 8,4 6
Filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 2,6 5,3 7,9
Theater/schouwburg 100 m2 bvo 7,3 8,0 9,3 38 27 19
Musicaltheater 100 m2 bvo 2,9 3,4 4,0
Casino 100 m2 bvo 5,7 6,1 6,5
Wijkgebouw 100 m2 bvo 1,5 2,2 2,9
Bowlingcentrum bowlingbaan 1,6 2,3 2,8
Biljartcentrum/snookercentrum tafel 0,8 1,1 1,3
Dansstudio 100 m2 bvo 1,5 3,9 5,5
Fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 1,4 3,4 4,8
Fitnesscentrum 100 m2 bvo 1,7 4,5 6,3 8 5,6 4
Wellnesscentrum 100 m2 bvo 3,3 6,3 9,3
Sauna/hammam 100 m2 bvo 2,5 4,6 6,7
Sporthal 100 m2 bvo 1,4 2,1 2,8
Sportzaal 1,0 1,9 2,8 6,2 4,8 3,1
Tennisbaan/hal baan 0,3 0,4 0,5
Squashbaan/hal baan 1,6 2,4 2,7
Zwembad (overdekt)/zwemparadijs 100 m2 bassin 9,9 10,7 11,5 32 22 16
Zwembad (openlucht) 100 m2 bassin 7,3 10,1 12,9
Sportveld Ha. netto terrein 15,0 20,0 25,0
Stadion zitplaats 0,10 0,12 0,14

Sport, Cultuur en 
ontspanning Functie Eenheid

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

Zone A Zone B Zone C

Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019
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Zone A Zone B Zone C

AUTO
Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

FIETS

Zone A Zone B Zone C

Kunstijsbaan (<400 meter) 100 m2 bvo 1,1 1,5 1,8
Kunstijsbaan (400 meter) 100 m2 bvo 1,9 2,2 2,5
Skihal 100m2 sneeuw 4,0 4,7 5,4
Jachthaven ligplaats 0,7 0,7 0,7
Golfoefencentrum totaal - - 53,1
Golfbaan (18 holes) 18 holes, 60 ha - - 106,0
Indoorspeeltuin/kinderspeelhal

- gemiddeld en kleiner 100 m2 bvo 2,9 3,9 5,2
- groot 100 m2 bvo 3,5 4,6 5,6
- zeer groot 100 m2 bvo 3,7 5,3 5,9
Manege box 0,3 0,3 0,3
Dierenpark, Attractie- en pretpark ha. netto terrein 6,0 8,0 10,0
Volkstuin 10 tuinen 1,1 1,2 1,3

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

totaal totaal totaal totaal totaal totaal

Camping (kampeerterrein) standplaats - - 1,2
Bungalowpark (huisjescomplex) bungalow - - 2,1
Budgethotel/hostel 10 kamers 0,4 0,8 2,5
Hotel (gemiddelde prijsklasse) 10 kamers 2,0 3,3 5,2 0,4 0,3 0,2
Luxe hotel 10 kamers 5,0 7,9 11,0
Café/bar/cafetaria 100 m2 bvo 4,0 6,0 8,0 20 14 10
Restaurant 100 m2 bvo 8,0 9,0 15,0 20 14 10
Discotheek 100 m2 bvo 6,1 13,9 20,9 20 14 10
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw 100 m2 bvo 6,5 9,5 11,0 20 14 10

100 m2 bvo 6,5 9,5 11,0 20 14 10

100 m2 bvo 3,0 5,0 5,0 12 8 6Zalenverhuur (zonder regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek-, 
dansevenementen)

Zalenverhuur (met regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek-, 
dansevenementen)

Horeca en 
(verblijfs)recreatie Functie Eenheid

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

Zone A Zone B Zone C

Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

Zone A Zone B Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

totaal totaal totaal totaal totaal totaal

Huisartsenpraktijk/centrum behandelkamer 2,0 2,4 3,2
Apotheek apotheek 2,2 2,7 3,3
Fysiotherapiepraktijk/centrum behandelkamer 1,2 1,4 1,9
Consultatiebureau behandelkamer 1,2 1,5 2,0
Consultatiebureau voor ouderen behandelkamer 1,3 1,6 2,0
Tandartsenpraktijk/centrum behandelkamer 1,5 1,9 2,5
Gezondheidscentrum behandelkamer 1,5 1,8 2,4 4,0 2,8 2,0
Ziekenhuis 100 m2 bvo 1,4 1,6 1,9 1,4 1,0 0,7
Crematorium gelijktijdige 

plechtigheid 25,1 30,1 30,1
Begraafplaats gelijktijdige 

plechtigheid 26,6 31,6 31,6
Penitentiaireinrichting 10 cellen 1,6 2,1 3,2
Religiegebouw bid-/zitplaats 0,2 0,2 0,2
Verpleeg- en verzorgingstehuis wooneenheid 0,6 0,7 0,7

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

totaal totaal totaal totaal totaal totaal

Kinderdagverblijf (crèche) 100 m2 bvo rekentool rekentool rekentool

Basisschool leslokaal rekentool rekentool rekentool 3,0 3,0 3,0
Middelbare school 100 leerlingen 4,3 5,5 5,9 9,0 9,0 9,0
ROC 100 leerlingen 5,2 6,4 6,9 13,0 13,0 13,0
Hogeschool 100 studenten 10,3 12,0 12,9
Universiteit 100 studenten 13,7 17,2 18,7
Avondonderwijs of vrijetijdsonderwijs 10 studenten 5,0 6,6 7,8
- cursus aan huis

- workshops

Gezondheidszorg Functie Eenheid

Onderwijs Functie Eenheid
Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

Zone A Zone B Zone C

AUTO
Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

FIETS

Bijlage Beleidskader 18:

Parkeren (concept nieuwe parkeernorm)
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Zone A Zone B Zone C

AUTO
Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

FIETS

Zone A Zone B Zone C

Kunstijsbaan (<400 meter) 100 m2 bvo 1,1 1,5 1,8
Kunstijsbaan (400 meter) 100 m2 bvo 1,9 2,2 2,5
Skihal 100m2 sneeuw 4,0 4,7 5,4
Jachthaven ligplaats 0,7 0,7 0,7
Golfoefencentrum totaal - - 53,1
Golfbaan (18 holes) 18 holes, 60 ha - - 106,0
Indoorspeeltuin/kinderspeelhal

- gemiddeld en kleiner 100 m2 bvo 2,9 3,9 5,2
- groot 100 m2 bvo 3,5 4,6 5,6
- zeer groot 100 m2 bvo 3,7 5,3 5,9
Manege box 0,3 0,3 0,3
Dierenpark, Attractie- en pretpark ha. netto terrein 6,0 8,0 10,0
Volkstuin 10 tuinen 1,1 1,2 1,3

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

totaal totaal totaal totaal totaal totaal

Camping (kampeerterrein) standplaats - - 1,2
Bungalowpark (huisjescomplex) bungalow - - 2,1
Budgethotel/hostel 10 kamers 0,4 0,8 2,5
Hotel (gemiddelde prijsklasse) 10 kamers 2,0 3,3 5,2 0,4 0,3 0,2
Luxe hotel 10 kamers 5,0 7,9 11,0
Café/bar/cafetaria 100 m2 bvo 4,0 6,0 8,0 20 14 10
Restaurant 100 m2 bvo 8,0 9,0 15,0 20 14 10
Discotheek 100 m2 bvo 6,1 13,9 20,9 20 14 10
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw 100 m2 bvo 6,5 9,5 11,0 20 14 10

100 m2 bvo 6,5 9,5 11,0 20 14 10

100 m2 bvo 3,0 5,0 5,0 12 8 6Zalenverhuur (zonder regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek-, 
dansevenementen)

Zalenverhuur (met regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek-, 
dansevenementen)

Horeca en 
(verblijfs)recreatie Functie Eenheid

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

Zone A Zone B Zone C

Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

Zone A Zone B Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

totaal totaal totaal totaal totaal totaal

Huisartsenpraktijk/centrum behandelkamer 2,0 2,4 3,2
Apotheek apotheek 2,2 2,7 3,3
Fysiotherapiepraktijk/centrum behandelkamer 1,2 1,4 1,9
Consultatiebureau behandelkamer 1,2 1,5 2,0
Consultatiebureau voor ouderen behandelkamer 1,3 1,6 2,0
Tandartsenpraktijk/centrum behandelkamer 1,5 1,9 2,5
Gezondheidscentrum behandelkamer 1,5 1,8 2,4 4,0 2,8 2,0
Ziekenhuis 100 m2 bvo 1,4 1,6 1,9 1,4 1,0 0,7
Crematorium gelijktijdige 

plechtigheid 25,1 30,1 30,1
Begraafplaats gelijktijdige 

plechtigheid 26,6 31,6 31,6
Penitentiaireinrichting 10 cellen 1,6 2,1 3,2
Religiegebouw bid-/zitplaats 0,2 0,2 0,2
Verpleeg- en verzorgingstehuis wooneenheid 0,6 0,7 0,7

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

totaal totaal totaal totaal totaal totaal

Kinderdagverblijf (crèche) 100 m2 bvo rekentool rekentool rekentool

Basisschool leslokaal rekentool rekentool rekentool 3,0 3,0 3,0
Middelbare school 100 leerlingen 4,3 5,5 5,9 9,0 9,0 9,0
ROC 100 leerlingen 5,2 6,4 6,9 13,0 13,0 13,0
Hogeschool 100 studenten 10,3 12,0 12,9
Universiteit 100 studenten 13,7 17,2 18,7
Avondonderwijs of vrijetijdsonderwijs 10 studenten 5,0 6,6 7,8
- cursus aan huis

- workshops

Gezondheidszorg Functie Eenheid

Onderwijs Functie Eenheid
Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm

Zone A Zone B Zone C

AUTO
Parkeernormen Almere (in aantal parkeerplaatsen)
juni 2019

FIETS
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Bijlage Beleidskader 19:

Leidraad aanvullende functies

Omschrijving van nieuwe gewenste aanvullende functies De Paal (in de plinten):

Deze omschrijving word voorgenomen volgens de VNG Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging en is van toepassing op de gebie-
den in Almere waar functiemenging wordt nagestreeft om een bepaalde levendigheid tot stand te brengen. In gebieden zoals De Paal, 
waar bedrijven of andere milieubelastende functies verspreid zullen zijn gesitueerd tussen woningen en/of andere gevoelige functies 
wordt de toelaatbaarheid van activiteiten bepaald met behulp van op deze situaties toegesneden toelatingscriteria. Het gaat in hier om 
relatief kleinschalige bedrijvigheid die op korte afstand van woningen kan worden toegestaan.

Het in hoofdzaak om: 

• kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid; 

• activiteiten die hoofdzakelijk inpandig geschieden;

• bedrijven waarbij de productie en/of laad- en loswerkzaamheden noodzakelijkerwijs alleen in de dagperiode plaatsvindt; 

• de verkeersaantrekkende werking gering is.

Voor de indeling in categorien zijn de volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang: geluid, geur, stof, gevaar (met name 
brand- en explosiegevaar). Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn.

De volgende drie categorien worden gehanteerd:

Categorie A - toelaatbaar aanpandig aan woningen

Activiteitten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. 
De eisen uit het bouwbesluit voor scheiding tussen woningen en bedrijven zijn daarbij toereikend.

Categorie B - toelaatbaar als ze bouwkundig zijn afgescheiden van woningen

Activiteiten die in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij 
bouwkundig afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies dienen plaats te vinden.

Categorie C - toelaatbaar indien gesitueerd aan een hoofdweg

Activiteiten zoals genoemd onder B, waarbij vanwege de verkeersaantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aan-
gewezen.
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Toelaatbaar op De Paal:

• wonen

• kantoren

• bedrijven tot en met categorie A  van de (VNG) Staat van Bedrijfsactiviteiten – Functiemenging

• dienstverlening tot en met categorie A  van de (VNG) Staat van Bedrijfsactiviteiten – Functiemenging

• maatschappelijke voorzieningen tot en met categorie A  van de (VNG) Staat van Bedrijfsactiviteiten – Functiemenging

• cultuur en ontspanning tot en met categorie A van de (VNG) Staat van Bedrijfsactiviteiten – Functiemenging

• recreatieve voorzieningen tot en met categorie A van de (VNG) Staat van Bedrijfsactiviteiten – Functiemenging

• sportvoorzieningen tot en met categorie A van de (VNG) Staat van Bedrijfsactiviteiten – Functiemenging

• horeca tot en met categorie A van de (VNG) Staat van Bedrijfsactiviteiten – Functiemenging

 met uitzondering van horeca gericht op het verstrekken van nachtverblijf (zoals hotel, pension en bed & breakfast);

 met uitzondering van horeca gericht op het exploiteren van zaalaccommodatie (zoals vergader- en congresfaciliteiten,  
 discotheek, bar-dancing, danscafé en partycentrum);

• ondergeschikte workshops

• detailhandel als ondergeschikte bedrijfsactiviteit en ondergeschikte detailhandel (maximaal 20% van het totale bedrijfs 
 vloeroppervlak met een maximum van 100 m2 verkoopvloeroppervlak).

Voor horeca gelden beperkte openingstijden: van 9:00 tot 22:00 uur
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Bijlage onderzoek 20:

Milieuhinder (onderzoek anteagroep)
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Milieuhinder (onderzoek anteagroep)

Bijlage onderzoek 20:
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Milieuhinder (onderzoek anteagroep)

Bijlage onderzoek 20:
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Milieuhinder (onderzoek anteagroep)

Bijlage onderzoek 20:
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Milieuhinder (onderzoek anteagroep)

Bijlage onderzoek 20:
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Milieuhinder (onderzoek anteagroep)

Bijlage onderzoek 20:
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Milieuhinder (onderzoek anteagroep)

Bijlage onderzoek 20:
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Milieuhinder (onderzoek anteagroep)

Bijlage onderzoek 20:
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Milieuhinder (onderzoek anteagroep)

Bijlage onderzoek 20:
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Milieuhinder (onderzoek anteagroep)

Bijlage onderzoek 20:
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Milieuhinder (onderzoek anteagroep)

STRALINGSMETING ALMERE DE PAAL 
  

Catullesweg 436             3076 KH ROTTERDAM                   010-220 34 99                Info@strooming.nl 

 

Als je de gemeten waardes afzet tegen de wettelijke norm van 61 V/M, 28 V/M en 0,4 Microtesla dan 
is er geen sprake van norm overschrijding vastgesteld. 

Met vriendelijke groet, 

 

Dennis van Steenis 

Hoogst gemeten waarde 
Elektrische veldsterkte 
0,02 V/M 
Magnetische veldsterkte 
0,23 Nanotesla (nT) 
 

1 

2  

3 
4 

5 

6 

7 

Bijlage onderzoek 20:
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Inloopavond

Bijlage Gespreksverslagen 21:

Verslag inloopmoment  De Paal

Het eerste inloopmoment om tot een visie voor werken én wonen op het huidige bedrijventerrein de Paal te 
komen vond plaats op 19 juni.

Net als eerder bij de Louis Armstrongweg en de Ambachtsmark is er veel leegstand op dit terrein en zijn er 
kansen om woningen toe te voegen. Woningen waar de stad behoefte aan heeft. Vooral voor starters op de 
woningmarkt en senioren opzoek naar betaalbaar comfort.

Hoe komt de gemeente tot een gebiedsvisie voor transformatie?

Voordat de gemeente een gebiedsvisie maakt gaan eerst de plannenmakers de buurt in om wensen, aan-
dachtspunten en ideeën op te halen bij belanghebbenden. Denk  aan eigenaren, ondernemers en omwonen-
den.  Dit zijn waardevolle inzichten om een visie op te kunnen stellen met stakeholders.

De concept-gebiedsvisie komt aan bod tijdens het tweede inloopmoment waar belanghebben hun reactie 
op de concept gebiedsvisie kunnen geven. Er wordt bekeken welke reacties kunnen worden meegenomen of 
we motiveren waarom reactie niet meegenomen kunnen worden. Daarna volgt een document dat naar het 
college van burgemeester en wethouders gaat. Bij vaststellingen kan daarna begonnen worden met trans-
formeren. Er is dan een kader om initiatieven te toetsen.

Te gast in een leegstaand pand

De avond vond plaats in het leegstaande pand van Cikam bv. Een mooie en geschikte ruimte waar wij onze 
panelen neer konden zetten. Wij waren onaangenaam verrast toen we bij binnenkomst opmerkten dat de 
verlichting was verwijderd. Tel daar bij op dat er flinke regenbuien waren bij de start van de inloop.

Toch zijn er goede gesprekken gevoerd en de gemeente heeft heel wat inbreng weten te verzamelen. Op 
de panelen stond een kaart van het gebied zoals het nu is. Met geeltjes maar ook via formulieren konden 
mensen hun wensen, zorgen en aandachtspunten delen. Veel gehoorde signalen waren: ‘Bouw voor de be-
hoeften van de Havenaren!’ , ‘Bouw niet hoger dan nu het geval is ‘ en ‘Het groen vinden we belangrijk. Haal 
niet weg maar voeg toe.’ Ook werd de behoefte aan een gebouw voor verengingen gedeeld en het punt van 
aandacht voor meer sociale veiligheid meegegeven.

Gemeente Almere was aanwezig met verschillende disciplines zoals: wonen, verkeer, ruimtelijke ordening, 
economische zaken en  communicatie. Het was een inloop dus mensen konden komen wanneer ze wilden.

Wat doen wij met alle inzichten?
Alle inbreng van geeltjes, gesprekken en formulieren zijn samengevoegd in dit document. 

Alle opmerkingen en punten van kritiek over de avond zelf nemen wij ter harte en gebruiken wij bij het or-
ganiseren van een volgende bijeenkomst.
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Ingevulde reactieformulieren bewonersavond 19 juni

- Gezocht: pand voor (tijdelijke) transformatie naar wonen
- Aandacht voor betaalbare (sociale) huurwoningen
- Diversiteit aan woningtypes
- Beperkte hoogbouw
- Veel/meer groen
- Fietspaden behouden
- Bruggen ontsluiten de wijken. Belangrijk voor ons en ook voor de gemeente . Brug bij
Kromgouw is al 6 maanden dicht
- Bij volgende bijeenkomst rekening houden met een locatie die rolstoeltoegankelijk is.
Nu kon mijn man niet naar binnen!
- Houdt rekening bij de bouw van woningen (zowel voor jongeren als de senioren) dat
de woningen toegankelijk zijn en een veilige woonplek bieden (bijvoorbeeld ook voor
mensen die niet begeleid hoeven te wonen maar wel een gevoel van veiligheid willen
hebben. Zowel in het pand als in de omgeving
- Voor de senioren svp ook direct aangepaste badkamers en dergelijke
- We hebben angst voor daling van de prijs van de woning
- Nu is het een rustige wijk en dat houden we graag zo
- We willen niet dat dit een ‘Stedenwijk’ wordt. Huisprijs is nu hoger, lagere huisprijzen
brengt ook ander soort volk
- Er zijn nu al te weinig parkeerplaatsen
- Een mix van wonen en werken graag
- Behoud van de huidige groenstructuur
- Tegenover de kromgouw laagbouw houden
- Fietspad behouden op huidige plek en autoluw houden
- Geen jongeren en geen hoogbouw
- Op welke manier wordt de marktwaarde van woon-bedrijf (de Paal 100-124)
gecontinueerd?
- Tekort aan parkeerfaciliteiten nu
- Zorgen over overlast van sociale huurwoningen
- Aandacht voor ruimte voor verenigingen en kleine horeca
- Eventueel vervangende ruimte voor onze verenging radio bv
- Wat gaat er met de lege panden gebeuren? Wij hebben 2 jaar geleden een
ondernemings/bedrijfsplan ingediend bij de gemeente voor het starten van een
woninginitiatief voor ouderen/jongeren met een beperking. Volgens de gemeente waren
er geen panden die in het bestemmingsplan gewijzigd konden worden terwijl er op de
Paal zoveel leeg staat. Waar is ons plan gebleven? Waarom heeft de gemeente niks
meer van zich laten horen terwijl ambtenaren destijds heel enthousiast waren? Dienst
DSO wist er van! Ondernemersloket wist er van!
- Wanneer is de gebiedsvisie af? Planning
- Wat gebeurt er met de huidige eigenaren die niet willen verkopen?
- Wordt het middel/sociaal of hoge huur?
- Gaat de voorkeur uit naar koop of huurwoningen?
- Graag betaalbare koop/huurwoningen in het middensegment
- Mix van jongeren en ouderen
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Inloopavond

Bijlage Gespreksverslagen 21:

Reacties geschreven op post-its en flip-over op bewonersavond 19 juni

Op zelfklevende briefjes (Post Its) werden de volgende opmerkingen geuit over de
mogelijkheid om te wonen op de Paal. De opmerkingen en reacties worden waar mogelijk
verwerkt in de concept-gebiedsvisie voor de Paal. De opmerkingen zijn niet geredigeerd, maar
direct overgenomen van de briefjes
- Dag en nacht verkeer aanwezig op de Dreef
- Wonen bij leegstaande kantoorgebouwen toestaan
- Als fysiopraktijk zijn wij enorm gebonden aan de huidige locatie. Wij kunnen niet
elders heen buiten Almere-Haven. Hoe gaan jullie hiermee om? Wij zijn bezorgd om
eruit gewerkt te worden.
- GEEN overlast / GEEN sociale huur / geen studenten / geen huur starters / niks wat
ons huis in waarde laat kelderen / WEL bedrijfspanden
- Wij willen absoluut niet dat de kleine bedrijfjes zoals Fysio-in-Huis en garage APK
Fit Haven gedwongen moeten verhuizen
- Kleinschalig multidisciplinair gezondheidscentrum?
- Bruggen Kromgouw beide kanten behouden + snel repareren
- Bestaande woon/werk units vrij in te delen: woon/woon of woon/werk. Kan dit allebei?
- Geen flats / meer groen / gemengd wonen en werken / geen azc
- Onduidelijk wat hiervan de bedoeling is??
- Geen jongeren / geen hoogbouw / overlast met bouw / schade tijdens bouw
- En wat een ontzettende puinhoop hier!!
- Mijn wensen = dat de gemeente zich aan zijn afspraken houdt, optreden tegen dealers,
omgeving schoner, meer woonplekken ook voor jongeren
- Geen studentenwoningen, geen AZC
- ruimte voor fysiopraktijk, invalide toegankelijk, ruimte 200 – 300 m2
- Senioren woning 100 m2
- Maak er een mooie woonwijk van met woningen voor ouderen en kleine
kantoorpandjes
- Wooninitiatief voor ouderen/jongeren/mensen met beperking. Ons bedrijfsplan ligt al 2
jaar klaar bij de gemeente.
- Woningbouw toestaan of woningen bij leegstand toestaan
- Geen asielzoekers, geen hoogbouw
- Maak er sportschool of restaurants van, geen verbouwoverlast voor lange tijd keer op
keer in etappes
- Parkeerprobleem bij Structon Rail, nu al veel auto’s naar grote parking, maar waar gaat
men parkeren als er woningen komen?
- Nieuwe locatie voor paramedici, fysiotherapie, ca 200 – 300 m2, Fyiso in Huis
- Woningen boven de 300.000,-, woon/werk, meer woningen zoals De Paal 104/106
etc.
- Voorrang verlenen aan huidige ondernemers!!!
- Graag rekening houden met rolstoeltoegankelijkheid!!
- Creatieve lichte woning met praktijkruimte (40 m2), Atelier circa 150 m2 totaal
- Betaalbare woningen voor jongeren
- Verlaging marktwaarde woon-bedrijf, tekort aan parkeergelegenheid, overlast sociale
huurwoningen
- Jongeren wijken uit naar Lelystad ivm woonruimtegebrek
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- Ouderen willen graag doorstromen, op zoek naar zorgwoningen
- Gezelligheid!
- Natuur, zorg!
- Ouderen, zorg!
- Voorkeur voor gelijkgestemden, parkeren, kansen voor overlast, lawaai
- Niet hoger dan bestaande bouw
- Geen studentenhuisvesting
- Wel woon/werk functies MKB +1
- Laagbouw
- Betaalbaar huur en koop
- Divers  niet alleen gezinswoningen / ook singles / ouderen / jongeren, veel groen!,
speelplekken, voldoende parkeerruimte, geen AZC
- Hoogbouw i.v.m. creëren betaalbare woonruimte
- Geen hoogbouw (niet hoger dan huidige bouw)
- Geen parkeren in de wijk
- Aandacht voor verkeersoverlast
- Aandacht voor groen
- Geen sociale huur
- Snackbar behouden 
- Wonen voor ouderen eventueel in woongroep
- Tegenover de Kromgaauw laagbouw!
- Fietspad NIET omleggen en hou autoluw!
- Groenstructuur behouden
- Sociaal ontmoetingspunt
- Wat is er gebeurd met de plannen die nog in de la liggen voor mensen met een
verstandelijke beperking?
- Betaalbare starters- en seniorenwoningen (voorkeur)
- Geen asielzoekers
- Geen geluidsoverlast zoals nu bij Boorgaard ivm geluid hoorbaar over water.
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Kabels en Leidingen

Bijlage Cijfers en Kaarten 22:

uitgifte particulier

De Paal - Kabels en Leidingen

datatranspoort uitgifte particulier

De Paal - Kabels en Leidingen

gas lage en hoge druk

Afbeelding 1: 
Leidingennet Datatranspoort

Afbeelding 2:
Leidingennet Gas




