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Onderwerp: PARK2l

Geacht College, geachte leden van de raad

De voortgang van PARK2L baart de bewoners in Nieuw-Vennep ernstige zorgen. Door grootschalige

woningbouw in de afgelopen decennia, is een nijpend tekort aan recreatief groen ontstaan die naar

het schijnt, structureel blijft bestaan. De Vennepse Raden luiden daarom de noodklok. Als het

downgraden van de plannen voor PARK2L tot nog meer vertraging leidt, is dat buitengewoon slecht

te verteren voor de Vennepse Raden'

Een korte voorgeschiedenis.

Met de realisatie van de Vinex-wijken in Nieuw-Vennep trad er bijna een verdubbeling van het aantal

inwoners op in dit dorp. Sinds de plannen voor uitbreiding mét Getsewoud, waarbij elders in de

polder tevens de woningbouw van Floriande en Vijfhuizen werd gerealiseerd, bestond het besef bij

de opeenvolgende colleges dat de hoeveelheid groenvoorziening/recreatie geen gelijke tred hield

met het inwoneraantal en een substantiële achterstand opliep. Zulks wordt bevestigd door het

Beleidskader Strategisch Grondbeteid Haarlemmermeer 2015-2019 en in de Gebiedsuitwerking

Haarlemmermeer-Bollenstreek uit 2006'

Bij alle plannen en rapporten die al twee decennia het daglicht doen zien, wordt onderkend dat door

een ernstig tekort aan recreatiegroen de verhouding <rood - grijs - groen> flink scheef is getrokken'

De algemene norm van L30 m2 recreatief groen per inwoner laat al tientallen jaren op zich wachten.

De nota Groot Groen van de Rekenkamercommissie Haarlemmermeer constateerde dit fenomeen al

in januari 2013.

Verder terug in de tijd werden omstreeks 1998 plannen gepresenteerd en werd gesproken over de

nieuwe groen- en recreatiegebieden als tegenwicht voor de toenemende verstedelijking en de

ontwikkeling van Schiphol. ln totaal ging het bij deze plannen om 1700 hectare natuur-en

recreatiegebied. De Groengroep Nieuw-Vennep van de Dorpsraad participeerde mee. Onderdeel van

de op te zetten groenstructuur was het Strategisch Groenproject in westelijk Haarlemmermeer, in

het kader van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur), waarmee een omvangrijk groengebied tussen

Zwaanshoek en Lisserbroek gerealiseerd zou worden. Het Strategisch Groenproject Zwaansbroek, of

Westflank, zoals het gebied in het westen van de Haarlemmermeer werd genoemd, zou de

achterstand van meer dan 1000 ha groen in één keer opheffen. Vele rondes met participatie volgden,

waaraan vele Vennepers als belanghebbenden deelnamen. Alle tijd en energie ten spijt werd

uiteindelijk het gehele project afgeblazen omdat het Rijk meer woningbouw in de polder wenste. Het

leek erop of het toenmalige college daar geen verweer op had en maar al te graag nog meer

woningen wilde realiseren. "Wonen in het groen" zou het worden, plus wateropvang. lnspraak en

participatie volgden, waar menig Venneper opnieuw zijn tijd en energie in stak. Niet lang daarna brak
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de economische crisis uit en werden de plannen voor een EHS door staatssecretaris Bleeker (CDA)

vrijwel geheel geschrapt. Ook de grootschalige woningbouw en wateropvang in de Westflank stierf

een roemloos einde. Omdat er toch 'iets' aan de achterstand van het recreatiegroen moest worden

gedaan, werd het project PARK2l gelanceerd, een gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep,

onder de uitvliegroute van Schiphol. Landschappelijk niet bepaald een recreatief stilte- of rustgebied,

laat staan gezond voor de burger door het risicovolle fijnstof. Met veel furore werden de plannen

gepresenteerd met inspraak en participatie. Er zou grootschalige leisure worden gerealiseerd waarbij

niet alleen aan de inwoners van de Haarlemmermeer werd gedacht, maar waar de blik naar buiten

werd gericht op Regio Amsterdam en zelfs op internationale activiteiten. De Structuulvisie Randstad

2040 spreekt zelfs over een concurrerende topregio en internationale allure, terwijl een volgende zin

in deze visie opmerkt dat er een groot tekort aan toegankelijk recreatief groen bestaat. De

hoeveelheid wilde ideeën en niet gerealiseerde plannen is enorm. De Haarlemmermeerse burgers

staan erbij en kijken er verbijsterd naar.

De situatie.
Het is nu juli 2016 en de Vennepers wachten nog steeds op een substantieel groengebied' De

Westflank kent enkele smalle niet aaneengesloten stroken groen. De Venneperhout staat onder

zwaar recreatieve druk en valt onder SBB (Staatsbosbeheer) die het onderhoud van paden en groen

door gebrek aan budget en menskracht niet kan bolwerken. De gemeente biedt hier nu 2 jaar enig

soelaas door bij te springen. ln PARK2l worden mondjesmaat enkele stroken bij Hoofddorp

gerealiseerd. De verdere invulling van de zo mooi gepresenteerde plannen dreigt nu spaak te lopen

vanwege de niet te realiseren zandwinning uit de twee geplande recreatieplassen' Het downgraden

van de plannen voor PARK21 wordt door de Vennepers met groot misnoegen ervaren.

Prangend verzoek

De Vennepse Raden verzoeken het college en fracties namens de bewoners van Nieuw-Vennep

eindelijk eens vaart te maken met de aanleg van het lang beloofde recreatieve groengebied, niet

anders dan met bomen, struiken, weiden, paden en recreatief water. Prioriteit is het verwerven van

de gronden. Al de grootse plannen voor leisure kunnen wat ons betreft de ijskast in en (veel) later

worden ingevuld. Hoofdzaak is de aanleg van een groot areaal aan recreatief groen, zodat de

Venneper en andere inwoners van de Haarlemmermeer er kunnen wandelen, fietsen en recreëren.

Daar hebben zij na meer dan zestien jaar recht op. Ligt er eenmaal een fraai groengebied, dan zal dat

zeker tot de verbeelding spreken van ondernemers om daar wat te beginnen: zie bijvoorbeeld het

succesvolle restaurant 'Venneper Lodge' bij het Venneperhout, de twee restaurants aan de

Toolenburgse Plas en het vertier bij het Haarlemmermeerse Bos.

Ondanks de ingewikkelde materie en vele partijen die bij PARK2l een rol spelen, adviseren wij met

klem de aanleg van groen inclusief recreatieve waterplas in PARK2l prioriteit te geven en daar alle

energie in te steken.

Met vriendelijke groet,

Vennepse Raden

Rob Hoogendoorn

J?l r-i5r.rn-

Wijkraad Linquenda
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