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VOORAF

Alphen aan den Rijn is een prachtige gemeente in het
Groene Hart. Met ruim opgezette groene woon- en
leefgebieden, een goed voorzieningenniveau en via
weg, spoor en water verbonden met de Randstad en
het Groene Hart. Dat willen we graag zo houden en
versterken. Om een sterke klimaatbestendige gemeente
te worden, zetten we in op gelijktijdige ontwikkeling van
het groene (natuur en landbouw), blauwe (water) en
rode (verstedelijking) landschap. Dusdanig dat we de
uitdagingen van de grote maatschappelijke opgaven
kunnen benutten als kans om landschap én stad te
versterken.
We zien namelijk grote opgaven op ons af komen, die
allemaal ruimte vragen en tegelijkertijd maatschappelijke
meerwaarde opleveren voor onze gemeente. Zo
hebben we geconstateerd dat er een tekort is aan
goede en betaalbare huisvesting. Sterker nog, Alphen
aan de Rijn is een van de plekken waar de woningnood
hoog is. Ondanks onze inspanningen om binnenstedelijk
te transformeren, herstructureren en verdichten, is
de ruimte voor woningbouwontwikkeling binnen de
kern van Alphen aan den Rijn binnen een paar jaar
uitgeput als we ons groene, ruimtelijke karakter overeind
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‘The end result (….) is not an accurate
picture of tomorrow, but better decisions
about the future’.
- Peter Schwartz.
willen houden. Daarom gaf de gemeenteraad in 2017
opdracht om nieuwe locaties aan de randen van de
kern Alphen aan den Rijn te verkennen als potentiële
woningbouwgebieden.
Locatieontwikkeling op deze plekken kan niet
zomaar vanwege onze ligging in het Groene Hart.
Als Groene Hart-gemeente gaan we zuinig om met
onze schaarse ontwikkelruimte. We maken scherpe
keuzes in het ruimtegebruik en de inrichting van onze
fysieke leefomgeving. Daarbij zoeken we naar slimme

combinaties van oplossingen waarbij we maximaal in het
landschap investeren. We zijn van mening dat nieuwe
ontwikkelingen in het Groene Hart alleen mogelijk zijn
als we de kwaliteiten van het Groene Hart meenemen
in het ontwerp. Dit betekent dat we naast wonen
en bereikbaarheid de maatschappelijke opgaven als
klimaatadaptatie, energietransitie en verbeteren van de
biodiversiteit een plek geven in het ontwerp. Op deze
manier ontwikkelen we duurzaam; voor de toekomst.
Doe we dat nu niet, creëren we problemen voor
morgen.

OPDRACHT
GEMEENTERAAD

Noordrand I

Gnephoek
Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad het
analyserapport van het Toekomstperspectief voor
landschap en stad (voortaan: Perspectief voor landschap
en stad) vastgesteld (zaaknummer 205056). Dit
perspectief schetst een toekomst, waarin:
•
we anticiperen op de schadelijke effecten van
klimaatverandering en bodemdaling;
•
we overstappen naar hernieuwbare 		
(fossielvrije) energie, duurzame mobiliteit en
duurzame voedselvoorziening;
•
we voorzien in de behoefte van 			
woningzoekenden naar groene woon- 		
en leefmilieus en
•
we weer een gezonde balans vinden tussen
landbouw, natuur en wonen.
Op basis van dit rapport en het addendum Oude
Rijnzone (zaaknummer 254386) heeft de gemeenteraad
het college opdracht gegeven om:
1.
De haalbaarheid van het perspectief te 		
onderzoeken voor de gebieden:
a.
Noordrand I;
b.
Gnephoek;
c.
Oog van Koudekerk;
d.
Oostvaartpark.

Oog van Koudekerk

Zuid- en Noordeinderpolder
Oostvaartpark

^ De onderzoekslocaties.

2.

Het maatschappelijk draagvlak te 			
onderzoeken om in de Zuid- en 			
Noordeinderpolder de 				
landbouwfunctie te combineren met recreatie,
natuur- en landschapsontwikkeling.

Deze opdracht is vertaald naar een ontwikkelperspectief
voor deze locaties. In dit ontwikkelperspectief is
per gebied onderzocht hoe we opgaven slim met
elkaar kunnen verbinden en welke locaties hiermee
maatschappelijke meerwaarde bieden voor de
gemeente.
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CONCLUSIES VAN HET ONTWIKKELPERSPECTIEF

De toekomstverwachting voor de Randstad, 		
het Groene Hart en de gemeente Alphen 		
aan den Rijn onderschrijft de noodzaak van het:
•
Inspelen op voortgaande woningvraag.
•
Bereikbaar en leefbaar houden van de 		
gemeente door verdichten rondom station,
lagere dichtheden ontwikkelen in de 		
stadsranden en het via goede 			
langzaamverkeers- en ov-routes goed 		
verbinden van deze gebieden.
•
Benutten van het buitengebied voor 		
kringlooplandbouw, hernieuwbare 		
energiebronnen en klimaatadaptatie.

Voor deze locaties zijn landschappelijke 		
raamwerken opgesteld. Dit zijn sterke 			
groenblauwe ruimtelijke dragers, 			
waarbinnen genoemde opgaven 			
een plek krijgen. Zo ontwikkelen we met 		
Groene Hart-kwaliteit, waarbij:
•
De eigenheid en het karakter van het gebied
als uitgangspunt geldt.
•
Leefkwaliteit wordt geboden om bewoners en
werkgelegenheid aan te trekken en te binden.
•
Ruimte wordt geboden om adaptief 		
te ontwikkelen, zodat we in kunnen spelen op
veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

Om deze opgaven een plek te geven en het 		
karakter en leefklimaat van Alphen 			
aan den Rijn als ruim opgezette 			
en groene stad te behouden, is 				
ontwikkeling in de stadsranden nodig.

Door te werken met een sterk landschappelijk
raamwerk waarbinnen groene, blauwe en rode
opgaven in samenhang worden beschouwd, passen
onze inrichtingsprincipes bij die van de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI).
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We passen de zes beloftes van het perspectief toe
op de ontwikkellocaties. Dit ontwikkelperspectief
geeft aan waar we ze kunnen waarmaken en welke
locaties hiermee maatschappelijke meerwaarde
voor de gemeente creëren:
•
Oostvaartpark kan op de lange termijn
invulling geven aan de maatschappelijke
opgave van dorps wonen binnen het reeds
aanwezige groenblauwe raamwerk.
Deze locatie biedt op lokaal niveau ruimte
aan de maatschappelijke opgaven van water,
klimaatverandering en biodiversiteit, maar
is niet van doorslaggevende betekenis voor de
hele gemeente.
•
Oog van Koudekerk kan invulling geven aan
de maatschappelijke opgave van dorps
wonen. Mits goed ingepast binnen het
landschappelijk raamwerk biedt ook deze
locatie op lokaal niveau ruimte aan de
andere maatschappelijke opgaven als
wateropgave, klimaatverandering en 		
biodiversiteit.

AANBEVELINGEN
1.
•

•

•

Noordrand I lijkt een financieel reële
ontwikkeling en biedt maatschappelijke
meerwaarde, omdat op korte termijn
woningbouwontwikkeling in een ruime
groenblauwe setting in combinatie met een
groene entree plaats kan vinden, die voor de
gemeente als geheel meerwaarde biedt.
Gnephoek – conform coalitieakkoord- is
nog niet financieel haalbaar. Het gebied
biedt wel maatschappelijke meerwaarde voor
de hele gemeente, omdat hier nieuwe vormen
van betaalbare en duurzame
woningbouwontwikkeling plaats kan vinden, die
in combinatie met landschapsontwikkeling
tegelijkertijd antwoord geeft op de
wateropgave, klimaatverandering en verbeteren
van de biodiversiteit.
Voor de Zuid- en Noordeinderpolder is uit
gesprekken met stakeholders en
grondeigenaren gebleken dat er
maatschappelijk draagvlak is om de
landbouwfunctie te combineren met recreatie,
natuur- en landschapsontwikkeling.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Ontwikkel met Groene Hart-kwaliteit door 		
landschappelijke raamwerken te gebruiken.
Ontwikkel nieuwe stedelijke woonconcepten,
die voorzien in de behoefte aan betaalbare
woningen in een groen leefmilieu.
Stel voor de locaties Oog van Koudekerk en
Oostvaartpark ontwerpprincipes
(kavelpaspoorten) op, waarbinnen ontwikkeling
plaats kan vinden.
Werk locatie Noordrand I verder uit in een
masterplan, waaruit een financiële en (ontwerp
technische haalbare ontwikkeling blijkt.
Werk het ontwikkelperspectief voor locatie
Gnephoek dusdanig uit dat er een financieel en
(ontwerp) technisch haalbare ontwikkeling
ontstaat.
Betrek de middellange en 			
langetermijnontwikkeling voor verstedelijking,
mobiliteit en landelijk gebied bij de uitwerking
van aanbeveling 4 en 5.
Werk de Zuid- en Noordeinderpolder verder uit
bij de Toekomstvisie voor het buitengebied.
Stel per locatie een participatiestrategie op en
voer deze uit.
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LEESWIJZER

ONDERWERP

WAAR GAAT HET OVER

INFORMATIE TE VINDEN IN

Waarom een perspectief
voor landschap en stad?

•
•

Wat is de aanleiding en belofte van het Perspectief?
Wat is de toekomstverwachting van de Randstad, het
Groene Hart en Alphen aan den Rijn: stip op de horizon.

•
•
•
•

Flyer “LEF in het Groene Hart”.
Analyserapport Toekomstperspectief voor landschap en stad.
Vergezicht Alphen aan den Rijn 2040.
Flyer “Slim ontwikkelen met behoud van identiteit en leefbaarheid”.

Hoe ontwikkelen met
Groene Hart-kwaliteit?

•
•

Inrichtingsprincipes.
Landschappelijke raamwerken als basis voor ontwikkeling
met Groene Hart-kwaliteit.

•
•

Landschapsbiografie Alphen aan den Rijn.
Toelichting op ambities en ontwerpprincipes van de 		
onderzoekslocaties.

Wat betekent dit voor de
ontwikkellocaties?

•

Hoe zien de landschappelijke raamwerken per locatie er
uit?
Op welke manier zijn de ambities en doelen vertaald op
de locaties?
Wat is de maatschappelijke meerwaarde van de 		
ontwikkeling?

•
•
•
•

Toelichting op ambities en ontwerpprincipes van de 		
onderzoekslocaties.
Gespreksverslagen Zuid- en Noordeinderpolder.
Onderzoek omgevingsaspecten.
Impactanalyse.

Advies voor participatietraject.

•

Participatieplan.

•
•

Vervolg
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•

WAAROM EEN PERSPECTIEF VOOR
LANDSCHAP EN STAD?
‘Onze samenleving en leefomgeving veranderen.
Maatschappelijke opgaven vragen ons scherpe
keuzes te maken in het ruimtegebruik en de
inrichting van onze fysieke leefomgeving. We
zoeken vanuit de waarden van het gebied naar
een optimale inpassing van deze opgaven. Zo
werken we toe naar een nieuwe balans tussen
groen, blauw en rood.’
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LEF IN HET GROENE HART

LEFIN HET GROENE HART

^ Flyer LEF in het Groene Hart.

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN: TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR LANDSCHAP ÉN STAD
Niets is voor altijd. Onze samenleving verandert. Maatschappelijke opgaven
als de energietransitie, het klimaat, ecologische doelen, verbetering biodiversiteit en waterkwaliteit, voedselzekerheid, verstedelijking en nieuwe
vormen van mobiliteit vragen ons scherpe keuzes te maken in ruimtegebruik
en de inrichting van onze fysieke leefomgeving.
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Samen met onze stakeholders zoeken we vanuit de waarden van het gebied
naar een optimale inpassing van deze opgaven.
Zo werken we toe naar een toekomstperspectief met een nieuwe balans
tussen groen, blauw en rood.

Wethouder G.P. van As
Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen
Gemeente Alphen aan den Rijn

In het Groene Hart komen grote uitdagingen voor
landschap en stad samen. Denk hierbij aan:
•
De bodemdaling in het veenweidegebied,
die in combinatie met veenoxidatie en
verzilting zorgt voor een spanningsveld tussen
de landschappelijke, cultuurhistorische en
ecologische kwaliteit van het buitengebied.
Opgave is om de balans tussen landbouw en
natuur te herstellen.
•
De onverminderd grote vraag naar groene
woon- en leefmilieus. Dit vraagt
naast binnenstedelijke verdichting om nieuwe
woningbouwlocaties aan de randen van de
bestaande kernen. Opgave is om deze
gebieden goed aan te sluiten op het in- en
externe mobiliteitssysteem, de werkgelegenheid
en het recreatienetwerk in het Groene Hart.

•

•

De energietransitie, die ruimte vraagt om
zelf energie op te wekken omdat we afstappen
van fossiele energiebronnen. Daarnaast is
de opgave om de CO²-uitstoot te reduceren en
de energievraag van het vastgoed te
verminderen zodat we zelf opgewekte
hernieuwbare energie - naast voor het nieuw te
bouwen vastgoed – ook kunnen inzetten daar
waar er in bestaand gebied vraag naar is.
Steeds extremere weersomstandigheden,
waarbij de opgave is om onze ruimtelijke
inrichting hiertegen bestand te maken.

Als gemeente midden in het Groene Hart gaan wij deze
uitdagingen op een innovatieve manier aan.

ZES BELOFTES VAN HET PERSPECTIEF
Met het Perspectief voor landschap en stad hebben
we zes beloftes gedaan voor een toekomstbestendig
Alphen aan den Rijn:
Gebiedsgerichte aanpak in het veranderend
landschap met:
•
Nieuwe/aangepaste vormen van landbouw in
combinatie met landschapsbouw en 		
waterberging;
•
kansen voor wonen in combinatie met
landschapsbouw en waterberging;
•
afname van bodemdaling door technische
maatregelen in combinatie met
landschapsbouw en waterbeheer.
Duurzaam bodembeheer met een goede
bodemkwaliteit. Hierdoor is bodemvruchtbaarheid voor
de landbouw goed; wordt duurzaam voedsel verbouwd,
bestaat er een goede waterkwaliteit en waterbuffering,
is er een grote biodiversiteit aanwezig en draagt dit alles
bij aan het verbeterde klimaat.

Alphen aan den Rijn te beschouwen als dé stad
in het Groene Hart met een nieuwe balans tussen
wonen, groen en water. Het wonen in/aan het groen en
water in de stadsranden zorgt voor zachte overgangen
tussen landschap en stad. De Alphense entrees hebben
karakter. Gebiedsontwikkeling op deze plekken vormt
een aanvulling op de binnenstedelijke ontwikkeling.
Groen als nutsvoorziening waarbij alle woningen,
zowel bestaande als nieuwbouw, zijn aangesloten
op kwalitatief groen, zoals eetbaar groen, een
gemeenschappelijke binnentuin of een groene
route tussen kern en ommeland. (Snel)fietspaden en
wandelpaden zorgen voor een gezonde leefstijl en
dragen bij aan de energietransitie.
Bijdragen aan het ontwikkelen van een
landschappelijke ontwikkelzone die de Nieuwkoopse
Plassen via Alphen aan den Rijn verbinden met het
Braassemermeer en de Kaag. Deze verbinding zet dit
deel van het Groene Hart als toeristisch-recreatieve
plek op de kaart en draagt bij aan klimaatbestendige,
landschappelijk aantrekkelijke en waterrobuuste
inrichting, die tegelijkertijd de biodiversiteit vergroot.

Energieneutraal en circulair in 2050
Tenminste 80% van de energiebehoefte in de
gemeente Alphen aan den Rijn wordt zelf opgewekt
met hernieuwbare energie. Dit is alleen mogelijk als
nieuwe locaties energieleverend worden ontwikkeld.
Op nieuwbouwlocaties wordt gebruikt gemaakt
van de laatste innovaties voor bouwrijp maken en
bouwen. Gebouwen en infrastructuur worden circulair
aanbesteed en bouwmaterialen worden zo veel als
mogelijk hergebruikt.
Deze zes beloftes passen we toe op de
ontwikkellocaties. Dit ontwikkelperspectief geeft
aan waar we ze kunnen waarmaken en welke
locaties hiermee maatschappelijke meerwaarde
voor de gemeente vormen. Dit is vertaald in een
ontwikkelperspectief per locatie.
Het waarmaken van deze beloftes vraagt LEF en een
lange adem.
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^ Overzichtskaart Vergezicht.
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TOEKOMSTVERWACHTING ALPHEN AAN DEN RIJN

‘Alphen aan den Rijn is in 2040 een gemeente waar
mensen graag wonen en leven. Met hoogstedelijk
wonen rondom het intercitystation, aantrekkelijke
groene woon- en leefgebieden, voldoende
werkgelegenheid en goede voorzieningen, waardoor
iedereen mee kan doen. De bereikbaarheid vanuit de
Randstad is in 2040 geoptimaliseerd: Alphen aan den
Rijn heeft een volwaardige intercityverbinding en dito
station. Snelbus en lightrailverbinding verbinden de
stad met de grote steden van de Randstad en Schiphol.
De dorpen van Alphen aan den Rijn zijn vitale kernen
met een eigen identiteit. (Snel)fietspaden, ov en nieuwe
mobiliteitsconcepten verbinden de dorpen met de stad.’
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TOEKOMSTVERWACHTING ALPHEN AAN DEN RIJN
Randstad blijft aantrekkelijk
De Randstad blijft in 2040 een polycentrische
metropool. De agglomeratiekracht van de Randstad
zorgt voor een onverminderde aantrekkingskracht. De
woningvraag zal tot in de jaren ’40 blijven toenemen
door migratie en een toenemend aantal, veelal
kleinere, huishoudens. Daartoe zal de Randstad verder
verdichten en meer in bereikbaarheid moeten gaan
investeren. De niet aflatende druk op de woningmarkt
en op de bereikbaarheid in de Randstad, economische
en technologische ontwikkelingen, klimaatadaptatie
en energietransitie werken ook door op de gemeente
Alphen aan den Rijn.
Mobiliteit: Intercitystation, radialen, ketenintegratie
en knooppuntontwikkeling
De gemeenten in de Randstad zullen intensiever
verbonden zijn. Bestaande stations zullen zich verder
ontwikkelen tot een netwerk van knooppunten. Rondom
deze knooppunten wordt stedelijke ontwikkeling
geconcentreerd. Het station van Alphen is onderdeel
van dit netwerk, met een volwaardige intercityverbinding
en een daarbij passend station met een dynamische
stationsomgeving. Vanuit de stadsranden lopen
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fietspaden met bomen en groen als radialen naar het
station. Vanuit de kernen in de regio zijn er goede
fiets- en ov-verbindingen naar het station. Forensen
stappen in transferia aan de randen van de stad over
op ov en fiets. De transferia bieden ook Mobility as a
Service (MaaS) voor de regio, waarbij de consument
gebruik maakt van verschillende vervoersmiddelen via
één abonnement. Zowel naar het zuiden (Zoetermeer,
Den Haag en Rotterdam) als het noorden (Schiphol,
Amsterdam) is Alphen aan den Rijn verbonden met
de Randstad door HOV. De trend is dat automobiliteit
blijft toenemen, voor de middellange afstand. De auto
is wel schoner geworden en autobezit afgenomen
dankzij deelconcepten en MaaS. Om Alphen aan den
Rijn ook voor de auto bereikbaar te houden en de
binnenstad te ontlasten, zijn in 2040 de rondweg en
wijkontsluitingsweg door de Gnephoek gerealiseerd.
Automobilisten stappen op de transferia over op ov en
fiets, zodat de stad zelf meer autoluw en leefbaar is.
Wonen: hoogstedelijk in centrum en bij station;
nieuwe groenstedelijke stadsranden
Alphen aan den Rijn blijft het betaalbare alternatief in de
Randstad. De woningvraag in de Randstad heeft Alphen

aan den Rijn in 2040 beantwoord met hoogstedelijke
woningontwikkeling in het centrum en rondom het
station, en nieuwe woonwijken in de randen van de
stad. Hier zijn gedifferentieerde betaalbare woningen
voor diverse doelgroepen gerealiseerd en is ruimte
gevonden voor de realisatie van grondgebonden
woningen waarvoor in de binnenstad geen plaats meer
was. De woningen zijn klimaatadaptief gebouwd. De
nieuwe woonwijken zijn duurzaam en energieleverend.
Daarmee dragen zij ook bij aan de verduurzaming van
de oude woonwijken, door het leveren van energie.
De dorpskernen in de gemeente zijn en blijven op
zichzelf staande kernen met hun eigen unieke identiteit.
Inclusieve samenleving: iedereen kan meedoen
De fysieke leefomgeving is overal in de gemeente
ingericht voor een inclusieve samenleving: een
samenleving waar iedereen mee kan doen. Met het
ontwerp van de woongebieden wordt ontmoeting en
gezond gedrag gestimuleerd, krijgen inwoners regie
over inrichting en beheer van de openbare ruimte
en zijn voorzieningen en mobiliteitsvormen voor
verschillende groepen zoals thuiswerkende zzp’ers,
gezinnen en senioren beschikbaar.

^ Economie Vergezicht.

^ Landschap Vergezicht.

^ Mobiliteit Vergezicht.

Circulaire economie: duurzame grondstoffen-hub
De economie in de Randstad is in 2040 grotendeels
circulair. Alphen aan den Rijn is een duurzame
grondstoffen-hub. Bouwmaterialen worden hier
ontmanteld, omgewerkt en opgeslagen voor nieuw
gebruik. Een belangrijk deel van het transport gebeurt
via de binnenvaartroutes. De Oude Rijn is een
belangrijke transportverbinding naar de westelijke
Randstad.

Buitengebied voor kringlooplandbouw,
hernieuwbare energiebronnen en klimaatadaptatie
Het landschap van het Groene Hart rondom de
kern kent meervoudig ruimtegebruik: hernieuwbare
energiebronnen (zon, wind, water, bodemenergie)
worden aangeboord en toegepast; zoveel mogelijk
geconcentreerd in het landschap. Dit energielandschap
levert in 2040 ook energie aan de grote steden, zoals
Leiden. Met de inkomsten daarvan financiert de
gemeente een landschapsinvesteringsfonds. Dit gebruikt
zij om de agrariërs te helpen met de landbouwtransitie
en, dankzij aantrekkelijke inrichting, ook voor natuur en
recreatie in de gemeente.
De bodemdaling en kwel in het Groene Hart hebben
geleid tot nieuwe landbouwteelten voor voedsel en

nieuwe grondstoffen. Door vergroening, waterberging
en vernatting (grondwaterpeilaanpassing) is het
landschap voorbereid op klimaatverandering zoals
bodemdaling, verzilting, kwel, wateroverlast door hevige
regen en droogte. Agrarische en veeteeltbedrijven
werken circulair. Nieuwe vormen van agrarisch
grondgebruik worden gecombineerd met de zorg voor
het behouden van natuur, landschap en biodiversiteit,
kortere voedselketens en recreatief medegebruik. Er is
een sterke relatie tussen de kernen en het omliggende
landschap: fysiek, economisch en sociaal.
Dankzij slim meervoudig ruimtegebruik en een
aantrekkelijke inrichting benut Alphen aan den Rijn ook
de toeristisch-recreatieve potentie van haar ligging in
het Groene Hart.
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WAT BETEKENT DIT?
Gelet op deze toekomstverwachting moeten we nu
samen met relevante stakeholders aan de slag met:
•
Nieuwe ontwikkellocaties om de forse
woningbouwopgave en groeiende (circulaire)
werkgelegenheid plek te bieden;
•
een goede aansluiting op het
mobiliteitssysteem van de Randstad en zo
optimaal mogelijke ov- en langzaam
verkeersroutes naar het station;
•
het benutten van de toeristisch-recreatieve
potentie van het Groene Hart, door goede
langzaam verkeersroutes van de kernen naar
het buitengebied en het verbinden van
waterstructuren ten behoeve van de
waterrecreatie;
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•

•

•
•
•

de kwalitatief goede leefomgeving in de hele
gemeente, die er voor zorgt dat iedereen
mee kan doen en ontmoeten en een gezonde
leefstijl stimuleert;
het aanboren en toepassen van hernieuwbare
energie en de ruimte voor opwekking en
opslag die daarvoor nodig is;
klimaatadaptatie door vergroening, waterberging en
vernatting;
natuurontwikkeling en het verbeteren van de
biodiversiteit;
de transitie in het landelijk gebied door
natuurinclusieve - en kringlooplandbouw.

HOE GAAN WE DIT DOEN?
‘Het landschap van en rond Alphen aan den Rijn
is continu in verandering. Zoals het landschap van
vandaag niet hetzelfde is als het landschap van gisteren,
zal ook het landschap van morgen verschillen van dat
van vandaag. Steeds past de mens zijn omgeving aan,
aan de maatschappelijke wensen van zijn tijd en de
veranderende technische mogelijkheden. Verandering
is inherent aan een levend landschap. Het natuurlijke
landschap en de ingrepen van de mens vormen ‘lagen’ in
het landschap. In de toekomst zullen weer nieuwe lagen
toegevoegd worden. De opgave is de veranderingen
dusdanig te geleiden dat kwaliteiten behouden blijven,
knelpunten tot een oplossing worden gebracht en bij
nieuwe ontwikkelingen duurzaam nieuwe kwaliteit wordt
toegevoegd.’
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^ Eerste laag: groen en water.
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LANDSCHAPPELIJKE RAAMWERKEN ALS BASIS VOOR
ONTWIKKELING MET GROENE HART-KWALITEIT

De wijze waarop het landschap is gevormd, vormt
de basis van het ontwikkelperspectief voor de vijf
locaties. Deze basis drukken we uit in landschappelijke
raamwerken: groenblauwe ruimtelijke dragers
waarbinnen maatschappelijke opgaven een plek kunnen
krijgen. Met het opstellen van de landschappelijke
raamwerken behouden we de unieke landschappelijke
elementen van de gemeente: het groen en het water.
Groen en water vormen tezamen de eerste laag van het
landschappelijk raamwerk.

In het oosten vormt het veenweidegebied van de Zuiden Noordeinderpolder het groene poldervenster. In het
westen is polder Gnephoek het blauwe poldervenster.
Het landschap van deze vensters wordt via de wateren groenstructuur met de stad verbonden. De stad
opent zich hiermee naar het Groene Hart. Langs de
Oude Rijn liggen tevens het Oog van Koudekerk en
het Oostvaartpark. Voor beide locaties geldt dat de
eigenheid van de kern en de inbedding in het groen
belangrijke kwaliteiten zijn.

Eerste laag: groen en water
Bij het opstellen van de landschappelijke raamwerken
vormen groen en water de basis. Deze elementen
geven inzicht in de Groene Hart-kwaliteit van de plek.
We hebben gekeken naar Alphen aan den Rijn in de
grote landschappelijke context. Binnen deze context
zien we aan de noordkant een blauwe en groene as:
het plassengebied met droogmakerijen. De plassen in
het plassengebied kunnen door goed gebruik van de
raamwerken een verbinding krijgen met elkaar. Locatie
Noordrand I maakt hier onderdeel vanuit.

Alle vijf ontwikkelgebieden liggen aan de randen van
een kern. De ontwikkelgebieden sluiten hiermee zowel
aan op bestaande kernen als op het buitengebied.
Omdat contact tussen kern en het buitengebied een
belangrijke kernwaarde is van onze gemeente vraagt
dat om zorgvuldig ontworpen (“zachte”) overgangen
tussen stad en land, die bijdragen aan een herkenbare
identiteit van de plek.
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LEIDEN

ALPHEN AAN DEN RIJN

WOERDEN
DEN HAAG

^ Tweede laag: netwerken.
Tweede laag: netwerken
De tweede laag in het raamwerk zijn de netwerken.
Door de eeuwen heen zien we dat een goede
bereikbaarheid voorwaarde is geweest voor stedelijke
ontwikkeling. Door goede verbindingen met de grote
steden in de Randstad en Schiphol heeft Alphen aan
den Rijn een strategische positie.
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ZOETERMEER

Voor dit perspectief betekent dit dat we de
ontwikkelgebieden moeten verbinden met het
mobiliteitssysteem van de Randstad en het hart
GOUDA
van de stad: het centrum en het toekomstig
intercitystation van Alphen aan den Rijn. Via groene
langzaamverkeersroutes worden landschap en stad
met elkaar verbonden. De aanleg en het gebruik van
transferia en hubs dragen bij aan het stimuleren van
het fiets- en ov-gebruik. Mobility as a Service (MaaS)
is dan wel een belangrijke voorwaarde; het voor- en
natransport moet aantrekkelijk en toegankelijk zijn.

Het stimuleren van fietsgebruik heeft positief effect
op de gezondheid van mensen en leefbaarheid in
de stad. De gevolgen van eventueel toenemend
autogebruik door mogelijke ontwikkeling van gebieden
zijn onlosmakelijk verbonden met de verkeerssituatie
voor de hele stad. De oplossing voor deze uitdaging
moet worden gezocht in het mobiliteitsbeleid (de
Mobiliteitsagenda) voor Alphen aan den Rijn als geheel.

^ Derde laag: leefomgeving.
Derde laag: leefomgeving
De derde laag is de leefomgeving, waar wonen, werken
en recreëren deel van uitmaken. Door de eeuwen heen
zien we dat de groei van industrie en bedrijvigheid
hand in hand gaat met de groei van met name de kern
Alphen aan den Rijn. Afgelopen decennia kenmerkt
deze kern zich door een autonome groei; zonder
van Rijkswege te zijn aangewezen als gebied om
uit te breiden. Met dit Perspectief willen we kunnen
blijven anticiperen op veranderende maatschappelijke
opgaven, waaronder de woningbouwopgave.

Anders dan in het verleden worden in de nieuwe
woon- en leefmilieus verschillende opgaven met elkaar
verbonden. Zo worden woonwijken ontwikkeld met
een hoge mate van groen en water. Groen en water
bieden ruimte om te bewegen, zorgen voor een
betere afvoer van water, zorgen voor beschutting en
verkoeling en geven een aangenaam gevoel. Daarnaast
is er veel aandacht voor duurzaam ontwikkelen voor
het opwekken van hernieuwbare energie, besparing
van energie, het beperken van uitstoot van schadelijke
stoffen en slimme oplossingen voor meervoudig
ruimtegebruik.
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LEF IN HET GROENE HART

SLIM ONTWIKKELEN MET BEHOUD VAN IDENTITEIT EN LEEFBAARHEID
WAT WILLEN WE?
Versterken van Alphen aan den Rijn
als leefbare gemeente in het Groene Hart
•

Karakter van groene ruim opgezette woonwijken en
leefgebieden

•

Robuuste groen-, water en langzaam verkeersverbindingen

•

Ruimte bieden aan werkgelegenheid en
voorzieningen als scholen, sport, zorg en recreatie

WAT ZIEN WE?

+

Maatschappelijke opgaven
vragen ruimte
•

Forse woningbouwopgave

•

Weerbaar maken voor klimaatverandering,
energietransitie en bodemdaling

•

Nieuwe vormen van mobiliteit en werken

•

Bevorderen biodiversiteit, voedselzekerheid
en waterkwaliteit

HOE DOEN WE DAT?

+

Zorgvuldig en creatief gebruik van
de ruimte
•

Maximaal benutten van binnenstedelijke locaties:
tijdelijk (onorthodox) en permanent

•

Optimale functiemix

•

Onderzoek naar ontwikkeling aan de stadsranden en langs
de Oude Rijn

•

Water- en energieoplossingen op slimme manieren

•

Groen voor verkoeling en voor

combineren in een natuurlijke woonomgeving
ontmoeten, spelen en biodiversiteit

^ Flyer Slim ontwikkelen met LEF.
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INRICHTINGSPRINCIPES EN REALTIE MET DE NOVI
In het analyserapport is geconstateerd dat het
Perspectief voor landschap en stad aansluit op het
gedachtegoed van het ontwerp van de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI). Ten eerste in de keuze van
de opgaven: circulaire economie, klimaat en energie,
verstedelijking en toekomstbestendige ontwikkeling van
de landbouw en het landelijk gebied. Ten tweede sluiten
onze inrichtingsprincipes aan op die van de NOVI,
omdat we binnen het perspectief:
1.
Maatschappelijke opgaven op een slimme 		
manier combineren.
2.
Vanuit de waarden en identiteit van de locaties
zoeken naar een optimale inpassing van deze
opgaven.
3.
Niet afwentelen in plaats en tijd.

Concreet betekent dit:
Inrichtingsprincipe 1 van de NOVI: combineren van
functies boven sectorale inrichting; gericht op een
efficiënt en zorgvuldig ruimtegebruik
Ondanks zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik
kan ons bebouwd gebied de grote opgaven als de
forse woningbehoefte en groeiende werkgelegenheid,
de aansluiting ervan op het mobiliteitssysteem, de
energietransitie en klimaatadaptatie niet oneindig
opnemen. Het nog verder verdichten zet de leefkwaliteit
in onze gemeente onder druk. Daarom zoeken we onze
grenzen op door te kijken naar minder voor de hand
liggende plekken. Zoals woningbouw boven bestaande
parkeerplaatsen en nieuwe locaties aan de randen van
de kern Alphen aan den Rijn, die nu nog niet bebouwd
zijn.
Inrichtingsprincipe 2 van de NOVI: kenmerken en
identiteit van een gebied staan centraal
Omdat we de kracht van het landschap willen benutten
zonder dat het karakter van de locatie verloren gaat,
hebben we landschappelijke raamwerken opgesteld.
Deze raamwerken zijn groenblauwe ruimtelijke dragers,
waarbinnen verschillende maatschappelijke opgaven
een plek kunnen krijgen. Zo ontwikkelen we met Groene
Hart-kwaliteit.

Inrichtingsprincipe 3 van de NOVI: voorkomen
van afwenteling naar tijd (niet afwentelen naar
volgende generaties) en plaats (bij ingrepen in
het ene gebied moeten negatieve effecten in het
andere gebied worden voorkomen).
Om niet af te wentelen naar tijd en plaats werken
we binnen onze gemeente aan duurzame mobiliteit,
hernieuwbare energiebronnen en duurzame
voedselvoorziening.
Wij zien het Perspectief als een gebiedsgerichte
uitwerking van de NOVI. Daarom hebben we in onze
reactie op het Ontwerp van de NOVI aan de minister
voorgesteld om aan dit gebied een experimenteerstatus
toe te kennen. Op deze manier kan de NOVI concreet
vorm gegeven worden in de praktijk: wat betekent het
om adaptief te ontwikkelen met Groene Hart-kwaliteit?
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Noordrand I

Gnephoek
Oog van Koudekerk

Oostvaartpark

^ De vijf locaties.
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Zuid- en Noordeinderpolder

WAT BETEKENT DIT VOOR
DE VIJF LOCATIES?
‘Per locatie zijn de ambitie, de maatschappelijke impact
van deze ambitie en de aandachtpunten beschreven. Er is
daarbij een verschil tussen enerzijds de locaties Noordrand
I, Gnephoek, Oog van Koudekerk en het Oostvaartpark,
waarbij de opdracht van de gemeenteraad was om
de haalbaarheid van het Perspectief te onderzoeken.
En anderzijds de Zuid- en Noordeinderpolder waarbij
onderzocht is of er maatschappelijk draagvlak is om in deze
polder de landbouwfunctie te combineren met recreatie,
natuur- en landschapsontwikkeling. Dat verklaart het
nuanceverschil in de impact van ambitie en maatschappelijke
impact.’
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NOORDRAND I
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Ambitie
Noordrand I ligt in de landschappelijke zone die de
verbinding vormt tussen het oostelijke en westelijke
poldervenster. De Scheidtocht geldt hierbij als de
waardedrager die de nieuwe wijk en het omringende
landschap met elkaar verbindt. Met deze ontwikkeling
wordt een eerste stap gezet voor de realisatie van een
landschappelijke ontwikkelzone, die uiteindelijk de
Nieuwkoopse Plassen via de noordkant van Alphen aan
den Rijn verbindt met het Braassemermeer en de Kaag.
De gehele zone kent een hoge recreatieve waarde.
Noordrand I is wonen in een groene en waterrijke
omgeving. Vanuit het noorden komend, vormt het
groenblauwe woongebied een eerste kennismaking
met de Alphense identiteit van groene stad. Dit
groenblauwe leefmilieu onderscheidt zich door een
ruimere opzet ten opzichte van de woningdichtheden
in de bestaande kern. In Noordrand I ervaar je door de
zorgvuldig ontworpen zichtlijnen de weidsheid van het
polderlandschap. De groenblauwe polderstructuur loopt
vanuit het landschap Alphen aan den Rijn in en vormt
zo een zachte overgang met de bestaande kern.

De woningen zijn zoveel mogelijk circulair gebouwd.
Het gebied levert ook energie voor de nabijgelegen
wijk Ridderveld. In het gebied is voldoende ruimte voor
spelen, ontspanning en kleinschalige stadslandbouw.
Bewoners maken gebruik van bestaande winkel-, zorg-,
onderwijs-, openbaar vervoer- en sportvoorzieningen.
Openbaar vervoerhaltes zijn op loopafstand van de
woningen gesitueerd.
Het gebied nodigt door de goede
langzaamverkeersroutes uit tot gezond gedrag. Deze
routes verbeteren tegelijkertijd de toegankelijkheid
van het landelijk gebied naar de stad en andersom.
Noordrand I sluit aan op een ov-hub voor de R-Netverbinding naar Schiphol en andere plekken in de
noordelijke Randstad. Via de snelfietsroute van de Prins
Bernhardlaan fiets je vanuit de Noordrand in zo’n 10
minuten naar het centrum en het station.

Maatschappelijke impact van de ambitie
Met deze ambitie is de maatschappelijke impact voor de
gemeente dat:
•
Relatief snel een deel van de behoefte aan
eengezinswoningen (circa 800 woningen
kan realiseren, waarvoor binnen kern Alphen
aan den Rijn geen plek meer is. Dit leidt tot een
evenwichtiger woningaanbod in de gemeente.
•
Energieleverend kan zijn voor omliggend
stedelijk gebied. Dit draagt positief bij aan de
energietransitie in de gemeente.
•
Het realiseren van een groene entree draagt
bij aan het verbeteren van het groene karakter
van de gemeente.
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GNEPHOEK
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Ambitie
Gnephoek is het westelijk poldervenster van Alphen
aan den Rijn. Door het hoogteverschil tussen de rand
van het gebied en de polder kijk je vanaf deze rand
ver het Groene Hart in. Het gebied staat in verbinding
met de Does en de Wijde Aa, die tezamen fungeren als
brongebied voor biodiversiteit.
Het gebied behoudt de historische slagenstructuur
van het polderlandschap. Watergangen en een
groene uitstraling zijn kenmerkend voor het gebied.
In het hart van de Gnephoek ligt een waterplas. De
plas zorgt voor waterberging, helpt verdroging en
daarmee bodemdaling tegen te gaan en draagt bij aan
voor verbetering van de biodiversiteit. Ook ontstaan
recreatiemogelijkheden.
De “oksel” van de Gnephoek (hoek Oude Rijn /
Heimanswetering) kent een stedelijk karakter, dat
aansluit op de dynamiek van de Rijnhaven. Door slim
ontwerp van de openbare ruimte zijn woningen in hoge
dichtheden gerealiseerd, óók voor gezinnen. Verder de
polder in, is bebouwing in lagere dichtheden ingebed.
Alle woningen zijn energieneutraal, waar mogelijk
energieleverend. Bewoners delen mee in de revenuen
van lokale windturbines, zonneparken of installaties, die
zij vervolgens inzetten in hun leefomgeving. De ligging

aan de Oude Rijn maakt aquathermie mogelijk. Op het
water liggen drijvende zonnepanelen, zelf opgewekte
zonnewarmte wordt opgeslagen in de bodem en/
of separate buffers en helofytenfilters zorgen voor
zuivering van het water. Zo benutten we kansen om ook
energie op te wekken voor omliggende gebieden.
Om de Gnephoek goed te ontsluiten, wordt aangetakt
op de Maximabrug en de ’s-Molenaarsbrug. Via een
optimale aansluiting op het HOV aan de Eisenhowerlaan
en een goede langzaam verkeerstructuur -middels een
fietsbrug- over de Oude Rijn zijn de voorzieningen in de
bestaande stad goed bereikbaar. Andersom worden zo
de recreatieve netwerken in het buitengebied vanuit het
centrum beter bereikbaar. De (snel)fietsroute zorgt voor
meer fietsgebruik, benutting van trein en bus en zorgt
voor minder autogebruik in het centrum. De openbare
ruimte is flexibel en toekomstbestendig ingericht.
Parkeren vindt bijvoorbeeld plaats in aparte ruimtes
(parkeerkoffers), die zo ontworpen zijn dat ze bij een
afname van het aantal auto’s ook weer voor een andere
functie zoals groentetuin of parkje ingezet kunnen
worden.

Maatschappelijke impact van de ambitie
Met deze ambitie is de maatschappelijke impact voor de
gemeente dat:
•
De behoefte aan nieuwe stedelijke betaalbare
en groene leefmilieus gerealiseerd kan worden,
waarvoor binnen de kern Alphen aan den
Rijn geen plek meer is. Dit leidt tot een
evenwichtiger woningaanbod in de gemeente.
•
Het gebied energieleverend kan zijn voor
omliggend stedelijk gebied. Dit draagt positief
bij aan de energietransitie in de gemeente.
•
De biodiversiteit in het gebied verbeterd kan
worden, doordat de waterplas in verbinding
staat met het brongebied van de Wijde Aa en
de Does. Door de afwisseling en overgang
van water naar weide/agrarisch gebied,
ontstaat er een impuls voor de biodiversiteit
en zullen nieuwe planten- en diersoorten
aangetrokken worden tot het gebied.
•
Door toevoeging van water(berging) in het
gebied, wordt bijgedragen aan de
klimaatadaptatie van de stad.
•
Nieuwe recreatieve routes over land en water
de toeristisch-recreatieve waarde voor de
gemeente en het Groene Hart vergroten.
•
De ruimtelijke kwaliteit van de stadsrand
sterk wordt verbeterd en recht wordt gedaan
aan de landschappelijke structuren.
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OOG VAN KOUDEKERK
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Ambitie
Het Oog van Koudekerk ligt als een eiland in het
landschap. Vanuit de bestaande bebouwing van
Koudekerk aan den Rijn wordt het Oog ontsloten
via de Hoogewaard en de Maximabrug. Een groene
langzaamverkeersverbinding rijgt de verschillende
gebieden in het Oog aan elkaar: de woningbouw aan
de rand van de bestaande kern, de open ruimte aan
de noordzijde en bedrijventerrein Hoogewaard. Vanuit
deze zone fiets of wandel je zo het Groene Hart in.
In het Oog bevindt zich een landgoederenzone
waar in lage dichtheden gewoond kan worden. De
ondergrond is zeer geschikt voor bebouwing. De dorpse
natuurinclusieve woningbouw ligt in een ruim opgezette
wijk. Jong en oud vermaken zich op de speel- en
ontmoetingsplekken van de natuurvriendelijke oevers. In
het Oog ligt, gebruikmakend van de zandondergrond,
een oppervlaktewaterbuffer. Het water van de Oude Rijn
wordt in het gebied gezuiverd.

Maatschappelijke impact van de ambitie
Met deze ambitie is de maatschappelijke impact voor de
gemeente dat:
•
Het gebied energieleverend kan zijn voor
de bewoners van Koudekerk aan den Rijn.
Dit draagt positief bij aan de energietransitie in
de gemeente.
•
Het ontwikkelen van dorpse woningbouw een
lokale impuls geeft aan dorps wonen.
•
Het realiseren van een groene entree bijdraagt
aan het verbeteren van het groene karakter van
de gemeente.

Restwarmte van bedrijven op de Hoogewaard en/of
vanuit Rotterdam wordt in combinatie met aquathermie
gebruikt voor de energievoorziening voor bewoners van
Koudekerk aan den Rijn.
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OOSTVAARTPARK
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Ambitie
Met het Oostvaartpark wordt de oostzijde van
Hazerswoude-Rijndijk afgerond. Er is hier plek voor
parkwoningen omringd door water en bomen. Het park
wekt energie op met zonnepanelen.
De kleinschalige woningbouwontwikkeling, die
antwoord geeft op de dorpse woningbehoefte, heeft
de bestaande rafelrand getransformeerd tot kwalitatieve
dorpsrand. Het gebied is voor langzaam verkeer
ontsloten via het Spoorpad. Automobilisten maken
gebruik van de Rijndijk. De brede groenzone tussen
Hazerswoude-Rijndijk en Alphen aan den Rijn biedt
volop recreatiemogelijkheden.

Maatschappelijke impact van de ambitie
Met deze ambitie is de maatschappelijke impact voor de
gemeente dat:
•
Er een groene entree ontstaat, die bijdraagt
aan het verbeteren van het groene karakter
van de gemeente.
•
Er een dorps woonmilieu wordt gerealiseerd,
dat op termijn lokaal bijdraagt aan het dorps
wonen in Hazerswoude-Rijndijk.

In het profiel van wegen is aandacht voor groen
en wateropvang. Grindstroken zorgen ervoor dat
water infiltreert in de grond. Diverse grassen en
rietsoorten zorgen ervoor dat het water schoon wordt.
Oostvaartpark is via natuurtunnels onder het spoor
verbonden met de Elfenbaan, waardoor de biodiversiteit
groot is.
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ZUID- EN NOORDEINDERPOLDER
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Ambitie
De Zuid- en Noordeinderpolder is het oostelijk
poldervenster van Alphen aan den Rijn. Het gebied
heeft een verbinding met de Nieuwkoopse plassen via
het water, de weg en visueel.
Het gebied ten zuiden van Aarlanderveen heeft zich
in 2040 steeds verder ontwikkeld als landbouwgebied
met hoge natuurwaarden en grote recreatieve
waarden. Het aantal grondeigenaren dat meedoet aan
weidevogelbeheer en andere vormen van maatregelen
om de biodiversiteit te verhogen is gestegen.
Onrendabele gronden worden gebruikt om meer
watergebonden natuur te ontwikkelen.
Er zijn meer boerenlandroutes en vrijliggende fietspaden
langs onder andere de Ziendeweg. Het Jaagpad langs
de Kortsteekterweg is verbeterd en kan zowel door
wandelaars als fietsers worden gebruikt. Er zijn meer
ommetjes mogelijk, varend, wandelend en fietsend. Via
de Grote Wetering kunnen kanoërs en sloepen van de
Nieuwkoopse Plassen, via de Grote Wetering naar het
Aarkanaal en verder.

De Molenviergang is een belangrijke trekpleister, die er
samen met het karakteristieke dorp Aarlanderveen voor
zorgt dat het Groene Hart hier kan worden beleefd.
Recreanten komen hier graag en dat zorgt voor een
beperkte mate van werkgelegenheid en het in stand
houden van een aantal voorzieningen voor het dorp en
zijn omgeving.
Maatschappelijke impact van de ambitie
Met deze ambitie is de maatschappelijke impact voor de
gemeente dat:
•
Een hogere beleefbaarheid en een gezondere
leefomgeving ontstaat.
•
Een hogere beleefbaarheid voor de bezoeker
en een (extra)inkomstenbron voor het gebied
ontstaat.
•
Er een klimaatadaptieve omgeving ontstaat.
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HOE GAAN WE VERDER
Inhoud
Voor de inhoudelijke uitwerking per locatie wordt
voorgesteld om:
1.

De landschappelijke raamwerken vast te stellen
voor de locaties: Noordrand I, Gnephoek, Oog
van Koudekerk en Oostvaartpark.

2.

Ontwerpprincipes (kavelpaspoorten) op
te stellen voor de locaties Oog van Koudekerk
en Oostvaartpark. Binnen deze
kavelpaspoorten kan ontwikkeling
plaatsvinden.

3.

Locatie Noordrand I verder uit te werken in
een masterplan, waaruit een financiële,

5.

De middellange en langetermijnontwikkeling
voor verstedelijking, mobiliteit en landelijk
gebied te betrekken bij de uitwerking van
punten 3 en 4.

6.

De Zuid- en Noordeinderpolder verder uit te
werken bij de Toekomstvisie voor het
buitengebied.

technische en qua ontwerp haalbare
ontwikkeling blijkt.
4.
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Het ontwikkelperspectief voor locatie
Gnephoek dusdanig uit te werken dat er een
financieel en (ontwerp) technisch haalbare
ontwikkeling ontstaat.

‘Alleen ga je sneller,
samen kom je verder.’

Proces
Voor het inzetten van gerichte participatie
onderscheiden we de volgende publieksgroepen met
bijbehorende betrokkenheid.

Voor het opstellen van deze ontwikkelstrategie
voor de onderzoekslocaties Gnephoek, Noordrand
I, Oog van Koudekerk, Oostvaartpark en Zuid- en
Noordeinderpolder hebben we vertegenwoordigers
van de publieksgroepen 1, 2, 3 en 6 betrokken. Voor de
Zuid- en Noordeinderpolder zijn ook publieksgroepen 4
en 5 gesproken.
Publieksgroepen

Betrokkenheid

0. Bestuur
1. Samenwerkingsverbanden
2. Interne beleidsambtenaren
3. Kennisorganisaties
4. Gebruikers en omwonenden
5. Belangengroepen en verenigingen
6. Aanbieders/leveranciers

Meebepalen
Meedenken
Meedenken
Meedenken
Meeweten
Meedenken
Meedenken

Voorgesteld wordt een participatiestrategie per locatie
op te stellen en uit te voeren. Aan de publieksgroepen
wordt gevraagd te reflecteren (benoemen van kansen
en dilemma’s) op de ontwikkelstrategie. Resultaat van
deze reflectie wordt meegenomen in het vervolg op de
ontwikkelstrategie voor de 5 locaties.
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