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Voor u ligt het tweede exemplaar van
de nieuwsbrief Plan Groenewoud. Met
deze nieuwsbrief willen we graag alle
betrokkenen en geïnteresseerden op de
hoogte houden van de laatste stand van
zaken van het project. Voor uitgebreide
informatie, vragen en opmerkingen kunt
u terecht op www.projectgroenewoud.nl.

Gemeente Wijdemeren en
Afvalzorg ondertekenen
intentieovereenkomst

O

p 7 februari jl. hebben burgemeester Martijn Smit van
de gemeente Wijdemeren en Bert Krom, directeur
Afvalzorg, een intentieovereenkomst getekend over Plan
Groenewoud. In deze overeenkomst hebben de gemeente
en Afvalzorg afspraken gemaakt over het Masterplan.
De afgelopen maanden is in overleg met betrokkenen hard
gewerkt aan de verdere invulling van het Masterplan dat
eind april wordt ingediend bij de gemeente.

Het Plan
Omdat de voormalige stortplaats een probleem vormt
voor milieu en omgeving is sanering noodzakelijk.
Afvalzorg heeft een totaalplan ontwikkeld om de
oude stortplaats te saneren, isoleren/controleren,
te herinrichten én om nieuwe en betere natuur te
realiseren in de omliggende polder. Bij de uitwerking
van het plan werkt Afvalzorg nauw samen met
de Gemeente Wijdemeren, DLG, de provincie
Noord-Holland en Natuurmonumenten.

Plan Groenewoud:
isoleren en controleren verontreinigde stortplaats
	herinrichting stortplaats tot agrarisch
en recreatief gebied
	nieuwe en verbeterde natuur die aansluit
op naastgelegen natuurgebied
	project wordt betaald uit mogelijke subsidies
en waterwoningen

links Bert Krom, rechts Martijn Smit

Uw mening als omwonende of
belanghebbende
In het Masterplan willen we zo goed mogelijk rekening
houden met de wensen en ideeën van de omwonenden
en belanghebbenden. Om een goed beeld te krijgen van

de diverse belangen, is de afgelopen weken intensief
overlegd met omwonenden en gebruikers. Zo heeft de
"klankbordgroep", bestaande uit circa 20 personen, drie
keer constructief overlegd over de verkeersontsluiting, her
inrichting, sanering en natuur. Daarnaast hebben gesprekken
plaatsgevonden met eigenaren, pachters en gebruikers
van de stortplaats. Half april zullen direct omwonenden
een enquête ontvangen zodat wij nog beter zicht krijgen
op wensen en belangen. De diverse meningen worden zo
goed mogelijk verwerkt in het Masterplan. Natuurlijk is het
onmogelijk om tegemoet te komen aan alle wensen. Er zal
teruggekoppeld worden aan de betrokkenen welke ideeën
wel en niet passen binnen het Masterplan.

Groenewoud: mooi én veilig!

Informatiebijeenkomst
23 april

V

oor geïnteresseerden zijn op 26 juni en 30 oktober
2012 twee informatieavonden georganiseerd. Beide
avonden zijn druk bezocht. Wij willen u nu graag op de
hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Daarom
organiseren we op 23 april 2013 om 19.30 uur opnieuw
een informatieavond in De Drie Dorpen in Ankeveen. Tijdens
deze avond zullen wij u informeren over de laatste stand van
zaken op het gebied van de sanering, de herinrichting, de
verkeersontsluiting en de waterwoningen. Interesse? Meld u
dan aan op onze website: www.projectgroenewoud.nl.

Beeldkwaliteitsplan
waterwoningen
vastgesteld

Binnen op het project wordt aandacht besteed aan het
verkrijgen van diverse subsidies. Bij aanvang van het project
in 2012 was de kans op subsidies gering. Inmiddels heeft de
provincie Noord-Holland besloten geld beschikbaar te stellen
voor de sanering van spoedlocaties en natuurontwikkeling:
"het programma Groen". Er is voor Plan Groenewoud een
aanvraag gedaan om hiervoor in aanmerking te komen.
In april zal duidelijk worden of ons project hiervoor
geselecteerd wordt. Er zijn daarnaast goede kansen op
de bestaande subsidie voor sanering van stortplaatsen,
waarbij een deel van de saneringskosten wordt vergoed.
Voor buitenstedelijke projecten zou dit neerkomen op
maximaal € 500.000,--. Binnenkort volgt nader overleg
met de provincie Noord-Holland over de mogelijkheden
voor Groenewoud voor deze subsidie.

Conceptplan Isoleren/
Controleren gereed

H

et Plan Groenewoud wordt bekostigd door mogelijke
subsidies en waterwoningen. In totaal zullen er maxi
maal 39 waterwoningen komen met maximaal 70 woon
eenheden. Maar dit kunnen er ook minder worden afhanke
lijk van de kosten van de sanering en de mogelijke subsidies.
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren heeft op 29 januari jl. het beeld
kwaliteitsplan vastgesteld. In dit beeldkwaliteitsplan zijn
de randvoorwaarden omschreven waarbinnen de water
woningen ontworpen moeten worden. Dit plan is in opdracht
van de gemeente opgesteld door bureau Vollmer & Partners
stedebouw en landschap. Zo komen er waterwoningen
in het gebied, geen woonboten.
Het verschil is dat een waterwoning
zorgvuldig is ingepast in de
landelijke omgeving, voldoet aan
het bouwbesluit en niet "toevallig"
is aangemeerd. Verder zijn
er in het beeldkwaliteitsplan
Beeldkwaliteitplan
voorwaarden gesteld voor de
maatvoering van de woningen,
de inpassing in het landschap
en de hoofdkenmerken.

Z

oals al aangekondigd is Afvalzorg na de informatie
avond in oktober vorig jaar aan de slag gegaan met
het opstellen van een saneringsplan voor de gepresenteerde
isoleren/controleren-aanpak. Het plan is nu in concept
gereed. In het plan is ook de grondbalans opgenomen:
hoeveel grond komt beschikbaar bij het graven van de
waterpartijen en hoeveel grond is nodig voor de afdeklaag
van de stortplaats? Vooralsnog lijkt er voldoende grond
beschikbaar te komen. Onderwerpen als het aanbrengen van
de afdeklaag met een waterremmende laag, het afwerken
van de slootranden, het creëren van water etc. zijn in het
saneringsplan op hoofdlijnen uitgewerkt. Als vervolgstap zal
een grondwatermodel worden opgesteld waarin de effecten
van de maatregelen op de waterhuishouding in het gebied
verder worden onderzocht. Het plan is nog niet in procedure
gebracht bij de provincie Noord-Holland. Dat gebeurt nadat
de bestemmingsplanprocedure is afgerond. De provincie
heeft wel een "voorbeoordeling" op het saneringsplan
uitgevoerd. De provincie vindt het een goed plan en is het
eens met de hoofdlijnen.

Waterwoningen Kortenhoef

Gemeente Wijdemeren
21 december 2012

Kans op subsidies

D

e uitvoering van Plan Groenewoud is niet afhankelijk
van subsidies. De begroting van het plan is zo opgesteld
dat de kosten voor sanering en natuurontwikkeling kunnen
worden betaald door de verkoop van waterwoningen. Als
minder kosten worden gemaakt, of subsidies kunnen worden
verkregen, zal het aantal waterwoningen evenredig afnemen.
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Planning

A

fvalzorg zal het Masterplan in mei 2013 aan de
gemeente Wijdemeren aanbieden. Als het college van
B en W en de raadscommissie Ruimte en Economie positief
over het plan oordelen, zal het Masterplan daarna ter
inzage worden gelegd. Op dat moment start de wettelijke
inspraaktermijn. Belanghebbenden kunnen dan aan de
gemeente hun reactie op het plan te geven. De gemeente
maakt deze wettelijke inspraak bekend via de gemeente
lijke informatiepagina in de huis-aan-huisbladen. Ook
organiseert de gemeente te zijner tijd een inloopavond.

Stelt u geen prijs op het ontvangen van informatie over Plan Groenewoud per
post en wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst liever per e-mail ontvangen?
Laat het ons s.v.p weten, per e-mail aan info@projectgroenewoud.nl of
telefonisch aan Carolin Schulze: 088 - 801 08 01.

Bezoek ook de website: www.projectgroenewoud.nl

