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Voor u ligt het derde 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.

Waar staan we nu?

Het Plan

H

et masterplan Groenewoud is in december 2013
vastgesteld door de gemeente Wijdemeren. Dit na een
tweejarig voortraject waarbij de meningen van alle
betrokkenen zijn geïnventariseerd. Er zijn informatiebijeen
komsten georganiseerd, er is een klankbordgroep opgericht
en via een enquête inventariseerden we de mening van de
omwonenden. Met als doel in het plan zo goed mogelijk
rekening te houden met de wensen van de belanghebbenden.
2014 stond in het teken van het uitvoeren van verschillende
onderzoeken die nodig zijn voor de provinciale regelgeving.
Hiervoor heeft het afgelopen jaar veel afstemming
plaatsgevonden met de betrokken partijen; gemeente
Wijdemeren, provincie NoordHolland, Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, DLG én diverse
grondeigenaren. Na een jaar hard gewerkt te hebben achter
de schermen, willen we nu graag opnieuw de plannen tegen
het licht houden bij de betrokkenen in de directe omgeving
van de oude stortplaats. Onder meer via de klankbordgroep,
een informatiebijeenkomst én deze nieuwsbrief zullen wij u
het komende voorjaar informeren.

Februari en maart 2013
Diverse overleggen
met de klankbordgroep

26 juni 2012
Informatieavond voor
omwonenden, plan wordt
verder uitgewerkt

29 januari 2013
Beeldkwaliteitsplan
vastgesteld door
gemeente Wijdemeren

30 oktober 2012
Presentatie uitwerking
van het projectplan
aan betrokkenen

7 februari 2013
Burgemeester Smit en
de heer Krom van Afvalzorg
tekenen intentieverklaring

Omdat de voormalige stortplaats een probleem vormt
voor milieu en omgeving is sanering zeer gewenst.
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
39 (water)kavels met maximaal 70 woningen

Juni tot september 2013
Masterplan Groenewoud &
Beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage
2014
Uitvoer vervolgonderzoeken:
- natuur
- milieu
- ruimtelijke ordening
- cultuurhistorie
- wonen
Maart 2015
Onderzoeken
afgerond

19 december 2013
Vaststelling Masterplan
Groenewoud door B&W

April 2015
Provincie besluit of plan
past binnen provinciale
regelingen

Zomer 2015
Gemeente start
bestemmingsplanprocedure
Voorjaar 2016
Vaststelling
bestemmingsplan
door gemeenteraad

Najaar 2015
Ontwerp
bestemmingsplan
ter inzage

Wethouder Theo Reijn:
“Momenteel vindt er een
aantal onderzoeken op
verzoek van de provincie
plaats. Als zij groen licht
geven, kunnen we nog dit
jaar de bestemmingsplan
procedure opstarten. Het
zou mooi zijn als we in
2015 flinke stappen kunnen
zetten op weg naar een
nieuw Groenewoud.”

Isoleren/Controleren
Er is een saneringsplan opgesteld voor het isoleren/
controleren van de verontreinigde oude stortplaats. Uit dit
plan blijkt dat er bij het graven van de waterpartijen
voldoende grond aanwezig is om de stortplaats af te
dekken. Verder zijn onderwerpen als een waterremmende
laag, het afwerken van de slootranden en het creëren van
meer water in het plan uitgewerkt. De provincie NoordHolland is in haar voorbeoordeling akkoord met het
saneringsplan. Nadat de bestemmingsplanprocedure van
Plan Groenewoud is afgerond, vindt nog aanvullend
onderzoek plaats en wordt het saneringsplan in procedure
gebracht bij de provincie Noord-Holland.

Toetsen natuur en cultuur
In Plan Groenewoud wordt naast het saneren en
herinrichten van de oude stortlocatie ook nieuwe natuur
gerealiseerd. Er is inmiddels nauwkeurig onderzocht wat nu
precies de voordelen zijn voor de natuur. Bovendien is
gekeken of het project past binnen de provinciale
regelgeving (Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie, PVRS). Het plan is getoetst aan:
de natuurwaarden voor dit gebied (ecologische
hoofdstructuur, Natura-2000, Kaderrichtlijn Water,
de natuurbeschermingswet, flora- en faunawet);
de geldende ruimtelijke ordening (bufferzone beleid
provincie);
en de cultuurhistorie (Nieuwe Hollandse Waterlinie).

Vervolg
Als de provincie dit voorjaar positief besluit over de
onderzoeken, kan de volgende stap worden gezet. Na
positieve besluitvorming door de provincie, zullen nadere
afspraken worden gemaakt met de gemeente Wijdemeren,
Natuurmonumenten en eigenaren en gebruikers op en rond
de voormalige stortplaats. Vervolgens kan de gemeente op
basis van het vastgestelde Masterplan en de uitgevoerde
vervolgonderzoeken een nieuw bestemmingsplan in
procedure brengen.

Wonen in het gebied
Om het integrale plan te kunnen realiseren, is het de
bedoeling dat er in het gebied 39 (water)kavels worden
gerealiseerd met daarop maximaal 70 waterwoningen.
De gemeente heeft een beeldkwaliteitsplan opgsteld. Hierin
zijn de randvoorwaarden omschreven waarbinnen de
waterwoningen ontworpen worden. Met een onderzoek
naar de "nut en noodzaak" is aangetoond dat de
waterwoningen passen binnen de kwalitatieve en
kwantitatieve behoefte van deze regio. Het is een uniek
woonmilieu. Ook is de verkoopbaarheid van de woningen
getoetst aan de markt. Conclusie: wonen in Groenewoud
past binnen de provinciale woonvisie, is financieel
haalbaar en het is een bijzondere woonomgeving. Tevens
is het plan afgestemd met de regiogemeenten.

NV AFVALZORG HOLDING
Hoofdkantoor Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft
Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08
E-mail info@projectgroenewoud.nl

Erik Kuiper

Marcel Rozing

Jacques Ninaber

Projectleiding Afvalzorg
Tot zomer 2014 was Jacques Ninaber als projectleider het
bekende gezicht vanuit Afvalzorg voor Plan Groenewoud.
De heer Ninaber geniet inmiddels van zijn welverdiende
pensioen. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door
Erik Kuiper en Marcel Rozing, die ook vanaf het begin bij
het plan betrokken zijn geweest.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Erik Kuiper,
e.kuiper@afvalzorg.nl. of telefonisch via 088 - 801 08 01.

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

