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

Het project

Waar bestaat Plan Groenewoud uit?

I

n de gemeente Wijdemeren ligt de voormalige stortplaats
Groenewoud. Omdat deze al jaren een probleem
vormt voor milieu en omgeving, is sanering noodzakelijk.
Afvalzorg heeft een plan ontwikkeld om de oude stortplaats
te saneren (isoleren/controleren), te herinrichten als nieuw
agrarisch en recreatiegebied én om nieuwe en betere natuur
te realiseren in de omliggende polder. Hoe het project
precies ingevuld wordt, staat nog niet vast. Maar zeker
is dat het gebied na sanering veilig is om aan te wonen,
werken en recreëren. Bij de uitwerking van het plan werkt
Afvalzorg nauw samen met de Gemeente Wijdemeren,
DLG, de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten.

sanering van verontreinigde stortplaats
herinrichting stortplaats tot agrarisch en
recreatief gebied
nieuwe en verbeterde natuur die aansluit op
naastgelegen natuurgebied
project wordt bekostigd door mogelijke
subsidies en waterwoningen

Groenewoud: mooi én veilig natuurgebied!
Wat is er al gebeurd?

Het projectplan is in mei 2012 unaniem positief ontvangen
door de Raadscommissie Ruimte en Economie van de
gemeente Wijdemeren. Op 26 juni is een informatiebijeenkomst gehouden voor alle omwonenden en
geïnteresseerden. Naar aanleiding van vragen en
opmerkingen tijdens deze bijeenkomst is het projectplan
verder uitgewerkt. Drie externe, ervaren en gespecialiseerde, bedrijven hebben onder meer de saneringsmaatregelen, het landschapsplan en de verkeersontsluitingen verder uitgewerkt. De uitwerking van
het plan is aan alle betrokkenen gepresenteerd tijdens
een informatiebijeenkomst op 30 oktober en aan de
gemeente Wijdemeren op 7 november. De gemeente
heeft nog een aantal vragen en aandachtspunten meegegeven die op dit moment verder worden uitwerkt om
te komen tot een concept Masterplan dat in maart wordt
ingediend bij de gemeente.

Wij horen graag
uw mening

D

at het gebied gesaneerd moet worden, staat vast.
Maar er zijn diverse varianten mogelijk wanneer
het gaat om de verkeersontsluiting, de herinrichting
van het gebied, het type waterwoningen en de mate
waarin er recreatieve voorzieningen in het gebied komen.
Wij zouden graag van de bewoners van Kortenhoef
als "ervarings- en omgevingsdeskundige" horen wat
de aandachtspunten zijn en waar behoefte aan is.
Om dit zorgvuldig te doen is in overleg met de gemeente
een communicatieplan opgesteld. U kunt het plan lezen
op www.projectgroenewoud.nl. Een aantal acties uit
het plan zijn deze nieuwsbrief, het oprichten van een
klankbordgroep, een enquête en het organiseren van
informatiebijeenkomsten.

Klankbordgroep

N

aast het organiseren van de informatiebijeenkomsten
met alle belanghebbenden, willen we ook graag in
kleiner comité praten. Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen
doen, zullen we een klankbordgroep formeren van 10-15
representatieve vertegenwoordigers van de diverse belangen
en planonderdelen. Wilt u deelnemen aan deze klankbord
groep? Stuur dan een e-mail aan info@projectgroenewoud.nl
met uw gegevens en het planonderdeel waar u graag over
mee wilt denken (sanering, herinrichting, waterwoningen,
verkeer, recreatie). De klankbordgroepbijeenkomsten vinden
plaats op woensdagavond 6 februari, 13 februari en
6 maart 2013 van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis
van Wijdemeren.

Afvalzorg en Gemeente
Wijdemeren tekenen
intentieovereenkomst

D

e helft van de oude stortplaats is eigendom van de
gemeente Wijdemeren. De gemeente staat positief
tegenover het plan. Vanzelfsprekend volgt de gemeente de
verschillende planonderdelen zorgvuldig en kritisch. Op
7 februari 2013 ondertekenen wethouder G.H. Abrahamse
en de directeur van Afvalzorg, Bert Krom, een intentie
overeenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor het
binnenkort op te stellen Masterplan. Dit plan dient als basis
voor de sanering en herontwikkeling van het plangebied.
Het concept Masterplan is in maart gereed. Het definitieve
Masterplan wordt medio september 2013 vastgesteld.

Wie is Afvalzorg?

Afvalzorg heeft jarenlange ervaring met het duur
zaam beheren van afvalverwerkingslocaties en
de nazorg van verontreinigde locaties. Vanuit
haar maatschappelijke rol ziet Afvalzorg het als
haar missie om verontreinigde locaties een nieuwe
nuttige bestemming te geven in de maatschappij.
Het milieu en de omgeving staan voorop, niet
winstmaximalisatie. Afvalzorg kiest voor continuïteit
van haar bedrijf en hoogwaardige diensten op
lange termijn en is
hierdoor een stabiele
en betrouwbare partner
voor overheden en
marktpartijen. Zie ook
www.afvalzorg.nl.

Beeldkwaliteitsplan
waterwoningen

I

n het gebied worden waterwoningen gerealiseerd.
Met de opbrengst van de woningen wordt de sanering
bekostigd. Het aantal te realiseren woningen is afhankelijk
van de kosten van de sanering. In totaal zullen er maximaal
39 waterwoningen komen met 70 wooneenheden. De
gemeente Wijdemeren heeft het bureau Vollmer & Partners,
stedebouw en landschap, de opdracht gegeven een beeld
kwaliteitsplan voor de waterwoningen op te stellen. In het
beeldkwaliteitsplan worden randvoorwaarden omschreven
waarbinnen de waterwoningen ontworpen moeten worden.
Zo zullen er nadrukkelijk waterwoningen worden gebouwd
(geen woonboten), en deze moeten zorgvuldig ingepast
worden in de natuurlijke omgeving. Verder worden er
randvoorwaarden gesteld voor de maatvoering van
de woningen. Het plan wordt in maart 2013 vastgesteld
door de gemeente.

Informatie Groenewoud

Stelt u geen prijs op het ontvangen van informatie
over Plan Groenewoud per post? Of 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.
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