
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland
De heer A.Th.H. van Dijk
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Haarlem, 22 april 2021
Onderwerp: PASO gelden voor PARK21
 
Geachte heer van Dijk,
 
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale 
Staten van Noord-Holland stellen we namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het 
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
 
Inleiding
PARK21 is het plan voor een groot groengebied: de verbindende schakel tussen Hoofddorp 
en Nieuw-Vennep, binnen fietsafstand voor ruim twee-derde van de inwoners van de 
Haarlemmermeer. Het is een verbindende schakel tussen oost en west. PARK21 is ook de 
verbinding tussen de scheggen die vanuit het landschap MRA zijn geformuleerd. 
De politieke en ruimtelijk-planologische visieontwikkeling en besluitvorming hebben 
plaatsgevonden van 1998 tot 2010. In 2007 was er een eerste versie van een masterplan. 

Het vastgestelde Masterplan van PARK21 uit 2011 heeft vijf doelstellingen:
1. Het park voorziet in de lokale en regionale behoefte aan recreatiemogelijkheden 

door een rijke schakering van voorzieningen aan te bieden op het gebied van groen, 
sport, cultuur en ontspanning. PARK21 is het toekomstige groene hart voor de 
inwoners van Haarlemmermeer.

2. PARK21 verbindt stad en platteland, brengt burgers en agrariërs bij elkaar en creëert 
zo nieuwe perspectieven, gekoppeld aan het streven naar een agrarische transitie in 
het kader van de circulaire economie.

3. Er vindt agrarische transformatie plaats naar recreatieve functies en transitie naar 
duurzame en circulaire landbouw.

4. Er wordt substantieel ingezet op het verduurzamen van het watersysteem in het 
gebied.

5. PARK21 brengt recreatieve en toeristische functies tot ontwikkeling, zowel voor 
mensen uit de directe omgeving als voor regionale, nationale en ook internationale 
bezoekers en geeft daarmee invulling aan de strategische agenda toerisme van de 
MRA. 

De provincie ondersteunt deze plannen financieel:  
 In het kader van het plan van aanpak Schiphol en Omgeving middelen (PASO) is er € 25,9 

miljoen ter beschikking gesteld voor de aanleg Haarlemmermeer Groen. Bij de afronding 
van het convenant Mainport en Groen is dit bedrag via de provincie beschikbaar gesteld 
ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van PARK21. 



 Uit de nota Ruimte Gelden (NRG) is € 15 miljoen rijksbijdrage door de provincie 
toegekend voor de recreatieplas en verduurzaming van het watersysteem, beiden in 
deelgebied 2 van PARK21.

Update van de plannen in 2014: Parels aan de Ringvaart 
De gemeente Haarlemmermeer, de provincie en Rijnland hebben in 2014 ingestemd met het 
uitvoeringsplan Parels aan de Ringvaart dat de kaders aangeeft voor de ontwikkeling van het 
gebied Haarlemmermeer-West. Het plan moet dienen als de onderbouwing voor de inzet 
van het eerder door het Rijk beschikbaar gestelde geld voor het oude plan.  Het nieuwe plan 
schetst een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam leefgebied, gebaseerd op de ontwikkeling 
van 4 bestaande dorpen aan de Ringvaart tot volwaardige dubbeldorpen met het Park 21 en 
de Ringvaart als belangrijke pijlers. Het grootste deel van de gronden is in handen van 
private partijen. Via ontwikkelingsplanologie worden deelgebieden tot ontwikkeling 
gebracht. 

De toekenning van het bedrag is als volgt opgebouwd: 
 € 15 miljoen voor de invoering van een duurzaam watersysteem en de aanleg van 

een ondiepe plas in Park 21 als de gemeente een vergelijkbaar bedrag investeert.
 € 4,5 miljoen voor groen-recreatieve projecten.
 € 21 miljoen voor verbetering van het regionale hoofdwegennet in en rond 

Haarlemmermeer onder voorwaarde dat de gemeente daar zelf ook € 10 miljoen aan 
toevoegt. Dit bedrag wordt ingezet voor de Duinpolderweg en blijft onder beheer bij 
de provincie, die inpassing en aanleg coördineert.

 € 1 miljoen  voor transformatie en verplaatsingen van bedrijfsterreinen langs de 
Ringvaart .

Tot en met 2018 zijn er 2 aanvragen verleend voor in totaal € 11,73 miljoen. In 2019 resteert 
er nog een bedrag van bijna € 9 miljoen, exclusief de € 21 miljoen voor de regionale 
infrastructuur. 

Voortgang en doeltreffendheid subsidie
De gemeente heeft voor PARK21 gekozen voor organische gebiedsontwikkeling in 
combinatie met uitnodigingsplanologie. Het is nu 2021 en D66 heeft zorgen over de 
voortgang van dit project en de effectiviteit van de verleende subsidie. 
Eerder dit jaar heeft het college PS geïnformeerd in het kader van de programmering van het 
Evaluatiekader Subsidies voor 2020 over de doeltreffendheid van de subsidies voor de 
restauratie van Fort Liebrug, de subsidie voor groene en recreatieve verbindingen 
Haarlemmermeer en de subsidie Duurzaam Watersysteem en aanleg ondiepe plas in 
PARK21.
Link naar brief van GS aan PS:
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100290074
Link naar rapport evaluatie eenmalige subsidies 2020:
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100280874
In de 1e begrotingswijziging 2021 is er voor dit laatste projectsubsidie toegekend aan de 
gemeente Haarlemmermeer van € 5.697.359.-

In het evaluatierapport wordt benoemd dat de voortgang van Park21 traag is. Dit wordt 
verklaard doordat er sprake is van organische gebiedsplanning. Daarom is vooraf niet te 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100290074
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100280874


zeggen wanneer de realisatie plaats gaat vinden. De conclusie is wel dat het aannemelijk is 
dat de subsidie op lange termijn doeltreffend is wanneer het verbeterd 
droogmakerijsysteem (VDS) daadwerkelijk is gerealiseerd. Het VDS is een mitigerend 
systeem voor het zoutwaterprobleem van de Haarlemmermeer, maar er lijkt nog geen 
overeenstemming met alle betrokkenen over hoe en wat precies.

Nieuwe voortgangsrapportage PARK21
Inmiddels ligt er in de gemeenteraad van de Haarlemmermeer een nieuw kredietvoorstel 
voor PARK21 op basis van behandeling van de jaarlijkse voortgangsrapportage 2019-2020 
van PARK21.
Link naar raadsvoorstel en voortgangsrapportage:
https://haarlemmermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/06bb58f8-3090-
420c-b14a-80869fe96812?documentId=ea843593-ae29-4d59-8f6e-f6b802279bc1#

De gemeente wil vanzelfsprekend doorgaan met de plannen van PARK21, maar is kritisch 
over de voortgang. Ook is het plan inmiddels flink afgeslankt.

D66 Noord-Holland heeft hierover een aantal vragen:
De gemeente Haarlemmermeer heeft destijds 40,9 miljoen euro (PASO en NRG) gekregen 
ter compensatie van de aanleg van de vijfde baan van Schiphol voor de aanleg van groen 
voor natuur en recreatie. De vijfde baan is in 2000 aangelegd. 
1) Klopt het dat het geld niet besteed is, zoals vermeld in de voortgangsrapportage?
2) Zijn er destijds  termijnen meegegeven voor de besteding van dit geld?
3)  Indien de gelden nog steeds niet besteed zijn, bent u het met ons eens dat gelden voor 

compenserende maatregelen sneller besteed zouden moeten worden dan hier het geval 
is? 

4) Zijn er destijds nog andere randvoorwaarden meegegeven dan de vijf doelstellingen van 
het masterplan? 

De plannen zoals nu voorgesteld in de gemeenteraad van de Haarlemmermeer zijn minder 
vergaand dan het oorspronkelijke masterplan. Er liggen veel grotere en kleinere initiatieven, 
maar de gemeente lijkt niet in staat om de realisatie in goede banen te leiden. De regio heeft 
wel veel behoefte aan groen en recreatie, zeker gezien de al ingezette en geplande verdere 
verstedelijking. 
5) De subsidie is verleend op basis van een masterplan. De doelstellingen van het 

masterplan zijn nog geenszins gerealiseerd, bijvoorbeeld de agrarische transitie naar 
circulaire economie (duurzame en kringlooplandbouw). 
 Kan de gemeente dit plan naar believen aanpassen zonder financiële consequenties? 
Wat heeft de provincie hier nog over te zeggen?

6) In uw rapportage stelt u dat de subsidie waarschijnlijk op lange termijn doeltreffend 
is. Echter, zou de provincie niet zelf beter in staat zijn om met dit budget en samen met het 
waterschap maatregelen te treffen voor klimaatadaptatie (watersysteem) of nieuwe natuur 
en recreatiemogelijkheden te realiseren?

Zoals boven gesteld heeft D66 Noord-Holland vragen over de voortgang en daarmee ook 
over de effectiviteit van de ingezette middelen. 

https://haarlemmermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/06bb58f8-3090-420c-b14a-80869fe96812?documentId=ea843593-ae29-4d59-8f6e-f6b802279bc1
https://haarlemmermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/06bb58f8-3090-420c-b14a-80869fe96812?documentId=ea843593-ae29-4d59-8f6e-f6b802279bc1


6) In welke gevallen zou u overgaan tot terugvragen van de subsidie als de 
doelstellingen niet gerealiseerd worden? Worden er nu wel termijnen gesteld voor 
besteding van subsidie bij nieuwe subsidieprojecten? 

We horen graag binnen 30 dagen uw reactie hierop.

Amélie Strens en Linde Gonggrijp,
Statenleden voor D66 Noord-Holland


