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1  ‘Ik ontspan in Almere’ 

1.1 Aanleiding 

Almere is een jonge stad met veel kwaliteiten en een prachtige centrale ligging in Nederland. In 
Almere wordt veel gerealiseerd: woningen, bedrijventerreinen, infrastructurele projecten, onderwijs, 
zorg, enzovoort. Almere is veelzijdig en heeft haar bewoners veel te bieden. De stad is echter nooit af 
en er zijn altijd ontwikkelkansen. Eén van die kansen is de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie… 
 
… want de vrijetijdseconomie groeit! Ondanks de crisis van de afgelopen jaren ontwikkelt de 
vrijetijdssector zich volop. Met grote regelmaat verschijnen berichten in tijdschriften en kranten over 
de groei van het toerisme, de uitbreiding van pretparken, en ontwikkeling van nieuwe initiatieven in 
deze sector. In Flevoland wordt jaarlijks €0,6 miljard (NL €37,5 miljard) besteed en is deze sector 
goed voor 7.500 arbeidsplaatsen (NL 450.000 arbeidsplaatsen)1. 
 
Het economische belang van de vrijetijdseconomie is groot. Almere wil deze kansen benutten en 
duidelijkheid scheppen in de koers die zij vaart. De vrijetijdssector versterkt de kwaliteit van de stad 
maar draagt ook bij aan de gezondheid, de groei, het aantal bezoekers aan de stad, het 
investeringsklimaat en het imago van Almere. Kortom: De vrijetijdssector maakt de stad veelzijdiger 
en daarmee economisch vitaler! 

1.2 Probleembeschrijving 

Almere heeft voldoende ruimte om te recreëren maar heeft desondanks nog relatief weinig 
recreatieve vestigingen. Veel gebieden in de stad bieden kansen om recreatieve vestigingen te 
realiseren. Met deze kansenkaart wil de gemeente de vrijetijdssector uitnodigen en de ruimte geven 
te investeren in de stad. Almere wil daarmee ook het blauwe en groene areaal meer gebruikswaarde 
geven.  
 
Initiatiefnemers tonen veel interesse in Almere voor het realiseren van een recreatieve en/of 
toeristische vestiging. Dit leidt echter in de praktijk nog beperkt tot realisatie van een voorziening.  
Dit heeft diverse oorzaken: de bestaande bestemmingsplannen maken bijvoorbeeld recreatieve 
vestigingen niet mogelijk. Om initiatieven mogelijk te maken is meestal een aanpassing van het 
bestemmingsplan nodig. Dit kost tijd en geld en brengt onzekerheden met zich mee. 
Daarnaast hebben met name de initiatieven in het groenblauwe raamwerk te maken met extra 
kosten voor het aanleggen van de benodigde en infrastructurele verbindingen. De vaak prachtige 
locaties die ideaal zijn voor een recreatieve functie zijn niet altijd voorzien van de benodigde 
ontsluitingsweg of parkeervoorziening. Deze investeringen komen bij de kosten voor grondaankoop 
en de bestemmingsplanherziening. Dit maakt het lastiger een recreatieve vestiging te realiseren 
waardoor kansen onbenut blijven.  

1.3 Doel 

Een groot deel van de banengroei in Almere is afkomstig uit de groei van het bestaande 
bedrijfsleven, waaronder de vrijetijdssector. Deze sector levert op dit moment 5% van de 
werkgelegenheid en dit aandeel vertoont al enkele jaren een stijgende lijn. Gelet op de kansen in 
Almere en de groei van de vrijetijdssector is een globaal, duidelijk en pragmatisch kader nodig waarin 
mogelijkheden voor de vrijetijdseconomie binnen de gemeente duidelijk worden. Het primaire doel 
van dit kader: de doorontwikkeling van de vrijetijdsindustrie in Almere mogelijk maken door deze op 
een aantal locaties beter te faciliteren. 

                                                           
1
 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 
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Almere blijkt in beeld bij ondernemers in de vrijetijdssector. De gemeente wil hierop inspelen door 
meer mogelijk te maken, kansen te benutten. Initiatieven worden vooral een succes als ze binnen de 
gemeente de juiste voedingsbodem vinden. Om deze reden is deze kansenkaart opgesteld.  
De kernvraag is:  

 
‘Waar en hoe kunnen we in Almere de vrijetijdssector faciliteren door de mogelijkheden voor 
vestiging in de gebieden aan de voorkant te vergroten?’  
 

In deze kansenkaart worden kansrijke locaties beschreven inclusief de bijbehorende mogelijkheden 
en aanpak om te komen tot ontwikkeling. Met de vaststelling van de kansenkaart ligt er een 
grondslag om onder andere het juridische en planologisch kader verder open te zetten voor de 
ontwikkeling van een vrijetijdseconomie in Almere.  

1.4 Afbakening 

De focus voor deze kansenkaart ligt op de recreatieve vestigingen in het groen en aan het water. 
Bij de gemeente melden zich ook regelmatig initiatiefnemers die vragen om een indoor-oplossing 
veelal in leegstaande panden op bedrijventerreinen. Deze vraag wordt meegenomen bij de 
actualisering van de ‘Gemeentelijke Visie op het Vestigingsbeleid Almere’ (GVV). 
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2 Vrijetijdseconomie 

2.1 Wat is de vrijetijdssector?  

De vrijetijdssector beslaat een breed palet aan activiteiten, variërend van funshoppen tot kleine 
faciliteiten in het bos:  

 Attractieparken; 

 Wellness; 

 Recreatie en toerisme; 

 Horeca en uitgaan; 

 Festivals en evenementen; 

 Vergader- en congresfaciliteiten; 

 Verblijfsrecreatie. 
 
In deze kansenkaart staan de vestigingen in de groene- en blauwe ruimte centraal. 
Sportvoorzieningen, evenementen, recreatieve routes en vestigingen op bedrijventerreinen vallen 
hier niet direct onder. Wel zijn dit belangrijke randvoorwaarden voor het vestigingsklimaat in Almere. 
Het (fun)shoppen, de culturele voorzieningen en sportvoorzieningen blijven in deze strategie buiten 
beschouwing. Leisure in de vorm van detailhandel is opgenomen in de Detailhandelsvisie 2014. 
Cultuur en sport zijn beide in aparte beleidsnota’s beschreven. 

2.2 De vrijetijdssector in Almere 

Op verzoek van ondernemers uit de vrijetijdssector is in 2010 een eerste bijeenkomst georganiseerd 
onder de naam ‘Branche ontmoet Branche Vrijetijdssector’. De gemeente Almere wilde met deze 
bijeenkomst een eerste stap zetten in het creëren van een ‘sectorgroep’. Deze groep heeft dan één 
duidelijke stem naar de Gemeente Almere en is daarmee een interessante gesprekspartner met 
brede vertegenwoordiging. Na een paar bijeenkomsten heeft de sector vervolgens in 2012 zelf een 
stichting opgericht: ‘Stichting Leisure Belangen Almere’ (SLBA). Deze stichting kijkt waar kansen 
liggen, werkt samen en deelt kennis. Ook maakt de stichting zich sterk voor de recreatieve 
infrastructuur en levert hierin gevraagd en ongevraagd advies. Zij zijn aanspreekpunt van de sector 
voor de Gemeente Almere en zit structureel met de Gemeente Almere om tafel. De stichting is ook 
geconsulteerd bij het opstellen van deze kansenkaart. De aanbevelingen van de stichting zijn in dit 
document meegenomen. 

2.3 Randvoorwaarden 

Potentieel geïnteresseerde vestigers en bestaande ondernemers uit de vrijetijdssector stellen de 
volgende randvoorwaarden: 

 Goede bereikbaarheid: de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer, fiets, boot is van belang 
voor het functioneren van de recreatieve voorzieningen; 

 Voldoende ruimte (bebouwing en eventuele benodigde buitenruimte); 

 Heldere regelgeving met korte procedures voor vergunning etc. 

 De gemeente als excellent gastheer door te faciliteren en te stimuleren in samenwerking met 
eigenaren en beheerders; 

 Voldoende arbeidspotentieel (kwantitatief en kwalitatief); 

 Een aantrekkelijke omgeving: recreatiegebieden in goed beheerde staat; 

 Toerisme als speerpunt voor de gemeente Almere mede vertaald in de activiteiten van Almere 
City Marketing (ACM) en de VVV; 

 Betaalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid van de realisatie en exploitatie van een recreatieve 
voorziening. 
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Voor ondernemers zijn deze randvoorwaarden bepalend voor de locatiekeuze. Bij nadere bepaling 
van de locatie is vervolgens maatwerk nodig om aan de hand van ideeën en randvoorwaarden die de 
ondernemer voor ogen heeft, te bezien welke plek het best passend (te maken) is.  

2.4 Relatie met andere (beleids)documenten 

Deze kansenkaart is geen op zich zelf staand document. Mede dankzij de bestaande algemene kaders 
is het mogelijk te komen tot een pragmatische aanpak in de vorm van een kansenkaart. Een korte 
weergave van de relevante (beleids)notities is opgenomen in de bijlage.  

2.5 De vraag naar ontwikkelruimte 

De vraag naar ontwikkelruimte is op twee manieren in te vullen: enerzijds gaat het om de 
initiatiefnemers die letterlijk op zoek zijn naar een passende locatie voor een recreatieve voorziening. 
Anderzijds wordt deze vraag van initiatiefnemers ingegeven door een behoefte aan dergelijke 
voorzieningen vanuit de inwoners van Almere en daarbuiten. Beide zijn relevant. De locatievraag 
vanuit ondernemers staat centraal in deze kansenkaart. Ondernemers zien veel kansen in de stad 
doordat er sprake is van een behoefte vanuit zowel inwoners als de regio. Per categorie een korte 
toelichting: 
 

 Lokale vraag 
Door het volwassen worden van de stad, het grote aandeel gezinnen, de komst van een hogeschool 
(studenten) en een groeiende groep senioren groeit ook de behoefte aan meer en diverse 
vrijetijdsactiviteiten binnen Almere.  
De jonge bevolking van Almere is van belang voor de toekomst van de stad. Almere is primair een 
stad met veel gezinnen maar heeft deze groep echter nog te weinig vertier te bieden. Onthaasten is 
juist voor deze doelgroep een must. Naast het forensen op werkdagen wil deze groep met het gezin 
in het weekend kunnen ontspannen in eigen stad. De kansen en mogelijkheden hiervoor zijn 
aanzienlijk maar dienen nog wel verzilverd te worden. 
De komst van de Hogeschool zorgt daarnaast voor steeds meer studenten in Almere die ook hun 
vertier zoeken in de stad. Een aantrekkelijke stad leidt na afstuderen wellicht tot vestiging.  
Tenslotte groeit ook het aantal vitale senioren sterk in Almere. De senioren van de toekomst zijn 
langer vitaal, veelal hoger opgeleid, in bezit van een rijbewijs, wonen in een koopwoning, werken 
vaak nog (als vrijwilliger maar ook betaald), sporten en gaan uit. Ook deze groep is een interessante 
doelgroep voor het realiseren van initiatieven op het gebied van vrije tijd.  
    

 Regionaal, nationaal  
Regelmatig heeft Almere dagbezoekers. De belangrijkste trekkers zijn nu het moderne 
winkelcentrum en de architectuur, waterrecreatie, natuurbeleving, de evenementen op het 
Almeerderstrand en het evenementen- en topsportcentrum. Permanente attracties met regionale 
aantrekkingskracht heeft Almere nog niet. 
Nederlanders zien Nederland steeds vaker als een interessant alternatief voor de buitenlandse reis of 
als tweede vakantie/dagje(s) uit. Het economisch tij is hierop van invloed.  
Flevoland positioneert zich met de leus ‘Flevoland: er is elke dag iets nieuws te ontdekken’. De 
inspanningen via Toerisme Flevoland en ACM (Almere City Marketing) zijn van belang voor Almere. 
 

 Internationaal  
Voor internationale bezoekers doet Almere (en de provincie) mee met het programma: Amsterdam 
zien, Holland bezoeken. Met dit programma worden buitenlandse (herhaal)bezoekers aan 
Amsterdam gestimuleerd om speciale Hollandse plekjes te zien rondom Amsterdam. De attractie van 
Flevoland is New Land. Almere profileert zich hierin met nieuwe architectuur en volop natuur.  
Vanuit Amsterdam wordt een beroep gedaan op naburige gemeenten om te helpen de druk op de 
binnenstad te verlichten door het aanbod accommodaties uit te breiden en trekkers voor toeristen 
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mogelijk te maken. De potentie van Almere ligt op het gebied van groen- , water- en 
verblijfsrecreatie.  
 
 

 
Amsterdam vraagt om verlichting van de druk van toerisme door meer aanbod in de regio. De druk op de stad wordt te groot. 

 
 



Kansenkaart vrijetijdseconomie 

    9/16 

3 De kansenkaart 

3.1 Algemeen 

Centraal staan de locaties in Almere die kansen bieden voor de vrijetijdssector zoals die is 
gedefinieerd in het vorige hoofdstuk. In overleg met ondernemers uit deze sector is gekeken naar de 
potentie van verschillende locaties in de stad voor vrijetijdsvoorzieningen inclusief horeca. De 
meeste locaties zijn bekend en zijn ook al genoemd in het Structuurplan Almere 2010 als toeristisch-
recreatief concentratiepunt. In deze kansenkaart zijn veel van de locaties herbevestigd omdat de 
ligging nadrukkelijk kansen biedt. Ook zijn nieuwe locaties toegevoegd. 

3.2 De locaties 

De locaties zijn geen volledige opsomming. Op de kaart zijn met name de locaties in het groen en aan 
het water opgenomen. Indoor vrijetijdsmogelijkheden op bedrijventerreinen staan niet op deze 
kaart. Ruimte op bedrijventerreinen wordt, waar mogelijk, gecreëerd in een aparte visie 
werklocaties. Bovendien gaat de gemeente Almere graag het gesprek aan met ondernemers die 
mogelijkheden zien op andere locaties dan de locaties zoals aangegeven op de kansenkaart.  
 
In totaal zijn 16 locaties geselecteerd. Deze zijn zowel door de gemeente als door de markt gedragen 
en komen in aanmerking voor extra inspanningen van de gemeente. De selectie van de locaties is, 
zoals gezegd, niet verrassend. Veel van deze locaties zijn al benoemd in het Structuurplan Almere 
2010 en komen ook weer terecht op de kaart van de nieuwe structuurvisie. De gemeente kiest echter 
in deze kansenkaart voor expliciete benoeming als locatie voor de vrijetijdseconomie als nadrukkelijk 
signaal aan ondernemers en initiatiefnemers. In de bijgevoegde tabel worden de locaties die op de 
onderstaande kaart zijn weergegeven kort toegelicht.  
 

 
Kansenkaart vrijetijdseconomie 
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Nr. Locaties Ontwikkeling/ eigenschappen Mogelijke vestigingen/ activiteiten  

1 Weerwater Komst Floriade, A6 verbreding. 
 

Sportieve activiteiten, jachthaven en andere 
wateractiviteiten (bv. bootverhuur, 
waterfietsen, kano’s), horeca, etc. 
 

2 Duin   Ontwikkeling kustzone en plan ‘Duin’ 
met ruimte voor grootschalige 
vrijetijdsvoorzieningen. 

Grootschalige publiekstrekkers, 
evenementenlocatie (grote en kleine 
evenementen), passantenhaven, jachthaven, 
publieksstrand, catamaranstrand, horeca, 
cultuur en educatie (Muiderduin), etc. 
 

3 Kustzone Haven Strand, horeca, jachthaven en 
havenkom. 

Versterken horeca, recreatieve- en 
watergerelateerde voorzieningen, kleinschalige 
detailhandel, etc. 
 

4 Leeghwaterplas/ 
Hannie Schaftpark 

Goed bereikbaar groengebied,  
centraal in de stad, aan het water. 
 

Horeca in combinatie met een of enkele 
recreatieve voorziening(en), tevens ruimte voor 
waterrecreatie, etc. 
 

5 Noorderplassen Oost 
zuidoever 

Veel recreatiemogelijkheden aanwezig 
door ligging aan het water. Het strand 
is populair als stadsstrand en goed 
bereikbaar. 
 

Water gerelateerde voorzieningen, horeca in 
combinatie met recreatieve voorzieningen, 
bootverhuur, etc. 

6 Zilverstrand Tijdelijk in gebruik als depot voor de 
verdubbeling van de A6. Daarna een 
vernieuwd Zilverstrand.  

In de plannen zit nu: publieksstrand, 
evenementenlocatie (incidenteel grootschalig), 
horeca. Verdere mogelijkheden uitwerken in 
samenwerking met Staatsbosbeheer en de 
markt. 
 

7 Kemphaan/ Boshart Kemphaan als groene trekpleister 
meer regionale aantrekkingskracht 
geven. Kwaliteiten meer zichtbaar 
maken en versterken. 
 

Twee nieuwe vestigingsmogelijkheden: manege 
in Overgooi en een perceel aan de 
Kemphaanlaan (max 580m² bvo). 

8 Braambergen Bestaande vuilstort wordt op termijn 
gesloten en beschikbaar voor nieuw 
gebruik. 
 

In het bestemmingsplan is een grootschalige 
vrijetijdsvoorziening mogelijk gemaakt. 
Hiervoor is ook al een MER-procedure 
doorlopen.   

9 Stadscentrum  Het stadscentrum blijft het centrale 
winkelhart van Almere waarin blijvend 
accent ligt op winkelen, horeca, 
cultuur en recreatieve activiteiten.  
 

Ruimte voor detailhandel, horeca, 
evenementen, recreatieve voorzieningen, 
cultuur en water gerelateerde activiteiten. 

10 Buitenhout Sportieve voorzieningen i.c.m. 
gebouwde recreatieve voorzieningen. 
Goed bereikbaar wandelgebied, 
ruiterpaden, etc. 
 

Vestigingen met nadrukkelijk sportief en 
recreatief karakter: speelvoorzieningen, 
bowling, horeca, partycentrum, etc. 
Beheermaatregelen openbaar gebied (i.s.m. 
Staatsbosbeheer). 

11 Kasteellocatie Kansen voor publiekstrekker en 
vergelijkbare grootschalige 
ontwikkelingen. 
 

Grootschalig publiekstrekker met regionale 
aantrekkingskracht. De grond is niet van de 
gemeente. Gemeente is wel gesprekspartner. 
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Nr. Locaties Ontwikkeling/ eigenschappen Mogelijke vestigingen/ activiteiten  

12 Havendreef (Beginbos) In het Structuurplan Almere 2010 (uit 
2003) aangewezen als toeristisch 
recreatief concentratiepunt met een 
bovenlokaal programma waarbij een 
goede ontsluiting een vereiste is.  

Recreatieve functies/ voorzieningen en 
publieksvoorzieningen, waarbij bos een 
vestigingsvoorwaarde is.  

13 Voortuin Almere Poort Gebied grenzend aan de A6. 
Grootschalige indoor 
vrijetijdsvoorzieningen met een 
hoogwaardige uitstraling. 

Sportieve en recreatieve voorzieningen die het 
gebied functioneel positioneren.  

14 Blocq van Kuffeler Entree blauwe as Almere en Flevoland. 
Historische- en natuurwaarden.  

Museum, water gerelateerde vestiging en 
kleine publieksvoorzieningen.  

15 Pampushout Zuid: 
Lusthof 

In Pampushout-Zuid Poort en Pampus 
wordt een gebied van 15 hectare 
organisch ontwikkeld tot een 
bijzondere recreatieve voorziening. 
 

Ontmoetingsplek met horeca (eventueel met 
bedrijfswoning, natuur- en cultuurgerichte 
activiteiten en kleinschalige evenementen.  

16 Oostvaardersbos De ligging tegen de 
Oostvaardersplassen biedt 
mogelijkheden voor versterking van 
het toeristisch/ recreatieve karakter 
van dit bos. 

Gekoppeld aan de mogelijke status van de 
Oostvaardersplassen als Nationaal Park kunnen 
enkele aansluitende recreatieve voorzieningen 
gerealiseerd worden in het Oostvaardersbos. 
Centraal staat ‘ het beleven van de natuur’. 
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3.3 Tenslotte 

Voor de initiatieven in de vrijetijdseconomie geldt in veel gevallen dat het kleinschalige, waardevolle 
initiatieven betreft. De businessplannen laten soms een geringe winstmarge of startkapitaal zien. 
Deze initiatieven kunnen wel een goede bijdrage leveren aan het verhogen van de gebruikswaarde 
van een bijzondere groene locatie of locatie aan het water in Almere en dragen bij aan een positief 
imago van Almere.  
De benodigde ‘voorzieningen-infrastructuur’, het parkeren en de kabels en leidingen, moet echter 
vaak nog geregeld worden. Veelal kan de initiatiefnemer dergelijke kosten niet of moeilijk dragen. Dit 
maakt dat een andere, meer flexibele, benadering nodig is.  
De volgende algemene oplossingen vergroten de haalbaarheid van een initiatief: 

 bij de ontwikkeling van een locatie de samenwerking stimuleren tussen meerdere 
initiatiefnemers, gemeente en grondeigenaren/ beheerders, zodat de (financiële) haalbaarheid 
vergroot wordt;  

 als uitgangspunt hanteren dat de grondexploitatie minimaal budgettair neutraal moet sluiten. 
Winstgevendheid is voor deze plekken niet het uitgangspunt, maar wel wenselijk. Gebruik ten 
behoeve van ‘maatschappelijke’ functies en vooral afwijkingen op marktconforme vergoedingen 
dienen objectief te worden gemotiveerd. Voor de grondwaardering wordt o.a. gelet op de 
volgende factoren: het beoogde gebruik, de ligging, de locatie, aanwezige voorzieningen op de 
locatie en in de directe nabijheid, mate van geschiktheid van de grond voor het gebruik, mate 
van investering die de gemeente dan wel gebruiker dient te plegen. 

 Overwegen van tijdelijke uitgifte: dit biedt volop mogelijkheden om creatief het initiatief te 
benaderen. En qua te berekenen grondprijs (alle gradaties tussen uitgifte ‘om niet’ tot en met 
marktconforme prijs: afhankelijk van gekozen uitgiftevorm, bestemming, functie, locatie e.d., 
waarbij een marktconforme vergoeding vertrekpunt is). Een uitgifte met een tijdelijk karakter 
heeft een begrensd gebruik van - behoudens uitzonderingen - maximaal 10 jaar: de uitgiftevorm 
en het planologisch instrumentarium is hierop afgestemd. De beschikkingsbevoegdheid van de 
grond valt na het tijdelijke gebruik weer in handen van de grondeigenaren (bv. Gemeente, SBB). 

 Vooruitstrevend omgaan met te plegen investeringen om een initiatief mogelijk te maken. 
Bijvoorbeeld bij tijdelijke uitgiften kan worden overwogen om de gepleegde investeringen door 
de gemeente te versleutelen in de te ontvangen vergoedingen, waardoor de initiatiefnemers die 
investeringen kunnen spreiden. 

 In het geval van ‘kwetsbare ruimte’ (bos, park, plas) kiest de gemeente altijd voor een 
erfpachtconstructie. Hiermee houdt de gemeente invloed en kunnen waarborgen ingebouwd 
worden voor duurzaam en goed gebruik van de ruimte. Ook grondeigenaar Staatsbosbeheer 
hanteert dit instrument.  

 De gemeente kan maatwerk bieden in een gefaseerde aanpak van grondafname en de te plegen 
investeringen. De balans tussen het ondernemersrisico en de wil en mogelijkheden om te 
investeren moet goed bewaakt worden.  

 Strategische afweging met betrekking tot de te kiezen uitgiftevorm. De uitgiftevorm dient aan te 
sluiten op het doel waarvoor wordt uitgegeven. De noodzakelijke toekomstige beschikbaarheid 
van de grond door de gemeente en bedachte eindbestemming. Daarnaast kan het 
maatschappelijke karakter van het initiatief een rol spelen. 
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Bijlage 1: Beleidskader 
 
Structuurplan Almere 2010 
In het Structuurplan Almere 2010 staan drie hoofdlijnen centraal voor het ruimtelijk beleid: 

 het versterken en beter benutten van het raamwerk van water, groen en infrastructuur; 

 het aanbrengen van meer variatie in stedelijke milieus binnen dat raamwerk; 

 het creëren van sociale, culturele en maatschappelijke voorzieningen passend bij een 
evenwichtige en gevarieerde stad.  

 
In het structuurplan zijn negen opgaven benoemd: 
1. kwaliteitsverbetering van de groenstructuur; 
2. betere benutting van het water; 
3. inhaalslag externe bereikbaarheid; 
4. verbetering van de interne bereikbaarheid; 
5. verdere uitbreiding en verdieping van het voorzieningenaanbod; 
6. meer verscheidenheid in woningen en woonmilieus; 
7. een actief beheer van de bestaande stad; 
8. een kwalitatieve werkgelegenheidsimpuls; 
9. ruimte voor startende en groeiende ondernemingen. 
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In het structuurplan zijn de volgende toeristisch recreatieve concentratiepunten benoemd: Zuidoever 
Weerwater, Noorderplassen Oost, Waterfront stadscentrum, Stadscentrum, Kasteel Almere, 
Beginbos, Centrum Haven, Kustzone Haven, Natuurbelevingscentrum Oostvaardersplassen, centrum 
Buiten, centrum Poort. Veel van deze locaties zijn opgenomen in deze kansenkaart of zijn intussen in 
ontwikkeling. 
 
Nota: De (vrije) tijd van je leven, 2008 
In deze nota zijn de sterktes en zwaktes van Almere benoemd en is de visie neergelegd op vrije tijd. 
Drie speerpunten zijn benoemd: 1. het huis uit, de wijk in 2. verbinden en versterken 3. Almere een 
volwaardige stad in de regio. De kern van deze nota valt samen met de essentie van deze 
kansenkaart: de erkenning van de talrijke economische en maatschappelijke waarden van de 
vrijetijdseconomie en het versterken van deze voorzieningen(structuur) voor de inwoners en 
bezoekers.  
 
Kleur aan Groen 2014 
De nota Kleur aan Groen  herbevestigt de groenblauwe kwaliteiten van Almere. De nota gaat uit van 
het behouden en beter benutten van deze kwaliteiten. De nota ‘Kleur aan Groen’ vervangt de nota’s 
Almere Parkstad uit 2003 en Almere Levend in Groen uit 2009.  
Kleur aan Groen legt de hoofdstructuur (het raamwerk) vast en beschrijft de betekenis ervan (de 
essentie). De essentie en de groene kwaliteit van de verschillende landschappen binnen het 
raamwerk stellen voorwaarden aan de ontwikkelingen in het raamwerk. Alle ontwikkelingen in het 
groen en het water zullen steeds plaatsvinden met respect voor het bestaande landschap. Op de 
kaart met het raamwerk zijn daarom verschillende landschapstypes aangegeven. Elk landschapstype 
heeft een eigen ruimtelijke karakteristiek en kenmerkend gebruik als indicatie. De volgende 
landschappen worden onderscheiden: bos, moeras, park, voorzieningenpark en water.  
In aanvulling op de essentie zijn tevens ontwikkelprincipes geformuleerd. Deze ontwikkelprincipes 
geven condities voor een zorgvuldige inpassing en het bereiken van een optimale kwaliteitsbijdrage 
aan het groen en blauw.  
De nota Kleur aan Groen is besproken met diverse organisaties en heeft ter inzage gelegen. De nota 
is in februari 2014 vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
De nota Kleur aan Groen wordt nader uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Recreatie en toerisme 
bieden veel mogelijkheden om de gebruiks- en belevingswaarde van het groen verder te versterken. 
Conform de spelregels van de nota ‘Kleur aan Groen’ waarbij rekening wordt gehouden met de 
essentie en de ontwikkelprincipes kunnen interessante vrijetijdsvoorzieningen een plek krijgen in 
Almere. 
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Bijlage 2: Afstemming 
 
Processtappen: 
 

 Intern besproken met: 
DSO/ Grondzaken; 
DSO/ Gebiedsontwikkeling; 
DSO/ ROM; 
Voorzitter Midoffice; 
MT-DSO; 
SB programmamanagers; 
PBS programma- en gebiedsmanagers; 
DSD. 
 

 Extern: 
Stichting Leisure Belang Almere (SLBA); 
Almere City Marketing (ACM). 
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