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Doel van deze mededeling: Auteur 

Uitvoering geven aan de toezegging om Provinciale Staten te informeren over ing. H.l. iken 
toepassing van de Spelregels Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Afdeling/Bureau 

RM 

Toezegging/motie/amendement: 

Bij de vaststelling van de Spelregels EHS in 2010 hebben Provinciale Staten de Openbaarheid 

bevoegdheid de regels toe te passen bij herbegrenzing om andere dan ecolo- Passief openbaar 
gische redenen overgedragen aan het college van Gedeputeerde Staten. 

Portefeuillehouder 

Inleiding: Gi jsberts, A. 

Voor de realisatie van een sportpark in het gebied Buitenhout heeft de gemeente 
Almere een nieuw bestemmingsplan 'Buitenhout' opgesteld dat op 16 januari 2014 Ter kennisname aan PS en 
door de gemeenteraad is vastgesteld. Als gevolg van de aanleg van het sportpark burgerleden 
zal 11 hectare aan de EHS worden onttrokken. Conform de spelregels EHS moet 
worden gecompenseerd. Omdat compensatie binnen het gebied Buitenhout niet 
mogelijk bleek, is in overleg met Staatsbosbeheer en de provincie overeengeko
men dat een gebied van 14 hectare zal worden gecompenseerd in het Almeer
derhout-Kathedralenbos. 

Met bovenstaande is aan de Spelregels EHS voldaan. 

Mededeling: 

Het college heeft gebruik gemaakt van de bevoegdheid die u haar in 2010 heeft 
verleend om de EHS te herbegrenzen om andere dan ecologische redenen. Het 
betreft het verwijderen van 11 hectare van het Buitenhout uit de EHS. Er wordt 
een groter terrein van 14 hectare met gevarieerd loofbos aan de EHS toegevoegd 
in het Almeerderhout-Kathedralenbos. Binnen het plangebied zelf worden nieuwe 
waterpartijen aangelegd en worden bestaande waterparrijen aangepast met 
toepassing van natuurvriendelijke oevers. Ook zullen rond de sportvelden hout
singels en laanachtige structuren worden gerealiseerd die zorgen voor een toe
voeging van de ecologische waarden. Aan de voorwaarden van de Spelregels EHS 
wordt zodoende voldaan. Het college heeft dan ook ingestemd met het verzoek 
om herbegrenzing. 

Het vervolg 

n.v.t. 

Ter inzage in de leeskamer l$:::WCX^^iMS)M^^^^ 
n.v.t. 

Verdere informatie 

Verdere informatie kan u worden geleverd door de afdeling R&M 


