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Hoe do ruimte in Ne.tednd wrdt gêbtulkt, is vastgebgn in nintetijke Plannên. Geneenten leggen dil wst in
bestffiinssptànnên. Een bêstênningsplan qieeft wo. een stuk gond het toegÊstane gebruk aan (bii'tooheeld wonen,
velkêêt ot grcên, Ook gêêft het plan rcgets voot het bouwen. Dê lrbt op de ruintetike ortèning (Wto) rcgelt hoe
beslenni4g.sptannen genaald en gewijngd nosen wodên. Ook verèist deze vlet dat bêstênningsplamen íedete 10 har
gê a ct u a I seê d noele n worle n.

Procedure bestemmingsplan Badhoevedorp/Lijnden Oost

De gemg€nte is begonnên mêt de voorbereidingên voor hêt bestemmingsplan Badhoevedorp/
Liinden Oost 20í0. Dit beatemmingsplan maakt diveÍ6e ontwikkelingen ult het - door de
gemêenteEad vastgêstêlde - Masterylan Badhogvedorp mogelÏk,

Het gaat om het gebied dat aan de noordzijde wordt begrensd doof de Ringvaart, aan de oostzijde
door het rijkswegenknoopplnt De Nieuwê Meer, aan de zuidzijde door de watergang op circa 300
meter ten zuiden van de Schipholwêg en aan de westzijde door dê watergang langs het bêdrijvenpark
Lijndên Oost.

Parallel aan het bestemmingsplan woÍdt een milieueffectrapport (m.e.r.) in procedure gebracht. Hierin
worden de milieueffecten van de ontwikkelingen beschrêvên. Als alles goed veÍloopt, kan de
gêmeenteraad in 2012 het bestemmingsplan ên het m.e.r. vaststellen.

Kaa ftje beste m n i ngspl a ngebied



Participatie
De gemeente wil een open planproces doorlopen waarin het ook mogelijk is eventuele nieuwe
initiatieven mee te nemen in het bêstemmingsplan.

Onderzoêkên
Inmiddels voert de gêmeênte de benodigde ondezoeken uit naar gêluid, luchtkwaliteit, bodem,
externe veiligheid, verkeer, flora & fauna, watêf, hindezones, molenbiotoop en archeologie,
cultuurhistoriê en monumenten.

Nieuw in hêt bestemminggplan
In het bestemmingsplan zijn de volgende ontwikkelingen opgenomen:

. Lijnden Q4 (woningen, woon-wêrkunits, kinderdagveíblii0.

. MultifunctioneleAccommodatie Badhoevedorp.

. De Veldpost (het niêuwê sport- en recreatiegebied ten zuiden van de Schipholweg)

. Centrum (de herstíucturering van het winkêlcentrum inclusief nieuwe woningen)

. Quakebras (nieuwe woonwijk aan de westkant van Badhoevedop om hetwandelpark)

. Schuilhoeve (nieuwe woonwijk aan de oostkant van Badhoevêdorp op de sportvêldên)

. Lijndênhof (Dê uitbreiding van bêdÍijvenpark Lijnden oost naar de nieuwe Ag)

BestemmingsplanprocêduÍe
Voordat een nieuw bestemmingsplan in weÍking heedt, moet een wettelijke procedure gevolgd
worden. Hoe diê procedure verloopt is vastgelegd in de Wro. Dê formele bestemmingsplanprocedurê
is als volgt:

. TeÍ inzage legging ontwerp bestemmingsplan (6 weken)

. Besluit tot vaststelling (binnen 12 weken na ter inzage periode)

. Bekendmaking besluit vaststelling bestemmingsplan

. Têr inzage legging bestemmingsplan (6 weken mogelijkheid om beroep aan te tekenen)

Planning
Naar veMachting gaat het ontwêrp bêstemmingsplan Badhoevedorp in 201 '1 ter inzage; an de
tussentijd worden de ondezoeken afgerond en wordt het bestemmingsplan geschreven. Sinds de
niêuwe Wet op de ruimtêlijkê ofdening duurt de bestemmingsplanprocedure ongeveer 26 weken, de
ondêtz oêkspeÍiode niet meegerêkend. Als alles goed veíoopt, kan de gemêenteraad in 2012 hêt
bestemmingsplan en de m.e.r- vaststellen.

Op de hoogte blïven
Te zijner tijd komt er een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden. Door middel van de
maandelijkse digitale nieuwsbrief Badhoevedorp kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van het
bêstemmingsplan. voor eên gratis abonnement op de nieuwsbrieft zie dê website
www.haarlemmermeeÍ.nl/badhoevedorp.
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