


Bijlage 1 bij amendement GroenLinks op de Structuurvisie Diemen 
27 januari 2011 

Reacties inzake de Weiland Driehoek, in de nota van reacties en antwoorden bij de Structuurvisie 
Diemen: 

Provincie Noord- Holland 
- Het voorzien van rode ontwikkelingsmogelijkheden - in De Driehoek zijn niet toegestaan 
vanwege de ligging in de rijksbufferzone. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden (groot 
maatschappelijk belang en geen alternatief) is verstedelijking toegestaan. Er wordt op aanpassing 
aangedrongen. 
Antwoord College
In De Driehoek zullen alleen rode ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van werken worden 
voorgestaan indien dit noodzakelijk is in het kader van het behoud van de lokale werkgelegenheid 
en voor zover passend binnen het restrictieve rijksbeleid. 

VROM-Inspectie 
- De VROM-Inspectie geeft aan dat de ontwerp - structuurvisie niet in overeenstemming is met 
een aantal nationale belangen. Het gebied De Driehoek ligt binnen de grenzen van het Nationaal 
Landschap het Groene Hart. Het Nationaal ruimtelijk beleid voor Nationale Landschappen maakt 
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, mits de aanwezige kernkwaliteiten worden behouden of 
versterkt. Nieuwe grootschalige verstedelijkingslocaties, bedrijventerreinen, glastuinbouwlocaties 
en infrastructuurprojecten zijn in beginsel niet mogelijk. Verzocht wordt in de structuurvisie aan te 
geven hoe de beoogde ontwikkelingen van het gebied De Driehoek zich verhouden tot de 
uitgangspunten en doelen van het beleid voor Nationale Landschappen. Hiervoor wordt verwezen 
naar de relevante passages uit de Nota Ruimte en concept-Amvb Ruimte en het van toepassing 
zijnde provinciaal ruimtelijk beleid. De Driehoek ligt tevens voor een deel binnen de grenzen van de 
rijksbufferzone Amstelland- Vechtstreek. In de structuurvisie ontbreekt een beschrijving van het 
rijksbeleid en een onderbouwing in hoeverre de beoogde ontwikkelingen met eventuele uitbreiding 
van (nieuwe) bebouwing past in het rijksbeleid voor rijksbufferzones. Verzocht wordt de 
structuurvisie op dit punt aan te vullen. 
Antwoord College
In De Driehoek zullen alleen rode ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van werken worden 
voorgestaan indien dit noodzakelijk is in het kader van het behoud van de lokale werkgelegenheid 
en voor zover passend binnen het restrictieve rijksbeleid. In de structuurvisie is paragraaf 2.4 
uitgebreid met een beknopte weergave van het bovenlokale beleid op dit punt. 

Groengebied Amstelland 
Tenslotte is de Driehoek, die de gemeente wil inrichten tot entreegebied van het Diemerbos, het 
laatste restje cultuurhistorisch landschap met weidevogels. Het gebied is opgenomen als 
transformatiegebied natuur, recreatie, werken en voorzieningen. Vooral de laatste twee functies 
passen niet in dit gebied, dat deel uitmaakt van zowel het Groene Hart als de Rijksbufferzone. 
Bouwwerken in dit gebied die geen functie hebben voor natuur of recreatie, ook al zijn ze bedoeld 
als kostendragers voor de inrichting, zijn niet in lijn met de Ontwikkelingsvisie Amstelland. Juist in 
dit gebied, dat al voorbij het PEN-bos ligt, zullen nieuwe bouwwerken de structuur onduidelijker 
maken. 
Antwoord College
Zie de reactie onder 8 en 9  (nb respectievelijk de Provincie Noord-Holand en VROM-Inspectie) 
 



Bijlage 2 bij amendement GroenLinks op de Structuurvisie Diemen 27 januari 2011  
 
De teksten inzake de Weiland Driehoek zoals in de Structuurvisie zijn opgenomen:  
Pag 11:  
Ook het aangelegen gebied aan de oostzijde (het Pen-bos en de ‘Driehoek’) bezit een ecologische en 
landschappelijke waarde. De Diemerscheg vormt op regionaal en nationaal niveau een belangrijk 
onderdeel van het groen-blauwe netwerk. Deze betekenis komt tot uiting in de aanwijzing van delen 
ervan als ecologische hoofdstructuur (EHS) en het geheel als onderdeel van het Nationaal Landschap 
Groene Hart en als Rijksbufferzone.  
Pag 22:  
In combinatie met bovenstaande kan de Driehoek worden ontwikkeld waardoor een verbinding wordt 
gecreëerd tussen de bebouwde kom van Diemen en het daadwerkelijke buitengebied. De ligging nabij 
De Diem kan van deze locatie een idyllische plek maken. Het doortrekken van het bos ligt dan ook niet 
zo voor de hand. Eerder kan worden gedacht aan een mix van functies.  
Pag 26:  
Transformatiegebied natuur, recreatie, werken, voorzieningen. Nadere gebiedsuitwerking De 
Driehoek.  
Naast de entree van het Diemerbos ligt de Driehoek. Dit gebied biedt mooie kansen om de entree van 
het Diemerbos beter te positioneren. Plannen dienen ook financieel haalbaar te zijn. Om groen en 
recreatieve voorzieningen te kunnen realiseren zijn kostendragers nodig. In een nadere 
gebiedsuitwerking zal daarom, voor deze plek, onderzocht worden hoe groen (natuur en recreatie) 
gecombineerd kan worden met rood (voorzieningen en werken). Hierbij worden alleen ontwikkelingen 
op het gebied van werken toegestaan indien dit noodzakelijk is voor het behoud van de lokale 
werkgelegenheid en voor zover passend binnen het restrictieve rijksbeleid.  
 
Deze teksten wijzigen als volgt:  
De tekst op pagina 11 wijzigen in:  
Ook het aangelegen gebied aan de oostzijde (het Pen-bos en de ‘Weiland Driehoek’) bezit 
ecologische en landschappelijke waarde. De Diemerscheg vormt op regionaal en nationaal niveau 
een belangrijk onderdeel van het groen-blauwe netwerk. Deze betekenis komt tot uiting in de 
aanwijzing van delen ervan als ecologische hoofdstructuur (EHS) en het geheel als onderdeel van het 
Nationaal Landschap Groene Hart en als Rijksbufferzone.  
 
De Weiland Driehoek is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en van het Nationaal 
Landschap het Groene Hart en ligt bovendien voor een deel in de Rijksbufferzone Amstelland-
Vechtstreek. Dit is ook bedoeld in de Structuurvisie 2010 van de Provincie Noord-Holland. De Weiland 
Driehoek wordt aangemerkt als gebied met de functie groen en eenvoudige recreatie (wandelen, 
fietsen).  
 
De mogelijkheid bestaat dat er te zijner tijd een voorstel komt om naar een deel van de weiland 
Driehoek uit te wijken om bestaande, lokale werkgelegenheid in Diemen te kunnen behouden. Bij een 
voorstel van deze aard moet rekening worden gehouden met:  
 

− de ecologische functies van het gebied, waaronder de ecologische verbindingen;  

− de recreatieve waarde van het gebied;  

− de landschappelijke kernkwaliteit van het gebied;  

− eventuele alternatieve locaties.  
 
De teksten op pagina’s 22 en 26 verwijderen.  
 
NB: De in het amendement opgenomen wijziging betreft de tekst in de Projectenlijst op pag 31:  
Poort Oostkant/De Driehoek  
Opnieuw inrichten entreegebied richting Diemerbos en poortfunctie naar Diemen in combinatie met de 
gebiedsuitwerking van De Driehoek. 


