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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Voorgeschiedenis
In het eerste kwartaal van 2023 wordt de Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan in gebruik genomen.
Na de aanleg van de Spooronderdoorgang wordt de stationsomgeving opnieuw ingericht. Het
eindresultaat van deze herinrichting zal naar verwachting in volle glorie te bewonderen zijn medio
2025. Tot die tijd wordt er gewerkt aan zeven projecten. Deze projecten hebben elk een eigen
karakter en timing, maar het mooie is dat ze samenhang vertonen en elkaar versterken. Een van de
projecten in deze omgeving is de ontwikkeling van Natuurpark Spoorzicht.
Park Spoorzicht is een natuurpark met specifieke en waardevolle natuurwaarden. Naast de waarde
die het gebied heeft voor de natuur, komen recreanten er voor een wandeling of een rondje
hardlopen. Het park is verder in trek voor uitstapjes van scholen en buitenschoolse opvang en
natuurliefhebbers als de weers- en bodemomstandigheden dit toelaten. Door de lage ligging van het
terrein en de minimale ontwatering staat een deel van de paden snel onder water.
De gemeente wil deze waardevolle natuur binnen de gemeentegrenzen ook voor de toekomst
behouden en het park bovendien toegankelijker en aantrekkelijker maken voor recreatie en
natuuronderwijs.
Concrete aanleiding
Het projectplan voor de verdere ontwikkeling van het natuurpark is medio februari 2022 door het
college van B&W vastgesteld. Aansluitend op het huidige beleid is een communicatie- en
participatieplan opgesteld om de ambities voor communicatie en participatie te borgen.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 12 april 2022.

Samenvatting
Inhoud van het besluit
Het college heeft het ‘Communicatie- en Participatieplan – Ontwikkeling natuurpark Spoorzicht’
vastgesteld.
Gemeente Diemen wil omwonenden, bezoekers en betrokken organisaties betrekken bij de
planvorming en uitvoering van de werkzaamheden aan het natuurpark.
De ambitie voor de communicatie is om alle belanghebbenden tijdig, objectief, betrouwbaar,
volledig en op begrijpelijke wijze te informeren over het project, zowel in de voorbereidende als in
de uitvoeringsfase.
Doel van participatie bij dit project is om een overzicht te verkrijgen van alle rechten, belangen en
wensen van alle belanghebbenden, zodat er een goede afweging kan worden gemaakt voor het
ontwerp en de uitvoering van het project.
Om bovenstaande te bereiken worden de onderstaande stappen doorlopen en wordt een breed
pakket aan communicatiemiddelen ingezet:
1. Werkgroep Spoorzicht betrekken bij opstellen projectplan (reeds uitgevoerd);
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2.
3.
4.
5.
6.

Inventariseren ervaringen en wensen van omwonenden en bezoekers;
Inspraak op het schetsontwerp;
Inspraak op het voorlopig ontwerp;
Delen van het definitief ontwerp;
Communicatie over de uitvoering werkzaamheden.

Risico’s
Financieel
In het meerjaren investeringsplan is een investering voor Natuurpark Spoorzicht opgenomen van
€ 470.000,Juridisch
N.v.t.
Duurzaamheid
N.v.t.
Andere risico’s
N.v.t.
Vervolg
Communicatie
Voor gerichte communicatie en participatie in de directe omgeving zijn de BSR-data (Brand Strategy
Research, Market Response) geraadpleegd voor de buurten Spoorzicht en Buitenlust. Uit deze
gegevens kan worden geconcludeerd dat een breed pakket van communicatiemiddelen ingezet dient
te worden. De bewoners worden via verschillende kanalen, op verschillende momenten met passende
informatie geïnformeerd en waar mogelijk uitgenodigd om mee te denken. Onder het kopje participatie
staan deze momenten beschreven.
Participatie
De belanghebbenden worden op verschillende momenten in het voorbereidingstraject voor het
ontwerp en tijdens de uitvoering betrokken bij de plannen voor het park. Daarbij moet voor de
omwonenden ook oog zijn voor de neveneffecten van de doorontwikkeling van het park in hun eigen
woonomgeving. Daarnaast willen we ook bezoekers aan het park uit de rest van Diemen en betrokken
natuurorganisaties bij de planvorming en uitvoering betrekken.
De onderstaande stappen worden doorlopen om dit doel te bereiken:
1. De Werkgroep Spoorzicht is bij het opstellen van het projectplan geraadpleegd. Deze
werkgroep en mogelijk andere bewoners/organisaties die betrokken zijn bij het beheer en
onderhoud van het park zullen ook bij de verdere voorbereiding en ontwikkeling betrokken
worden. Werkgroep Spoorzicht en andere betrokken organisaties bij beheer en onderhoud
van het park hebben een adviserende rol.
2. Inventariseren: Bij de verschillende belanghebbenden wordt het huidige gebruik van het
terrein geïnventariseerd en de huidige inpassing in de buurt. Tevens kunnen de gebruikers
aangeven welke aspecten zij belangrijk vinden in het terrein voor de toekomst.
3. Inspraak op het schetsontwerp: Op basis van de ontvangen informatie van de
belanghebbenden in de inventarisatiefase én de uitgangspunten en kaders vanuit de
gemeente wordt een schetsontwerp opgesteld. Iedereen heeft de mogelijkheid om te reageren
op het schetsontwerp.
4. Inspraak op het voorlopig ontwerp: de ontvangen reacties op het schetsontwerp worden
verwerkt in een reactienota. Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt tot een voorlopig
ontwerp. In het voorlopig ontwerp worden, waar mogelijk en wenselijk, de wijzigingen vanuit
de inspraak op het schetsontwerp doorgevoerd. Iedereen heeft de mogelijkheid om te
reageren op het voorlopig ontwerp.
5. Delen van het definitief ontwerp: de ontvangen reacties op het voorlopig ontwerp worden
verwerkt in een reactienota. Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een definitief
ontwerp. In het definitief ontwerp worden, waar mogelijk en wenselijk, de wijzigingen vanuit de
inspraak op het voorlopig ontwerp doorgevoerd. Inspraak op het definitief ontwerp is niet meer
mogelijk.
6. Communicatie over de uitvoering: Na het vaststellen van het definitief ontwerp worden de
stukken verder uitgewerkt ten behoeve van de uitvoering. Belanghebbenden worden tijdig,
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transparant en volledig op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden via
diverse kanalen.
Planning
Globaal gezien dienen de onderstaande stappen binnen het project doorlopen te worden:
Afgerond
o Opstellen en vaststellen van het projectplan (afgerond);
o Opstellen en vaststellen van het communicatie- en participatieplan (afgerond).
Korte termijn (Q2 2022)
o Verzamelen van wensen en ideeën van gebruikers van het natuurpark.
Middellange termijn (Q2 2022 t/m Q4 2022)
o Opstellen en vaststellen van een uitgangspuntennotitie;
o Opstellen en vaststellen van een ontwerp.
Langere termijn (vanaf Q4 2022)
o Opstellen en vaststellen van contractdocumenten ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden;
o Contracteren van een aannemer en uitvoeren van de werkzaamheden op basis van de
opgestelde contractdocumenten.

Ter inzage in iBabs
Bijlage 1 – Communicatie- en participatieplan – Ontwikkeling natuurpark Spoorzicht
- EINDE -
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