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Waarom moet er wat veranderen aan het gebied?  
’Wat is er mis met het gebied zoals het nu is; waarom moet er 
eigenlijk wat veranderen?’ was een van de eerste vragen die in 
de zaal werd gesteld. Mevrouw Bakker antwoordde dat dit 
samenhangt met het afschaffen van de rijksbijdrage voor  
Recreatie om de Stad (RodS). Tot en met 2018 is de 
overheidsbijdrage voor de dekking van de exploitatie van het 
gebied geborgd. Daar kan je op twee manieren op reageren, 
benoemde mevrouw Bakker: niets doen en het op je af laten 
komen (met kans op verloedering van het gebied en 
vermindering van de kwaliteit), of vanaf de voorkant bepalen 
wat je kan doen in het gebied om de kwaliteit die het gebied nu 
heeft te kunnen behouden. Voor de tweede houding is 
gekozen. De gebiedspartijen willen samen met de betrokkenen 
kijken hoe we het gebied met bijbehorende kernwaarden 
kunnen behouden en verbeteren. Mevrouw Pennarts, 
gedeputeerde van de provincie Utrecht, voegde hier aan toe dat 
ook het meer laten spreken van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en (de nominatie voor) werelderfgoed vraagt om 
inzet in dit gebied. Het is belangrijk dat mensen kunnen 
genieten van het moois dat het gebied te bieden heeft. Het 
beschermen van de natuur- en cultuurhistorische waarden in 
combinatie met het verbeteren van de beleving van het gebied 
willen de gebiedspartijen goed regelen. 

Noorderpark-Ruigenhoek, waar staan we nu?
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Wat kunnen bewoners bijdragen aan het gebiedsproces? 

Gespreksvoorzitter Klaas Meester opende de avond met de 
vraag wat de rol is van bewoners volgens de bestuurders. 
Mevrouw Bakker, wethouder van gemeente De Bilt, gaf aan dat 
het belangrijk is dat de bewoners weten dat hun mening ertoe 
doet; dat zij het verschil kunnen maken en zich uitgenodigd 
voelen om mee te denken over de rol en functie van 
Noorderpark-Ruigenhoek. Ook benoemde ze dat de recreatieve 
functie van het gebied beter benut kan worden. Hoe (we willen 
dat) het gebied eruit gaat zien is nog een zoektocht; daar willen 
we met alle betrokkenen, en dus ook met bewoners, achter 
komen.
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In 2016 hebben de gebiedspartners van Noorderpark-
Ruigenhoek (gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, 
Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de 
provincie Utrecht) de handen in een geslagen om de 
recreatiemogelijkheden, –functies en identiteit in het gebied 
beter te laten aansluiten op de wensen van gebruikers, 
ondernemers en bewoners. Ook willen zij dat de recreatieve 
voorzieningen in het gebied duurzaam in stand kunnen worden 
gehouden. Ze zijn gaan praten met belanghebbenden, zijn 
samenwerkingen aangegaan, zijn een gebiedsproces gestart 
en werken aan het ontwikkelperspectief. In het 
ontwikkelperspectief schetsen de partijen een beeld hoe we 
met Noorderpark-Ruigenhoek én tegemoet kunnen komen aan 
de vraag én rekening houden met het ‘DNA’ van het gebied én 
komen tot een realistische en duurzame financiering. In de 
participatiebijeenkomsten kunnen geïnteresseerde 
betrokkenen met de gebiedspartners meedenken over de 
inhoud van het ontwikkelperspectief. 

Op dinsdag 20 juni vond er een informatieavond plaats voor 
betrokkenen die in Noorderpark-Ruigenhoek wonen, waarbij er 
in totaal meer dan vijftig bewoners bij elkaar kwamen.  
Ongeveer de helft van de aanwezigen gaf aan al eerder bij een 
participatiebijeenkomst te zijn betrokken, de andere helft was 
niet eerder aanwezig. Tijdens de informatieavond, die werd 
geleid door een onafhankelijke gespreksvoorzitter, gaven de 
gedeputeerde Pennarts en wethouder Bakker van gemeente 
De Bilt  meer informatie gegeven over het proces. Ook was er, 
voor wie dat nog niet had gedaan, de mogelijkheid om een 
bijdrage te leveren aan het concept ontwikkelperspectief.   

In dit verslag van de bewonersbijeenkomst krijgt u een beeld 
van de belangrijkste uitkomsten en discussiepunten die naar 
voren zijn gekomen en wordt inzichtelijk gemaakt hoe het 
vervolgproces eruit zal zien. Allereerst wordt inzicht gegeven in 
de antwoorden op de vragen en onderwerpen die aan de 
bestuurders werden voorgelegd. 

Wat gaat/moet er in het gebied gebeuren om het benodigde 
bedrag te kunnen genereren? 
Een van de bewoners gaf aan geschrokken te zijn na het horen 
van een aantal voorbeelden van toekomstbeelden met 
grootschalige functies die sommige betrokkenen hebben geuit. 
De vraag werd gesteld: wat moet er allemaal in Noorderpark-
Ruigenhoek gebeuren om het benodigde bedrag in het gebied 
te genereren? De bestuurders antwoordden dat bedragen en 
plannen nog niet zijn vastgesteld, het uitvoeringsbudget is dus 
ook nog steeds onbekend. De vraag ‘welke ontwikkeling is 
passend bij het gebied?’ is leidend.  Mevrouw Bakker gaf aan 
dat er bij het nadenken over de toekomst van het gebied 
rekening gehouden wordt met de wensen van gebiedspartijen, 
bewoners, ondernemers en recreanten. Het vinden van 
draagvlak is belangrijk, we willen niet handelen tegen de wil in 
van grote groepen bewoners. 



Noorderpark-Ruigenhoek, waar staan we nu?
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Gaat Noorderpark-Ruigenhoek net als Amelisweerd worden? 
Mevrouw Pennarts gaf naar aanleiding van deze vraag aan dat 
Noorderpark-Ruigenhoek ongeveer 125 hectare groot is en er 
jaarlijks tussen de 100.000 en 200.000 bezoekers komen. Het 
aantal bezoekers per hectare per jaar ligt nu rond de 1.200 en 
dat mag best meer zijn, maar zeker niet zo veel dat het gebied 
er onder lijdt. Ter vergelijking: Amelisweerd is 23 hectare groot. 
Daar ligt het jaarlijkse bezoekersaantal boven de 50.000 per 
hectare; dat enorme aantal willen we zeker niet bereiken. Dus 
nee, als het aan de gebiedspartners ligt gaat het zeker geen 
tweede Amelisweerd worden. Mevrouw Pennarts voegde 
hieraan toe dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie belangrijk is in 
het gebied en is genomineerd om Unesco Werelderfgoed te 
worden. Voor de Waterlinie is een open landschap (als dat in 
Noorderpark-Ruigenhoek) van grote waarde. Het is belangrijk 
om de identiteit en de sfeer van het gebied te behouden en 
beschermen. Samen met de betrokkenen gaan we op zoek 
naar een toekomstvisie voor het gebied die past bij de huidige 
functie en omgeving. Recreatie, natuurbeleving en 
cultuurhistorie staan hierbij centraal.

Wat is het eindbeeld? 
Mevrouw Bakker antwoordde dat er nog geen duidelijk 
eindpunt of visiestuk is. De insteek is om samen met de 
bewoners en andere betrokkenen erachter te komen wat het 
ontwikkel-perspectief zou kunnen zijn. Hierbij gaan we uit van 
bestaande informatie en regels (bijv. bestemmingsplannen) en 
van wat de gebiedspartijen, bewoners, ondernemers en 
gebruikers willen en ook absoluut niet willen. Mevrouw Bakker 
gaf aan dat we op zoek zijn naar een gebalanceerde zonering, 
waaruit blijkt wat waar kan en wat niet, en welke grenzen we 
stellen. Mevrouw Pennarts voegde hieraan toe dat het 
uitgangspunt van dit gebiedsproces dus zeker geen pot met 
geld is. Eerst willen we er achter komen wat mogelijk is, 
voordat we bepalen wat we daar voor over hebben. De vraag 
die nu centraal staat is: hoe kunnen  we het gebied 
ontwikkelen terwijl we tegelijkertijd recht doen aan de 
kwaliteiten en sfeer van het gebied?

Hoe is dit proces ingezet in relatie tot het betrekken van 
bewoners? 
Diverse bewoners gaven op de informatiebijeenkomst aan dat 
ze vonden dat ze (te) laat waren geïnformeerd over de 
procesgang. Twee bewoners overhandigden de bestuurders 
namens de buurtgroep polder Ruigenhoek een door meer dan 
honderd medebewoners ondertekende steunverklaring, waarin 
zij hun zorgen uitten en over het proces en de toekomst van 
hun woonomgeving. Ook gaven de bewoners aan graag te 
willen meedenken op basis van complete informatie.  Mevrouw 
Bakker reageerde dat ze het heel vervelend vindt dat mensen 
het gevoel hebben (te) laat te zijn betrokken, maar hoopte dat 
we nu een nieuwe start kunnen maken. Ook gaf ze aan trots te 
zijn op het gebiedsproces dat participatief is vormgegeven. Met 
veel verschillende groepen betrokkenen is er gesproken en de 
helft van de zaal gaf aan al op een eerdere bijeenkomst te zijn 
geweest. In plaats van dat de keuze wordt gemaakt om 
ambtenaren een plan voor het gebied te laten maken, willen 
we gebruik maken van de kracht van mensen die gebruik 
maken van het gebied benadrukte mevrouw Bakker. Ook gaf ze 
aan een enorme angst bij de bewoners te voelen voor wat er in 
en met het gebied gaat gebeuren. Het proces van 
besluitvorming is echter nog niet gestart benoemde ze: hopelijk 
kan de gegeven informatie het gevoel van onbehagen  bij 
bewoners wegnemen. Juist participeren staat bij de 
gebiedspartijen hoog in het vaandel, aldus beide bestuurders 
namens de vijf gebiedspartijen. 

Wat  zijn de cijfers?  
Tijdens de informatieavond bleek dat diverse bewoners 
behoefte hadden aan inzicht in de cijfers; welk bedrag moet er 
gegenereerd worden in het gebied? Mevrouw Pennarts gaf aan 
net als de bewoners ook graag een antwoord op deze vraag te 
willen vinden. Ze benoemde dat de vraag naar de omvang van 
de beheerskosten in veel natuur- en recreatiegebieden rondom 
Utrecht speelt. Het is erg complex om de beheerskosten voor 
een gebied als geheel te achterhalen. Dit bedrag is dus (nog) 
onbekend, ook bij de bestuurders: er wordt geen informatie 
achtergehouden door de overheidspartijen benadrukte 
mevrouw Pennarts. De secretaris van het recreatieschap 
reageerde dat zij werken met een jaarlijkse begroting voor het 
deel van Noorderpark-Ruigenhoek dat zij beheren. Deze 
begroting is een openbaar stuk en kan worden geraadpleegd. 
De begroting en de bedragen die daarin zijn opgenomen, zijn 
gebaseerd op verschillende keuzes en aannames. Zo zijn 
onderhoudskosten bijvoorbeeld gebaseerd op een keuze over 
het onderhouds- of beeldkwaliteitsniveau. Het bestuur kan 
ervoor kiezen om het niveau te verhogen of verlagen waarmee 
de kosten zullen toenemen of afnemen. Over de beheerskosten 
van het totale gebied zijn geen cijfers beschikbaar. Ook lichtte 
het recreatieschap n.a.v. een vraag uit de zaal toe dat het 
recreatieschap raamt dat de Ruigenhoeksepolder inderdaad ca. 
75%  kostendekkend kan worden. Dit percentage is echter van 
toepassing indien de oefengolfbaan in de Ruigenhoeksepolder 
wordt gerealiseerd.
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Wat zijn de kaders/randvoorwaarden voor recreatieve 
ontwikkeling? 
Veel bewoners vroegen zich op de informatieavond af waar de 
grenzen liggen van recreatieve ontwikkeling. Eén van de 
bewoners uitte de angst dat wellicht ‘the sky the limit’ was wat 
betreft de toekomstige ontwikkelingen. Andere bewoners 
vroegen zich af: worden de natuurwaarden en cultuur-
historische waarden van het gebied wel beschermd? En worden 
de veiligheidszones rondom bedrijven die veiligheidsrisico’s met 
zich meebrengen wel strikt gehandhaafd? Uit de grote 
hoeveelheid vragen hierover bleek dat de bewoners veel 
behoefte hebben aan inzicht in de ruimtelijke beleidskaders: 
wat zijn de kaders en worden deze gehandhaafd? Mevrouw 
Bakker bevestigde dat dit zeker het geval is. We kijken naar wat 
het bestemmingsplan mogelijk maakt en wat het niet mogelijk 
maakt. Hierbij kan je het bestemmingsplan als restrictief 
beschouwen, waarbij je kijkt naar de beperkingen die het 
bestemmingsplan oplegt. Aan de andere kant willen we ook 
kijken naar de mogelijkheden en kansen die de bestemmings-
plannen bieden: welke delen van het ontwikkelperspectief 
kunnen worden gerealiseerd op basis van de ruimte die de 
bestemmingsplannen bieden? Mevrouw Pennarts stelde dat 
het aanpassen van het bestemmingsplannen niet het 
uitgangspunt is, kleine bestemmingsplanwijzigingen worden 
echter ook niet uitgesloten. 

Wat is de tijdslijn? 
Veel bewoners hebben behoefte aan inzicht in de tijdlijn, vanaf 
wanneer gaat er wat gebeuren? Mevrouw Bakker gaf aan dat 
we de tijd nemen die nodig is, mede omdat er veel waarde 
wordt gehecht aan zorgvuldigheid. Het betrekken van 
bewoners is een zeer belangrijke factor in het proces. De exacte 
tijdlijn op de lange termijn is dus nog niet bekend; dit is 
afhankelijk van wat er nodig is om de gewenste doelen te 
bereiken. Op korte termijn worden de resultaten van de 
bijeenkomsten verwerkt tot een aangepast ontwikkel-
perspectief. De planning is dat het ontwikkelperspectief eind 
2017 wordt vastgesteld door de gebiedspartners.

Wat is een zoneringskaart en ligt deze al vast? 
Op de bewonersbijeenkomst werd de zoneringskaart 
Noorderpark-Ruigenhoek toegelicht. Het doel van het 
opstellen van de zoneringskaart is om er met elkaar achter te 
komen wat we waar in het gebied willen, èn wat we waar 
zeker niet willen hebben. De zonering is een weergave van de 
gebieden waar we de rust willen behouden, waar kansen 
liggen, en waar we kansen kunnen verzilveren. De 
zoneringskaart is wat anders dan het bestemmingsplan: het 
bestemmingsplan bepaalt de regels en de kaders, de 
zoneringskaart laat zien waar we welke ontwikkeling wensen 
en/of de kernwaarden willen behouden en beschermen. 
Deze zoneringskaart ligt nog niet vast. De eerste versie van 
de zonering is in de belangenverkenning in het voorjaar van 
2017 ontwikkeld. Daarna is deze in verschillende participatie-
bijeenkomsten door de betrokkenen gecontroleerd en 
aangevuld. Voordat de zoneringskaart wordt aangeboden als 
een advies aan de bestuurders zal deze kaart worden 
gecontroleerd bij de bewoners en andere betrokkenen.

Hoe staan de gebiedspartijen tegenover de NRU? 
Een van de bewoners vroeg zich af hoe de aanwezige 
gebiedspartijen staan tegenover de vernieuwing van de 
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), de weg die loopt aan de 
zuidkant van Noorderpark-Ruigenhoek. De gemeente Utrecht 
gaf aan dat  het doel van de vernieuwing is om de 
doorstroming van het verkeer op de weg te verbeteren en 
tegelijkertijd de barrièrewerking van de weg te verminderen. 
Op recreatief gebied zet de gemeente zich in op het 
verbeteren van de  toegangsroutes voor voetgangers en 
fietsers vanuit de stad naar het buitengebied (Noorderpark-
Ruigenhoek), om hiermee de stad-land verbinding te 
verbeteren. De bestuurders benoemden dat de ontwikkeling 
van de NRU vanuit het gebiedsproces gezien een belangrijk 
onderwerp is. Daarop volgend stelden ze gezien de 
complexiteit van het onderwerp voor de focus van 
informatieavond te houden op de recreatieve ontwikkeling 
van Noorderpark-Ruigenhoek. 

Noorderpark-Ruigenhoek, waar staan we nu?

Aan het einde van de informatieavond bedankten de 
bestuurders de bewoners voor hun aanwezigheid en 
betrokkenheid. Ze gaven aan dat het goed en belangrijk is om  
bij elkaar te komen op een avond als deze, om te horen wat er 
speelt bij de bewoners en de benodigde informatie met elkaar 
te delen. “We zijn vanavond dichter bij elkaar gekomen” werd 
geconcludeerd.  
Meer informatie over de vervolgacties die zijn genoemd tijdens de 
informatieavond kunt u vinden op p.7 van dit verslag



Wat vindt u passen in Noorderpark-Ruigenhoek? 
Het waardenspel 
In de workshop ‘waardenspel’ werden aanwezigen gevraagd om waarde toe te 
kennen aan potentiële functies en initiatieven. Dit deden zij aan de hand van een 
groot aantal functiekaartjes die ze konden plaatsen op een assenkruis met op de ene 
as: passend/niet passend in Noorderpark-Ruigenhoek en op de andere as: levert geld 
op voor het gebied of kost geld. Op deze manier konden de deelnemers aangeven 
welke functies en initiatieven zij graag gerealiseerd zouden willen zien in 
Noorderpark-Ruigenhoek in de toekomst. De deelnemers konden kiezen op welk 
deelgebied zij zich wilden focussen. 
Na afloop van de informatie- en discussieronde hebben op 20 juni ongeveer vijftien 
bewoners aan de workshop meegedaan in twee groepen. Beide groepen hebben zich 
gericht op deelgebied 5: de Ruigenhoeksepolder. De interpretatie van de resultaten 
van de twee groepen is te vinden op de volgende pagina. 

4.

1

Natuurwaarden Cultuurhistorie

1

2 

3 

4

5

6

2

1

4

6

5

3

De  uitkomsten van het waardenspel die op de volgende pagina zijn gepresenteerd 
vormen samen met de resultaten van het waardenspel uit de eerdere bijeenkomsten een 
eerste aanzet. Op de resultaten wordt verder ingegaan tijdens de volgende bijeenkomst 
op 6 juli. Ook wordt het totaalresultaat van de workshop waardenspel (van 10 en 24 mei 
en 20 juni) op de gebiedswebsite geplaatst. De resultaten uit alle bijeenkomsten worden 
verzameld en gebracht als een advies aan de bestuurders. De uiteindelijke keuze voor 
nieuwe functies en activiteiten wordt op basis van dit advies gemaakt door de 
gebiedspartijen. 
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Interpretatie resultaten Ruigenhoeksepolder 
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dit vindt u niet passen in het gebied

passend 
Wat vinden bewoners passen in de Ruigenhoeksepolder? 

Er is een aantal overeenkomsten te zien tussen de resultaten van de twee groepen wat betreft 
passende functies en activiteiten. Beide groepen vinden sportieve en actieve buitenactiviteiten 
zoals schaatsen en kano varen in het gebied passen. Eén groep geeft aan dat sportieve 
activiteiten in een groter groepsverband zoals een avondvierdaagse, triatlon en (jeugd) 
sportevenementen in het gebied passen. Activiteiten en initiatieven die te maken hebben met 
het beleven van erfgoed zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het beleven van natuur 
(weidevogels spotten, op bezoek bij de boer, pluktuin) vinden de deelnemers ook passen in het 
gebied. Allebei de groepen gaven aan dat kleinschalige evenementen zoals een hippisch 
evenement of de parade past in de Ruigenhoeksepolder,  zolang het geen geluidsoverlast voor 
de bewoners oplevert. Tot slot vinden de twee groepen dat verblijfsrecreatie, bijvoorbeeld in de 
vorm van een natuurcamping, past in het gebied. Niet overal kwamen de resultaten tussen de 
twee groepen overeen. Zo vindt bijv. één groep (afb. rechts)  dat er ook andere overnachtings-
mogelijkheden in het gebied passen, zoals een bed&breakfast of een natuurhotel. Dit zien zij 
als een goede stabiele inkomstenbron voor het gebied. Ook geeft één van de twee groepen (afb. 
onder) aan dat ze vinden dat er in de Ruigenhoeksepolder ruimte is voor (nog) een 
horecagelegenheid. 

Ongewenste functies en activiteiten  
Op de linkerzijde van de assenkruizen is te zien welke functies en activiteiten de bewoners die 
deelnamen aan de workshop niet vinden passen in de Ruigenhoeksepolder. Voor een groot deel 
komen deze met elkaar overeen. Grootschalige functies zoals een klimhal, skihal of wellness-
centrum vinden de deelnemers niet in het gebied passen. Hetzelfde geldt voor activiteiten die 
veel geluid veroorzaken zoals quad rijden, gemotoriseerde watersport en een kermis. Ook zijn er 
aan de rechterzijde van de assenkruizen verschillende typen evenementen (o.a. een BMX-
evenementen en lifestyle-evenementen) en verblijfsrecreatiemogelijkheden te vinden, zoals een 
hotel of  camperplaats. Tot slot gaf een groep aan dat ‘een hek eromheen’ niet gewenst is; het 
gebied mag gebruikt worden! 

“Er kan eigenlijk best veel, maar het is belangrijk dat nieuwe functies aansluiten bij de waarden 
die er nu zijn. Houd het duurzaam, kleinschalig en zonder geluidsoverlast” concludeerde een 
bewoner.  

De foto’s van de assenkruizen in hoge resolutie zijn te vinden op www.noorderparkruigenhoek.nl

dit vindt u niet passen in het gebied dit vindt u wel passen in het gebied

dit vindt u wel passen in het gebied

http://www.noorderparkruigenhoek.nl


Contact 
Samen met u maken we Noorderpark-Ruigenhoek. Bezoek de 

website van het gebied: www.noorderparkruigenhoek.nl 
Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief en vindt u 
een doorverwijzing naar de facebookpagina van Noorderpark-

Ruigenhoek. Op de gebiedswebsite vindt u ook de foto’s die 
zijn gemaakt op de andere bijeenkomsten.  

Wilt u contact opnemen met de kwartiermakers Lara en 
Laurens? Dan kunt u hen mailen: 
lara@lrau.nl & laurens@lrau.nl 

De participatiebijeenkomsten Noorderpark-Ruigenhoek zijn 
een initiatief van gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, 

Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de 
Provincie Utrecht.  

De foto’s in dit verslag zijn gemaakt door  
Hans Lebbe / HLP Images

Het vervolg 
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Hoe gaan we verder? 
De grote opkomst van de bijeenkomsten maakt duidelijk dat 

er veel mensen nauw betrokken zijn bij Noorderpark-
Ruigenhoek, en daar zijn we erg blij mee. Namens alle 
gebiedspartners bedanken we dan ook iedereen die 

aanwezig is geweest voor zijn/haar inzet en waardevolle 
input. Naar aanleiding van de bijeenkomsten zijn al 

interessante gesprekken gevoerd en nieuwe onderlinge 
verbindingen gelegd die het gebied sterker kunnen maken.  

De korte termijn planning is als volgt:  
Op 6 juli delen de vijf gebiedspartijen met betrokkenen wat er 

in de eerdere bijeenkomsten is opgehaald, wat zij met deze 
resultaten gaan doen en hoe het proces voor de komende 
maanden er uitziet. Na deze bijeenkomst worden door de 
gebiedspartijen de adviezen voor het ontwikkelperspectief 

gebundeld en na de zomer aangeboden aan het bestuur van 
de vijf gebiedspartijen. 

Wij zijn Noorderpark-Ruigenhoek! Participatiebijeenkomst Noorderpark-Ruigenhoek, 10 & 24 mei 2017 

Acties n.a.v. de informatieavond 
Op de informatieavond bleek dat er behoefte is aan meer 
inzicht in de ruimtelijke kaders. Het gaat hierbij zowel om 

inzicht in de bestemmingsplannen van gemeente De Bilt en 
gemeente Utrecht, als om de provinciale kaders zoals de 

Provinciale Structuurvisie (PRS). Deze inzichten worden op de 
bijeenkomst van 6 juli door de gebiedspartijen toegelicht. 
Daarnaast bleek dat er behoefte is aan antwoorden op de 

vragen die tijdens eerdere bijeenkomsten op het parkeerbord 
zijn geplaatst, met daarop vragen over de doelstellingen, 

financiën en eerdere onderzoeken. De gebiedspartijen hebben 
de belofte gedaan hier voor half juli antwoorden op te 

formuleren.  Tot slot hebben de gebiedspartijen aangegeven 
de zoneringskaart aan te passen op basis van de input van 
betrokkenen. De aangepaste zoneringskaart wordt ook op 6 

juli gepresenteerd en zal na digitalisering op de 
gebiedswebsite van Noorderpark-Ruigenhoek verschijnen.  
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