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Sprangers die in hel plangebied Iiggen, zijn voorzien van de bestemming
'' Dagrecreatie''
2.4. Het beroe: van Sprangers richt zich tegen de goedkeuring van het
gehele plan. Sprangers voert aan dat nut en noodzaak van het plan
onvoldoende aangetoond zijn. Hij stelt dat het recreatiegebied op deze plaats
nauwelijks in een behoefte zal voorzien.
2.4. 1 . Het college stelt zich in navolging van de raad op het standpunt dat
in diverse rapporten voldoende is aangetoond dat behoefte bestaat aan een
nieuw te realiseren recreatiegebied.
2.4.2. Ter zitting is onweersproken gesteld dat onder meer
onderzoeksinstituut Alterra een onderzoek naar recreatietekorten in NoordHolland heeft uitgevoerd. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er
met name rond Zaanstad en in de Ilmond onvoldoende groene ruimte
beschikbaar is om te recreëren. Sprangers heeft de deugdelijkheid van dit
onderzoek nie't betwist. Gelet daarop bestaat geen aanleiding voor het
oordeel dat nut en noodzaak van het plan niet voldoende aannemelijk zijn
gemaakt.
2.5. Sprangers stelt dat de karakteristieke openheid van het landschap
verloren gaal als gevolg van de aanplant van bomen. Hij wijst er op dat dit in
strijd is met aanbevelingen van het Ruimtelijk Planbpreau om panorama's
vanaf de snelweg te beschermen.
2.5.1 . Het college stelt dat de drukke A9 door de aanplant van bomen in
enige mate zal worden afgeschermd. Op die manier vormt de beplanting een
begrenzing en achtergrond van het recreatiegebied, zo stell het college.
Daarbij is rekening gehouden met de karakteristi|ké elementen in het gebied,
2.5.2. Daargelaten welke status de aanbevelingen van het Ruimtelijk
Planbureau hebben, deze zien op het voorkomen van verrommeling en het
tegengaan van het volbouwen van uitzichten vanaf de snelweg. De
aanbevelingen zijn daarmee niet gericht tegen beplanting Iangs snelwegen.
De Afdeling acht de molivering van het college om de snelweg door middel
van beplanting af te scheiden van het recreatiegebied niet onaanvaardbaar.
2.6. Sprangers betoogt dat het voorziene baggerdepot kan Ieiden tot
zware veronlreiniging en gevaar voor flora, fauna en de gebruikers in het
recreatiegebied, nu in het plan geen voorschrift is opgenomen over het soort
bagger dat in het depot mag worden gestort.
2.6.1 . Ten aanzien van het te realiseren baggerdepot stelt het college dat
deze in het plan planologisch mogelijk wordt gemaakt. Welke soorten bagger
mogen worden opgeslagen zal in het kader van een vergunningaanvraag op
grond van de Wet milieubeheer moeten worden beoordeeld.
2.6.2. In de planloelichting staat dat het baggerdepot nodig is voor het
Opslaan en verwerken van schone tot Iicht verontreinigde baggerspecie
afkomstig van beken en andere waterpartijen. Ter zitting is nader toegelicht

