
*
Bloemendaal

Beleid

Metropoolregio Amsterdam
Postbus 202

1OOO AE AMSTERDAM

Datum

Uw kenmerk

Ons kenmerk
Behandeld door

Onderwerp

Verzonden

Bijlage(n)

Gemeente Bloemendaal

Polbus 201

2050 AE Overveen

f '14 023

www.bloemendaal.nl

19 juli 2021

202t00r67L
N.S. Oud / R. Everaardt
Zienswijze verstedelijkingsstrategie

Geachte heer/mevrouw,

Op 12 mei is de tweede concept versie van de verstedelijkingsstrategie aan de MRA deelnerners
verzonden voor zienswijzen. In deze brief leest u de zienswijze van Bloemendaal.

De gemeente Bloemendaal onderschrijft de centrale gedachte achter de verstedelijkingsstrategie van
een polycentrische ontwikkeling. De MRA bestaat uit veel verschillende en krachtige kernen, die
elkaars kwaliteiten versterken, Ze liggen in een landschap dat al even gevarieerd is. Het dorpse en
groene karaKer van Bloemendaal, met de afzonderlijke kernen, is een te behouden kwaliteit voor de
metropoolregio. In de verstedelijkingsstrategie wordt ¡ngezet op een goede verdeling van de
werkgelegenheid in de MRA en balans in woon- en werklocaties. In de doorontwikkeling van de MRA
regio wordt daarnaast niet enkel ingezet op het toevoegen van woningen, maar nagedacht hoe de MRA
leefbaar blijft met ook aandacht voor klimaatadaptatie en landschap. Dit zijn logische keuzes en sfuiten
goed aan op de ambities die de regio Zuid-Kennemerland heeft en de positie van Zuid-Kennemerland
in de MRA.

De verstedelijkingsstrategie is een gemeenschappelijk kader voor de noodzakelijke interventies van
Rijk en regio in de MRA. Op die manier kan de verstedelijkingsstrategie helpen om de ambities waar te
maken, die de gezamenlijke raden en Staten hebben vastgesteld in de nieuwe MRA Agenda. Ambities
waar gezamenlijke interventies met het Rijk nodig zijn.

Het vcrbctcrGn vrn dc bcrcikbaarhcid i¡ ccn bclangrijkc randvoorwaerdc voor dc vcrdcrc
ontwikkcling ven dc rcgio Zuid-Kcnncmcrland.
In de regio wordt stevig ingezet op een mobiliteitstransitie en hiervoor zijn een schaalsprong van het
regionale OV, het versterken van het regionale fietsroutenetwerk en het verbeteren van de
voorzieningen vùor ketenmobiliteit onontbeerlijk. De ontwikkeling van de OV-knooppunten wordt in de
verstedelijkingsstrategie goed geagendeerd, ook in het licht van de noodzakelijke mobiliteitstransitie
en de ontwikkeling van nieuwe werkfuncties.
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rn de verstedeliikingsstrategie is meer aandacht voor de impact van recreatie eri toerismegewenst.
Deze onderwerpen hebben niet alleen een grote economische impact, maar ook effect op de ruimte, opde natuurwaarden en landschappelijke kwaliteit en op de leefkwaliteit van de inwoners. voor decoronacrisis was er sprake van een hoge groeiverwachting van het aantal (internationale) toer¡sten. Nuleidt de groei van het aantal woningen, aantal inwoners en banen ook tot een groei van derecreatiebehoefte, zowel in de steden als in het buitengebied. Naarmate de verstedelijking toeneemt ishet des te belangrijker te ¡nvesteren in natuur en recreatie. D¡t ¡s bij uitstek een bovenlokale opgaveen het is goed dat zowel de investeringskant als de beheerkant in de verstedelijkingsstrategie wordengeagendeerd. Minder duidelijk is tot welke concrete acties dit gaat reiden.

Met betrekking tot de kwaliteitsimpuls van de Noordzeekust vinden wij het belangri¡k om in te gaan opde zonering van de verschillende kustplaatsen. In de omschrijving van de opgaven van Zuid-Kennemerland wordt omschreven dat de kustplaatsen een stårk toerist¡sch profiel hebben en dat d¡tprofiel onder de noemer Amsterdam Beach wordt versterkt. De verscheidenheid van de Noordzeekustkomt hier onvoldoende in naar voren, terwijl dit een belangrijke kwaliteit is in de regio die geborgdmoet worden' Naast het ontwikkelen van jaarrond-voorzÍeningen op de recreatiestranden (Zandvoorden Ilmuiden aan Zee) is het voor een kwaliteitsimpuls belangrijk dat de verscheidenheid van dekustplaatsen behouden blijft' Dít is van belang voor de leefkwaliteit in de regio en de verschillendedoelgroepen die de Noordzeekust bedient.

Betreffende het "keuzevraagstuk Noorzeekanaalgebied" zijn wij van mening dat de Houtrakpolder eenbelangriik onderdeel is van de groene buffer tussen Rmsterdam en Haarlem. Gelet op de recreatievedruk in het buítengebied is de gewenste lijn hier een versterking van de natuurwaarden en derecreatieve mogel ij kh eden.

De onderbouwing van de spreiding van werkgelegenheid over de MRA-regio ¡s nog mager.De economische ambitie van Zuid-Kennemerland is steviger dan nu ¡n het verstedelijkingsconceptstaat verwoord' Redenerend vanuit het idee van de polyÃntrische ontwikkeling van de metropool zouhet uitgangspunt moeten zijn dat in de deelregio's de groei van het aantal banen minimaal gelijke tredhoudt met de toename van het aantal inwoners. Dit ter voorkoming van verdere scheefgroei van dewoon-werkbalans en de hieraan gerelateerde benodigde mobiliteits-investeringen. Het toevoegen vanwerkfunctíes rondom de ov-knooppunten is daarbij cruciaal om deze woon-werkbalans te behouden.

Veel bestaande bedríjventerreinen worden getransformeerd tot gemengde woonwerklocaties. Hetbehouden van voldoende gezoneerde bedrijventerreinen zoals waarderpolder Haarlem Business park isbelangrijk om voldoende ruimte voor bedrijvigheid te blijven bieden. Het versterken van deeconomische samenwerking aan de westflank van de MRA (Zuid-Kennemerland, IJmond,Haarlemmermeer) is belangrijk en biedt kansen, Zuid-Kennemerland is meer dan fijne woon-, leef- enbezoekersregio.

Betrokkenheid bij het proces
Het abstractieniveau van de verstedeliik¡ngsstrategie en de hieruit voortvloeiende afspraken met Rijken regio is hoog' De genoemde thema's en opgaven vragen om een degelijke uitwerking inprogramma's en projecten. wij blijven graag betrokken bij deze uitwerking.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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