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Amendement

Van:
Raadsvergadering:
Raadsvoorstel:
Corsanr Raadsvoorstel:

GrL, D66, WD, PvdA, CDA 
2 november 2017
Concept ontwikkelperspectief Binnenduinrand 
2017012882

De raad van de gemeente Bloemendaai, in vergadering bijeen op 2 november 2017,

Kennis genomen hebbende van het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 juli 2017;

Overwegende dat:

het door het College voorgestelde raadsbesluit kan worden verkort en kan worden verscherpt in verband met in 
het bijzonder:

het belang van sturing van bezoekers- en toeristenstromen in regío-verband 
het belang van behoud van het karakter van de gemeente (rust, ruimte, groen) 
het belang van behoud van natuurwaarden in de gemeente;

Voorts overwegende dat:

de consequenties voor de binnenduinrand en specifiek de gemeente Bloemendaai van onderstaande in de nota 
benoemde sporen onvoldoende zijn benoemd:

toeristisch-recreatieve dóórontwikkeling van de kust(plaatsen) tot "Amsterdam Beach" met behoud van 
rust en ruimte;
verkenning van de mogelijkheden om het gehele duingebied onder de noemer van "Nationaal Park" te 
brengen en als zodanig te promoten;
ontwikkeling van een marketing- en promotiestrategie voor de Binnenduinrand in lijn met het project 
"Amsterdam bezoeken, Holland zien";

Besluit:

het door het College voorgestelde besluit te vervangen door het onderstaande besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaai;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 juli 2017

besluit:

1. in te stemmen met het concept ontwikkelperspectief Binnenduinrand met de onder 3 genoemde zienswijze;

2. het concept ontwikkelperspectief Binnenduinrand vrij te geven voor inspraak inclusief deze zienswijze;

3. als zienswijze aan te geven:

a. Het karakter en natuurwaarden van het gebied moeten nu en in de toekomst zeker worden gesteld, 
ook bij toename van bezoekers/toerisme. Overlast van het verkeer moet daarbij zoveel mogelijk worder 
voorkomen.
b. Bij de 4e Raadsconferentie (Inspraakreacties en Ontwikkelperspectief) in december 2017 dienen de 
consequenties voor de binnenduinrand en specifiek de gemeente Bloemendaai m.b.t. onderstaande 
sporen voldoende aandacht te krijgen:

« toeristisch-recreatieve dóórontwikkeling van de kust(plaatsen) tot "Amsterdam Beach" met 
behoud van rust en ruimte;
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» verkenning van de mogelijkheden om het gehele duingebied onder de noemer van "Nationaal 
Park" te brengen en als zodanig te promoten;

« ontwikkeling van een marketing- en promotiestrategie voor de Binnenduinrand in lijn met het 
project "Amsterdam bezoeken, Holland zien”.

D66 WD PvdA GroenLinks CDA
Jerker Westphal Albertine Zoetmulder Henk Schell Andre BurgerMartine Wii

Stemmen voor: 14 

Stemmen tegen: ^

Ulï

2017018929


