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1. Opening en mededelingen  

º Voorzitter Bond opent het overleg met de mededeling dat F. Ossel en J. Nobel 

afwezig zijn. Dhr. Ossel wordt vervangen door E. Buijs. 

 

2. Bespreking concept visie 

º Könst geeft een korte presentatie over de concept visie.  

º Bruijn blikt terug op het proces en geeft aan dat het nu tijd is om de functie van het 

gebied binnen het Metropolitane Landschap duidelijker en scherper neer te zetten. Zo 

zou ook de benaming van “bufferzone” veranderd kunnen worden naar “metropolitaan 

park”. Haarlemmerliede en Spaarnwoude kan zich in belangrijke mate vinden in deze 

concept visie. Het is een goed idee om de bereikbaarheid in de randen goed te 

regelen, om zo in het midden de rust te kunnen bewaren. De N200 doorkruist dit 

rustige middengebied echter wel. Bruijn stelt voor om deze weg ook bij de 

autobereikbaarheid op te nemen. Concreet: aftakkingen van de N200 het gebied in 

ook in visie opnemen.  

º Bruijn benadrukt dat de visie als ijkpunt op de bestuurlijke agenda binnen 

verschillende bestuurlijke gremia moet komen. Dit is nu belangrijker dan het geld en 

de fasering nader uit te werken zoals aangegeven op de besluitenlijst (bijlage 7). We 

moeten voorzichtig zijn met het maken van uitvoeringsplannen. Dit kan wel opgezet 

worden voor de korte termijn. Ook moet nagedacht worden wat de 

financieringsmogelijkheden buiten de overheid zijn. 

º Van Doorn is positief over de concept visie en de samenhang met het project van de 

Binnenduinrand. Ambities moeten op de langere termijn ingezet worden. Dit is de tijd 

om met creatieve oplossingen (alternatieve financieringsmogelijkheden) te komen. 

Over het beheer moet nog een goede discussie worden gevoerd. De voorliggende 

dilemma’s (bijlage 4) geven op een goede overkoepelende manier de belangrijkste 

vraagstukken weer.  

º Ook Verkaik is positief over het stuk. Het is inderdaad belangrijk om auto’s in het 

rustige midden van het gebied zo veel mogelijk te weren. Hij voegt toe dat een goede 

ov-verbinding vanuit het hart van Amsterdam belangrijk is. Vanuit de andere 

woongebieden is het gebied prima met de fiets bereikbaar. 

º Bond stelt voor om de concept visie in twee verschillende consultatierondes voor te 

leggen aan externe partijen. Tussen deze twee consultatierondes in wordt de concept 

visie voorgelegd aan de gemeenteraden (zie punt 6, voorliggende besluiten). De 

bestuurders kunnen tijdens stuurgroepoverleggen aangeven waar de schuring zit 

tussen een gemeentelijk bestemmingsplan en de voorliggende visie. Wat betreft de 

uitvoering moet er meer naar de langere termijn gekeken worden. Deze visie moeten 

we ook meer in metropoolregio verband plaatsen. De verschillende visies binnen de 

metropoolregio moeten uiteindelijk als het ware aan elkaar ‘geklikt’ kunnen worden 

tot een geheel.  

 

3. Dilemma’s   

º De projectgroep heeft een aantal dilemma’s voor de stuurgroep geformuleerd met 

betrekking tot de inhoud van de visie. De discussie over deze dilemma’s zal richting 
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geven aan het vervolgtraject.  

 

Dilemma 1: Schaalniveau Metropolitaan Landschap: complementaire groengebieden.  

º Bond geeft hier het voorbeeld van Fun Valley. De gemeente heeft hier 

beslissingsbevoegdheid in, wat gevolgen kan hebben voor het totaalplaatje van het 

gebied.  

º Bruijn vraagt zich af of het kiezen voor specialisaties wel een moderne manier is om 

hier over na te denken. Hij kiest daarom ook voor stellig 2. Binnen de MRA kunnen er 

verschillende groene parken bestaan met daarbinnen verschillende functies.  

º Van Doorn wil graag afspraken maken over wat de bestuurders onder intensieve 

recreatie verstaan. Daar moet een duidelijke definitie voor komen. Volgens van Doorn 

is het gebied rondom het NZK uitermate geschikt voor intensieve recreatie. Wel moet 

er altijd kritisch gekeken worden naar nieuwe ontwikkelingen. De financiële situatie 

vereist wel enige flexibiliteit hierin. 

º Mevissen vraagt aan van Doorn wat er in zijn ogen wel en niet passend is binnen het 

gebied. Van Doorn zet vraagtekens bij Fun Valley in de Zuiderscheg. Dit zou 

bijvoorbeeld wel passend kunnen zijn langs het NZK. Hij benadrukt dat het beheer van 

het rustige midden het belangrijkste is. Als dat betekent dat er uit financiële noodzaak 

intensieve recreatie in de randen toegestaan moet worden, dan moet dat.  

º Verkaik kiest ook voor stelling 2. Voor elk gebied binnen de MRA moet een plek zijn 

waar mensen hun vrije tijd kunnen doorbrengen.  

º Buijs geeft aan dat er wel een bepaalde vorm van specialisatie kan zijn. Ook hij kiest 

voor stelling 2.  

º Bond concludeert dat de stuurgroep kiest voor stelling 2, maar plaatst wel twee 

kanttekeningen. Er is een definitiebehoefte m.b.t. intensieve recreatie en er moet een 

balans gevonden worden in welke ontwikkelingen niet op een bepaalde plek kunnen 

plaatsvinden en welke wel. Dit is de kracht van deze visie en hier moet ook in groter 

verband naar gekeken worden. Dit zou idealiter ook verevening tussen gebieden 

betekenen. Van Doorn: de grootste economische waarde van het gebied is behoud van 

de groene waarde.   

 

Dilemma 2: Schaalniveau bufferzone: de visie als input voor reacties op “invloeden van 

buitenaf”  

º Bond stelt voor om als overheden gezamenlijk vanuit de visie op “invloeden van 

buitenaf” te reageren. Alle bestuurders zijn het hier mee eens.  

º Mevissen stelt wel nog de vraag hoe er in dit geval met de NZK visie omgegaan 

wordt. Bond geeft aan dat de visie een commitment is die de bestuurders samen 

uitspreken. Uitgangspunt is daarom dat de betrokken overheden zullen proberen het 

altijd gezamenlijk te doen. De inbreng in de NZK visie komt ook deels vanuit deze 

visie. Bruijn beaamt dat de visie een bestuurlijk ijkpunt is, een nadere invulling van 

wat er op dit moment in de provinciale structuurvisie staat. Bovendien vallen de 

conflicterende belangen m.b.t. de zuidkant van het NZK erg mee. Mevissen 

concludeert dat de bestuurders de visie sterk genoeg vinden als inbreng in andere 

(integrale) discussies.  
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Dilemma 3: Schaalniveau deelgebied: gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 

A. Verdienvermogen en openbaarheid 

º Bond merkt op dat dit dilemma te vroeg komt. De stuurgroep komt hier tijdens het 

consulteren van externe partijen weer op terug.  

º Groen geeft aan dat ze op dit moment onderzoekt onder welke voorwaarden 

bedrijven zorg zouden willen dragen voor de inrichting en beheer van delen van het 

gebied en hoe overheden bedrijven tegemoet zouden kunnen treden. 

 

B. Windenergie  

º Bond legt uit dat de provincie een rijkstaakstelling van 600 megawatt opgelegd heeft 

gekregen. Andere gebieden in Noord-Holland lenen zich in principe beter voor het 

plaatsen van windturbines dan dit gebied, maar dit zal per casus bekeken moeten 

worden. Onder bepaalde voorwaarden zou het NZK gebied wel een optie kunnen zijn. 

Probleem is wel de milieudruk.  

º Bruijn vraagt waarom de discussie alleen gevoerd wordt over windenergie. Waarom 

wordt er niet ook gekeken naar zonne-energie? De energiediscussie moet breder 

getrokken worden.  

º Bond antwoordt dat zonne-energie te veel landschapsvervuiling oplevert en dat het 

voor particulieren financieel al interessant genoeg is om zonnepanelen te plaatsen. 

º Van Doorn oppert om ook naar de mogelijkheid van vergisting te kijken en te kiezen 

voor optie 1. Andere alternatieve vormen van energie kunnen toegelaten worden in 

het gebied onder nader te bepalen voorwaarden. Het is bespreekbaar als de 

stuurgroep het eens kan worden over de voorwaarden. Van Doorn stelt wel voor het 

kopje “windenergie” te vervangen door “duurzame energie” (bijlage 4). De stuurgroep 

gaat akkoord. 

 

Dilemma 4: Schaalniveau erf: omvorming boerenerven. 

º Bond stelt stelling 2 voor (wat wenselijk is, is per gebied verschillend).  

º Verkaik is het hier mee eens. Het is de meest praktische keuze, het gaat om 

maatwerk. Per casus moet er beoordeeld worden.  

º Bruijn geeft aan dat in Haarlemmerliede en Spaarnwoude verbreding gestimuleerd 

wordt. Men probeert voormalige boerenbedrijven te vullen met passende functies.  

 

De bestuurders concluderen dat de dilemma’s een aardige opzet zijn, ook voor het 

vervolg.  

 

4. Financiële doorrekening gewenste ingrepen bufferzone 

º Bond benadrukt dat deze bijlage dient ter informatie en niet zal worden toegevoegd 

aan het visiedocument. De bedragen geven slechts een indicatie van de kosten. Deze 

doorrekening is gemaakt omdat de stuurgroep hierom had gevraagd.  

º Van Doorn vraagt wat de status van het stuk is. Bond antwoord dat het stuk geen 

status heeft.  
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º Van Doorn wil eerst op papier krijgen wat we met dit gebied voor ogen hebben. 

Daarna moet er pas gekeken worden naar financiële consequenties en mogelijkheden.   

 

5.  Vervolgproces fase 2 (uitvoeringsprogramma)  

º Geen commentaar.  

 

6. Voorliggende besluiten  

º De stuurgroep heeft de volgende processtappen vastgelegd in aanloop naar het 

vaststellen van de visie: 

1.1a De projectgroep en voorzitter Jaap Bond krijgen het mandaat om n.a.v. 

opmerkingen in deze stuurgroep tekstuele wijzigingen in het stuk aan te brengen.  

1.1b Na de verwerking van tekstuele wijzigingen wordt de visie voorgelegd aan 

externe partijen. Besloten wordt een beperkte consultatieronde te doen.  

1.1c Na verwerking van de opmerkingen van externe partijen wordt de concept visie 

opnieuw voorgelegd aan de stuurgroep. Dit zal schriftelijk ter accordering gebeuren.   

1.2 Hierna wordt de concept visie voorgelegd aan de gemeenteraden en GS. Voorstel 

is om een presentatie (vergelijkbaar met de presentatie van Anne Könst) in de 

verschillende raadscommissies te geven.  

1.3. Na instemming van de gemeenteraden en GS wordt de concept visie nogmaals ter 

consultatie voorgelegd. Ditmaal een grotere consultatieronde per deelgebied waar ook 

bewoners en private partijen bij betrokken worden.  

1.4 Het resultaat van deze uitgebreide consultatieronde wordt aan de stuurgroep 

voorgelegd.  

 

º Opmerking van Van Doorn: Wat is de samenhang met Binnenduinrand? Laat de 

trajecten van Binnenduinrand, intergemeentelijke structuurscan en visie goed op 

elkaar aansluiten. Mevissen: op de samenhang met Binnenduinrand komen we nog 

terug.  

º Opmerking Bond: Het stuk moet geen concept visie genoemd worden, maar “concept 

visie als basis voor discussie voor nadere uitwerking”.  

º Conclusie: We gaan door met de volgende fase, maar dit hoeft niet op de korte 

termijn te leiden tot een uitvoeringsprogramma. 

 

7. Discussie recreatieschap 

º Mevissen geeft een korte presentatie over het recreatieschap/gemeenschappelijke 

regeling i.r.t. aanpak uitvoering. Doel van de discussie is niet om tot een oplossing te 

komen maar om te inventariseren welke vragen er liggen en hoe de discussie goed 

aangepakt kan worden (proces).  

º Van Doorn vraagt wat de relatie is met SBB. Hoe veel grond willen zij afstoten en 

gaan wij overnemen? Bond antwoordt dat we steeds meer partners met SBB worden. 

De relatie is veranderd omdat we nu een gezamenlijk probleem hebben. SBB moet 

gewoon geld verdienen en door verevening kunnen we elkaar helpen elkaars 

problemen op te lossen. Het doel is voor de zomer bij elkaar te komen met de 

recreatieschappen.  
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º Mevissen stelt de vraag aan de bestuurders welke andere vragen er liggen die 

meegenomen moeten worden in de discussie over de toekomst van de 

recreatieschappen.  

º Van Doorn is van mening dat als we met elkaar iets willen, we ook keuzes moeten 

maken.  

º Verkaik beaamt dat er dingen moeten veranderen. Maar welke kant op?  

º Buijs stelt dat de betrokkenheid van Amsterdam bij het recreatieschap onvoldoende 

is. Als het alleen maar over het beheer gaat, dan kan Amsterdam niet zo betrokken 

zijn.  

º Bond geeft aan dat de betrokkenheid van het recreatieschap bij het gebied goed is. 

Maar kan het niet gecombineerd worden met het Metropolitane Landschap? Conclusie 

is dat het goed is deze discussie te voeren, ook in het op te richten bestuurlijk 

kernteam Metropolitane Landschap van de MRA. Van Doorn stemt toe om namens 

Haarlem toe te treden tot het kernteam. 

º De presentatie van Mevissen zal nog aan de bestuurders worden toegestuurd.  

 

8. Rondvraag en afsluiting 

º Geen vragen of opmerkingen. Voorzitter Bond sluit het overleg af.  

 

Afsprakenlijst:  

º De volgende opmerkingen van de stuurgroep op concept visie worden uitgewerkt en 

voorgelegd:  

- Aftakkingen van de N200 het gebied in ook in de visie bij autobereikbaarheid 

opnemen.  

- Functie van het gebied binnen het Metropolitane Landschap scherper neerzetten. 

- Kijken of een goede ov-verbinding vanuit het hart van Amsterdam opgenomen is en 

anders kan worden in de visie.  

- Er komt een duidelijke definitie van ‘intensieve recreatie’. 

º Na verwerking van deze opmerkingen wordt de concept visie voorgelegd aan eerder 

betrokken externe partijen (beperkte consultatieronde). Hierna wordt de concept visie 

opnieuw schriftelijk voorgelegd aan de stuurgroep. In de raadscommissies wordt de 

concept visie gepresenteerd, waarna het stuk wordt voorgelegd aan de raden. Na 

instemming van de raden volgt een grotere consultatieronde per deelgebied. Het 

resultaat van deze consultatieronde zal in de volgende stuurgroep aan de bestuurders 

worden voorgelegd.  

º We gaan dus door met de volgende fase, maar dit hoeft niet op de korte termijn te 

leiden tot een uitvoeringsprogramma.  

º De presentatie van Mevissen over het recreatieschap wordt naar de bestuurders 

gestuurd.  

 

 

 


