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Onderwerp Stand van zaken Ontwikkelperspectief Binnenduinrand 

Geachte leden van de Commissies Beheer en Ontwikkeling, 

Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen van de stand van zaken rond het 
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. 

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand 
Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is een regionale lange termijn visie 
(tijdshorizon 2040) waarin een ontwikkelrichting geschetst wordt voor het 
buitengebied aan de westkant van Haarlem, inclusief de relatie met de dorpen en de 
stadsranden van Haarlem en Velsen. 
De Binnenduinrand is hét kustgebied voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
en is gewild als woon- en verblijfsgebied. Daarnaast vormen de duinen en de 
landgoederenzone een aantrekkelijk recreatiegebied voor honderdduizenden 
inwoners van de MRA en heeft het gebied unieke cultuurhistorische, toeristische en 
ecologische waarden. 
Doel van het Ontwikkelperspectief is het landschap van de Binnenduinrand 
weerbaar te maken voor de toekomst. Vertrekpunt voor het Ontwikkelperspectief 
vormt de Intentieverklaring "Ontwikkelstrategie Binnenduinrand, tussen Zee en 
Ringvaart", die in februari 2011 ondertekend is door de portefeuillehouders RO en 
Landschap van Zuid-Kennemerland en Velsen en de gedeputeerde Landelijk 
Gebied van de provincie Noord-Holland. In deze intentieverklaring zijn de 
landschappelijke kernkwaliteiten benoemd die het karakter van de Binnenduinrand 
bepalen, is een beeld geschetst van de ruimtelijke opgaven die op het gebied af 
komen en zijn de ambities in kaart gebracht die in de gemeentelijke en provinciale 
beleidsstukken zijn vastgelegd. 
Het Ontwikkelperspectief komt tot stand in een samenwerkingsverband van de 
gemeenten Haarlem, Bioemendaal, Heemstede, Velsen, Zandvoort, 
Haariemmerliede en Spaarnwoude en de provincie Noord-Holland. 
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Stand van zaken 
Na de intergemeentelijke raads- en statenledenconferentie van januari 2014,waarin 
het politieke draagvlak voor de beoogde ambities is getoetst, is in het najaar van 
2014 een eerste concept-Ontwikkelperspectief besproken met de inter
gemeentelijke projectgroep, de relevante gemeentelijke en provinciale 
beleidsmedewerkers en de klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten 
gebiedspartners als Watemet (Amsterdamse Waterleidingduinen), Staatsbosbeheer, 
PWN, Natuurmonumenten, LTO en een vertegenwoordiging van de buitenplaatsen. 
Daamaast zijn gesprekken gevoerd met agrarische ondememers, historische 
vereniging Santpoort en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 
De resultaten van bovenstaande commentaarronde en de inhoudelijke 
verdiepingsslag hebben aanvullend een aantal goede ideeën opgeleverd waarvan de 
verwerking meer tijd heeft gekost dan voorzien. Hierdoor is de aanvankelijke 
planning (vaststelling van het Ontwikkelperspectief in de 
gemeenteraadsvergadering van 27 augustus 2015) enigszins vertraagd. 

Verwachte planning 
De verwachting is dat het herziene concept-Ontwikkelperspectief eind juni kan 
worden voorgelegd aan het Portefeuillehoudersoverleg (met de wethouders RO en 
Landschap en de gedeputeerde Landelijk Gebied), waama (bij goedkeuring) het 
concept-Ontwikkelperspectief in september naar de colleges kan met de vraag de 
visie voor inspraak vrij te geven. Na verwerking van de inspraakresultaten kan in 
december 2015 of januari 2016 het Ontwikkelperspectief worden vastgesteld in de 
Gemeenteraden en Gedeputeerde Staten. 

Met vriendelijke groet. 

Cora-Yfke Sikkema 


