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Onderwerp: Ondertekenen intentieverklaring “Rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem”
Geachte leden van de raad,

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
Provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat voor ontwikkelingen binnen de rijksbufferzone, zoals
de herontwikkeling van het Fort benoorden Spaarndam, een intergemeentelijke structuurvisie nodig is.
Dit ligt in de lijn van het toenmalige ministerie van VROM om te komen tot een samenhangende visie
op de doorontwikkeling van de rijksbufferzone. De bufferzone is daarnaast een van de Metropolitane
Landschappen. Ook vanuit de metropolitane strategie is de ambitie gesteld om gezamenlijk tot een
intergemeentelijke visie te komen. Op deze manier wordt elke nieuwe ontwikkeling in het licht gezien
van een totale, samenhangende visie op dit gebied.
Samen met de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer
en de provincie Noord-Holland werkt Velsen in de (ambtelijke) Projectgroep Bufferzone AmsterdamHaarlem aan een totaalvisie, waarbij de verschillende deelgebieden nader worden uitgewerkt. Deze
visie wordt aangevuld met een uitvoeringsprogramma. Dit leidt tot een ontwikkelstrategie, die kan
worden uitgewerkt tot een intergemeentelijke structuurvisie en ter vaststelling kan worden voorgelegd
aan de gemeenteraden.
Door het ondertekenen van een intentieverklaring komt het college van Velsen overeen dat het proces
gezamenlijk wordt doorlopen om te komen tot een ontwikkelstrategie inclusief het uitvoeringsprogramma. Na iedere fase worden er nadere afspraken gemaakt over het verdere verloop van het proces.
Opmerking: de procedure rond de herontwikkeling van het Fort benoorden Spaarndam mag niet worden vertraagd door het opstellen van een intergemeentelijke structuurvisie. De provincie ondersteunt
dit. Bovendien bestaat nog de kans dat het huidige ministerie de intergemeentelijke visie voor ontwikkelingen in de rijksbufferzone niet nodig vindt; dit hangt mede af van het wel/niet vaststellen van de
AmvB Ruimte (waarvan het ontwerp ter visie heeft gelegen) die naar dit beleidsvoornemen verwijst.
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