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Duurzame ontwikkeling van een economische motor
Het Noordzeekanaalgebied in 2040
Het Noordzeekanaalgebied gezamenlijk verder ontwikkelen als de
economische motor van de Metropoolregio Amsterdam, met voldoende ruimte
voor wonen, groen en recreatie en de haven. Dat is de ambitie van de colleges
van Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen,
Zaanstad en provincie NoordHolland. Op 21 mei hebben deze colleges de
Visie Noordzeekanaalgebied 2040 vastgesteld. Het Rijk is mede betrokken bij
het opstellen van de visie.
De Visie NZKG 2040 gaat over de invulling van de toekomst van het
Noordzeekanaalgebied. Uitgangspunt is de verschillende kwaliteiten in het gebied
niet met de rug naar elkaar toe te laten staan maar juist met elkaar te verbinden en
verweven. Zo kan er een zo groot mogelijke bijdrage worden geleverd aan het
verbeteren van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio
Amsterdam en aan de regionale en nationale economie.
Om deze ambitie waar te maken, hebben de colleges onder meer gekozen om eerst
te intensiveren. Zowel op industriegebied als op stedelijk gebied. Voor het
industriegebied betekent dit eerst intensiveren op het huidige havenareaal. In
stedelijk gebied gaat het dan om wonen in hoge dichtheden, soms vermengd met
werkgebieden zoals kantoren of randen van de haven. Om dit te kunnen doen
worden de geluidscontouren aangepast, zodanig dat op sommige (nieuwbouw)
locaties er meer geluid vanuit het havengebied zal zijn. Zonder dat de gezondheid in
gevaar komt en met compensatieafspraken voor bewoners zoals isolerende
maatregelen in huizen, maar ook stedenbouwkundige aanpassingen. Ook voorziet
de Visie in de investering in zowel de recreatieve ontsluiting van de bestaande
groengebieden als in het verweven van groen in woon en werkgebieden.

Door het vaststellen van de Visie NZKG 2040 is ervoor gekozen om de
economische, woon en groenontwikkelingen in de regio gezamenlijk en in balans
met elkaar vorm te geven. De visie geeft aan welke weg de overheden en het
bedrijfsleven zullen afleggen om de ontwikkeling van het gebied tot aan 2040 in
goede banen te leiden. De visie is een middel voor plannen in onzekerheid; de visie
formuleert een richting en stappen, de regio zal de ontwikkelingen nauwgezet
monitoren om gezamenlijk te bepalen of en wanneer welke stappen worden gezet. In
dit verband is voor een eventuele uitbreiding van de haven een reservering
voorgesteld in het noordelijk deel van de Houtrakpolder. Of dit daadwerkelijk wordt
ingezet hangt af van de daadwerkelijke ruimtebehoefte van de haven. Dit is één van
de voorbeelden waarin de partners gezamenlijk monitoren en besluiten. De
vaststelling van de visie is de basis voor een sterkere regionale aanpak van de
ontwikkelingen die de gemeentegrenzen zullen overschrijden. De overheden zullen
elkaar ook in de toekomst betrekken bij besluiten over onderwerpen die in de visie
staan. Keuzes voor haven, woningen, groen en recreatie moeten de regio ten goede
komen, de visie streeft naar het evenwichtig verdelen van lusten en lasten.
Voor de zomer van 2013 wordt de visie ter besluitvorming voorgelegd aan
Provinciale Staten en de gemeenteraden. De raden en Staten wordt gevraagd om de
visie te hanteren als basis voor toekomstig beleid en garandeert zo een goede
regionale afstemming van de ontwikkelingen in het NZKG. Met instemming van deze
partijen is de visie definitief en wordt in 2014 uitgewerkt tot een
uitvoeringsprogramma: de agenda voor de toekomst.
De volledige versie van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 en
achtergrondinformatie zijn te vinden op www.visienzkg.nl.
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