INSPRAAK
REACTIES
STRUCTUURVISIE

Inspraakreactie Ontwerp Structuurvisie Velsen
Aanwezig: Henriette van Westerhoven (Rigo), Machiel van Westerhoven (Rigo), Jacques Warmerdam
(gemeente Velsen), Hans Kloosterman (gemeente Velsen).

Op 26 november 2015 hebben Henriette van Westerhoven en Machiel van Westerhoven van de
verffabriek Rigo, gevestigd aan de Dokweg in IJmuiden, een mondelinge inspraakreactie gegeven op
de structuurvisie Velsen.
In het gesprek is door Rigo toegelicht dat de structuurvisie heel goed aansluit bij de profilering van
hun bedrijf waar ze op dit moment mee bezig zijn. Wel heeft men vragen met de betrekking tot de
ontwikkelingen in de zone Kromhoutstraat –Amperestraat. Dit heeft te maken met de toekomstvisie
van het bedrijf, waarbij de beleving van grondstof tot eindproduct hoofdgedachte is en de
investeringen die hiervoor moeten worden gedaan op de huidige locatie van Rigo aan de Dokweg.
Rigo geeft aan dat de ‘roots’ van het bedrijf in IJmuiden liggen en dat men daar ook graag wil blijven.
De huidige bedrijfsbebouwing heeft een beperkte bouwkundige kwaliteit. Het realiseren van de
bedrijfsvisie vergt veel investeringen . Men geeft aan dat voor hen belangrijk is dat men binnen
enkele jaren duidelijkheid heeft over wat er met de zone zal gaan gebeuren. Op zich vindt men de
locatie een mooie plek voor een gemengde woon-werkfunctie, die dicht is gelegen bij de duinen.
En ook geven ze aan dat men voor bedrijfsverplaatsing open staan. Maar dat er op korte termijn
duidelijkheid over moet komen, zodat ze hun toekomstplannen verder kunnen uitwerken.
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Geacht College
Tata Steel IJmuiden heeft met interesse kennis genomen van de Structuurvisie Velsen
- ontwerp van 6 oktober 2015, en maakt graag van de gelegenheid gebruik een
zienswijze in te dienen.
De structuurvisie ademt een ambitie uit op een groot aantal thema’s, waarbij werken,
wonen en recreëren hand in hand moeten gaan. De voorgestelde ambities zijn de groei
in toerisme, recreatie, natuurbeheer en wonen in combinatie met industriële
ontwikkeling .Wij vragen ons sterk af of de bovengenoemde ambities waar gemaakt
kunnen worden in deze regio als basis voor toekomstige bestemmingsplannen in
relatie tot leefbaarheid en duurzaamheid van de omgeving. Ambitie is goed, maar het
moet ons ziens ook reëel en uitvoerbaar zijn.
In de structuurvisie wordt een directe link gelegd tussen de aanwezigheid van de zware
industrie en mogelijkheden tot het verbeteren van de luchtkwaliteit in 2025. De lokale
luchtkwaliteit in de IJmond wordt voor het grootste deel bepaald door de
achtergrondconcentratie en voor een deel door de bijdrage van de lokale bronnen
zoals verkeer, scheepvaart, industrie, wonen en zee. Dat betekent dat een verbetering
van de luchtkwaliteit niet alleen gekoppeld zou moeten zijn aan maatregelen bij de
industrie in de IJmond.
Graag brengen wij nogmaals het persbericht van het RIVM (23-04-2015) onder de
aandacht waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit verder kan verbeteren met een strikte
uitvoering van het huidige voorgenomen nationale en vooral internationale beleid.
Maatregelen uitvoeren vanuit een internationaal kader biedt een gelijk speelveld voor
internationale bedrijven zoals Tata Steel.

Tata Steel is geen voorstander van de ontwikkeling van een lokaal of regionaal
afwegingskader van gezondheidsaspecten in het milieubeleid. Wij zijn van mening dat
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dit kader landelijk en bij voorkeur internationaal ontwikkeld dient te worden, zoals ook
uiteengezet in het recente coalitieakkoord van de Provincie Noord-Holland. Dit is van
belang om een goede wetenschappelijke onderbouwing te kunnen waarborgen voor de
zeer complexe en specialistische aspecten van dit vraagstuk en om een gelijk
speelveld te behouden/verkrijgen. Wij vragen daarom regionale accenten zorgvuldig af
te wegen en zoveel mogelijk te zoeken naar win- win situaties op het gebied van milieu
en economische ontwikkeling en innovatie, zoals ook de insteek is van het nieuwe
coalitieakkoord van de Provincie Noord-Holland.
Verder wordt gesproken over een integrale benadering van de leefomgeving. Tata
Steel ondersteunt dit uitgangspunt van harte. De ervaring is echter dat dit uitgangspunt
regelmatig wordt aangehaald, maar dat de praktijk veel weerbarstiger is. Als voorbeeld
wordt de verbetering van de luchtkwaliteit genoemd. In onze beleving is er lokaal en
regionaal een eenzijdige focus op dit vraagstuk zonder integrale benadering. Dit kan
betekenen dat strengere luchtkwaliteitsnormen ten koste gaan van meer storten van
reststoffen wat zich bijvoorbeeld uit in veel afvoeren van stoffen door vrachtverkeer.
Wij pleiten er sterk voor om de integrale benadering voortvarend op te pakken en om
met alle belanghebbenden hier een werkbare vorm aan te gaan geven. Hierbij zouden
alle aspecten van duurzaamheid(People, Profit en Planet) moeten worden
meegenomen voor het vinden van een juiste balans in de verschillende
maatschappelijke vraagstukken.
In het kader van het thema duurzaamheid stelt u dat “Alle bedrijvigheid zo schoon en
duurzaam mogelijk dient te worden.” Wij gaan er vanuit dat ook hier met een integrale
benadering afwegingen gemaakt zullen worden.
Wij zien graag onze zienswijze betrokken worden in uw structuurvisie.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer H.J.M. Hoogland, 0251497457; henny.hoogland@tatasteel.com

Hoogachtend,
Tata Steel IJmuiden BV

mw. drs. MLG. Bredewold
General Manager
Health, Safety & Environment

Hans Kloosterman
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Jan Morren <jan.morren@ziggo.nl>
woensdag 25 november 2015 19:39
structuurvisie
stichtingsantpoort@gmail.com
Inspraak structuurvisie Velsen

Aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
Woensdag 25 november 2015
Onderwerp; inspraakstructuur visie Velsen
Geacht College
Bij de inspraak structuur visie Velsen, onderdeel Grote Buitendijk/Hofgeest wil ik de aandacht vestigen op de loop
van de voormalige eeuwen oude Hofbeek. Deze beek loopt ten noorden van het huidige VSV terrein, ten zuiden van
het parkeerterrein van de autosloop van de firma Rutte en de boerderij Hofgeesterweg 7 tot aan de A22 . Dit tracé
van de beek ligt nog steeds op zijn oorspronkelijke plaats en vormde in vroegere tijden de noordelijke begrenzing
van de Hofgeest. In het huidig gepresenteerde plan is geen of weinig aandacht besteed aan het behoud van deze
beek. Ik wil er bij u op aandringen om deze beek bij de nieuwe plannen op zijn oorspronkelijke tracé te behouden en
te gebruiken als versterking van het landschap rond de nieuwbouw op het huidige VSV terrein. Langs het
Hillegondswegje is het tracé van deze beek helaas grotendeels verloren gegaan. Ik wil bij u er op aandringen om
hier de beek te herstellen. De beek heeft een grote historische waarde, hij wordt in oude archief stukken genoemd
van uit de Middeleeuwen in samenhang met het huis te Lane, de voorganger van het latere Huis te Spijk . Van dit
huis zijn de gracht, het eiland waarop het huis gestaan heeft, de omdijking en de hekpalen bewaard gebleven. De
beek en resten van het huis hebben een historische samenhang in het landschap.
Hoogachtend;
J. Morren
Amateur historicus en archeoloog
Uitendaalstraat 16
2082Xl Santpoort-Zuid
Jan.morren@ziggo.nl
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Stichting Santpoort
Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden
en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving
Postbus 21
2080 AA Santpoort-Zuid
Bank: NL16INGB0003606774
www.stichtingsantpoort.nl

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden.
Betreft: Inspraakreactie Ontwerp structuurvisie Velsen 2015-2025
Santpoort, 3 december 2015
Geacht College,
De Stichting Santpoort wil hierbij graag haar reactie geven op de nieuwe Structuurvisie Velsen 2025. Voorafgaand hieraan willen we u opmerkzaam maken op de verwarring die is ontstaan doordat de Visie in de Hofgeest wordt aangeduid als Visie 2025, terwijl de visie op de
gemeentesite te vinden is onder structuurvisie 2015, dat tegelijk de aanduiding is van de bestaande structuurvisie.
We zullen in gaan op diverse onderdelen van de visie en soms ook op de bij een bepaald thema behorende voorgestelde maatregelen in de matrix. Ook vragen we waar nodig om verduidelijking van de tekst.
3. Kernkwaliteiten
De te behouden Kernkwaliteiten voor de dorpen zijn weliswaar summier aangeduid, maar in
de kern kunnen we ons daar zeker in vinden. Veel hangt af van de wijze waarop het college in
de toekomst hier vorm aan wil geven.
4. De Koers van Velsen
4.6. Duinstad en LandGoed
Behouden van de lommerrijke sfeer van de binnenduinrand, landgoederen en de bijzondere
woonomgeving en ligging nabij de duinen. Ook dit onderschrijven we en gaan ervan uit dat
de gemeente Velsen in haar beleidsplannen daadwerkelijk maatregelen neemt om achteruitgang van de genoemde kernkwaliteiten te voorkomen, en juist werkt aan versterking ervan.
5. De thematische uitwerking
5.2. Wonen, kaartje pag. 52 en tekst pag. 53
5.2.a. Groene scheg
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Nu er een nieuwe ontwerp structuurvisie ter inzage ligt, dringen wij erop aan om de z.g.
“groene scheg” in Santpoort-Noord tegenover het station en de speeltuin ten zuiden van de
Valckenhoeflaan als mogelijke locatie voor al of niet gestapelde woningbouw of welke bebouwing dan ook, uit de visie te halen, zowel op de kaart op pag. 52 en alsnog niet op te nemen bij Gewenste ontwikkelingen op pag. 53. Deze woonkern kan hiermee het enige groene
stedenbouwkundig element van enige importantie in het dorp behouden. Het is een z.g. groene insteker, waarmee het landschap en het groen naar binnen wordt gehaald. Daarnaast is het
van groot belang voor de ontspanning, de recreatie, sport en spel van de bewoners.
Reeds eerder hebben wij bij de presentatie van het Startdocument Bestemmingsplan Santpoort-Noord hierover een zienswijze ingediend. Destijds kregen we als antwoord dat deze
locatie voor mogelijke woningbouw in het bestemmingsplan moest worden opgenomen, omdat hij als zodanig in de lopende Structuurvisie Velsen 2015 stond.
We doen dan ook nu het verzoek de “groene scheg” niet op te nemen als mogelijke bouwlocatie en de bestemming Structureel Groen te handhaven.
5.2.b. Locatie Delftplein
De Stichting zet vraagtekens bij de wenselijkheid hier op den duur woningbouw te realiseren.
Nu is er nog iets van groen te vinden, maar bij verdere bebouwing verdwijnt voor toekomstige
bewoners het laatste stukje groen in de directe omgeving.
5.2.c. Bouwen binnen de invloedssfeer van OV-knooppunten.
De beide stations in Santpoort zijn daarvoor niet geschikt. Het station Santpoort-Noord ligt
bovendien in de invloedsfeer van Natura 2000-gebied.
N.B. Op het kaartje op pag. 56 is station Santpoort-Noord overigens aangegeven als wijksteunpunt. Bedoelt u de JOP of waar moeten we anders aan denken? Zeker nu het stationsgebouw te koop staat roept een en ander vragen op.
5.7. Landschap en erfgoed
5.7.a. Landschap
Er wordt een directe relatie vermeld met het regionale Ontwikkelingsperspectief binnenduinrand. Wij hebben dat document in de ontwerpfase kunnen inzien en die versie leek beloftevol,
maar het definitieve document is nog niet in te zien voor de burger. In feite weten wij niet wat
we van de gemeente kunnen verwachten.
Positief is dat er geen verdere verstedelijking zal plaatsvinden in het buitengebied en dat de
gemeente openstaat voor andere functies van beheer van het landschap dan de huidige agrarische en dan vooral aan biologische land- en tuinbouw of een andere groene invulling denkt.
Voor het behoud van het karakter van het landschap is het van groot belang dat er geen verstedelijking in de vorm van sportparken en nog meer infrastructuur door het landschap zal
plaatsvinden.
5.7.b. Erfgoed
Mooie ambitie is het versterken van de relatie van de cultuurhistorische waarden van de binnenduinrand en de polder.
Er zijn naar ons idee veel meer thema’s die onder de aandacht kunnen worden gebracht in het
kader van landschap en erfgoed, zoals architectuur, archeologie, de landschappelijke opbouw,
etc. dan min of meer objectmatige aanpak in deze visie.
5.5. Recreatie en Toerisme
5.5.a. Toevoegen buitenplaatsen in Santpoort
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Op pag. 43 wordt gesproken over het behouden en versterken van de lommerrijke sfeer van de
binnenduinrand en het behouden van de open ruimten in het kleinschalige mozaïeklandschap.
De parken zijn daarbij belangrijke dragers.
Op het kaartje op pag. 48 zijn de buitenplaatsen Spaarnberg met het Burg. Rijkenspark als
voormalig overbos naar het ontwerp van de bekende landschapsarchitect J.D. Zocher, en
Kennemergaarde niet aangegeven. Deze alsnog graag opnemen.
Deze parken zijn uitermate belangrijk voor Santpoort en verre omgeving. Met name het Burg.
Rijkenspark wordt zeer intensief gebruikt, ook door hondenbezitters die vanuit IJmuiden, Velserbroek en Spaarndam en vooral ook uit Haarlem-Noord hierheen komen. Het gevolg is dat
het park in hoog tempo verslijt, terwijl de periode van bestaande beheerplan al voorbij is en
delen van het plan nog niet zijn uitgevoerd. Zie ook onze opmerkingen bij de Maatregelenmatrix.
Verder zijn in deze parken belangrijke cultuurhistorische waarden bewaard gebleven, die in
tegenstelling tot de parken in Velsen-Zuid en Driehuis tot nu toe onderbelicht zijn gebleven.
5.5.b. Benutten stations voor toerisme
We kunnen ons voorstellen dat de treinstations in de binnenduinrand zijn te benutten
voor het toerisme, maar aan welke manier en welke schaal wordt dan gedacht?
5.6. Duurzaamheid en milieu
Opzetten effectief kapbeleid en beïnvloeding bewoners
We delen de zorgen om het milieu en onderschrijven de voorgestelde inspanningen en maatregelen met betrekking tot de klimaatadaptatie - het tegengaan van extreme wateroverlast en
overmatige opwarming van de stedelijke ruimte- en het voorkomen van luchtvervuiling en
geluidsoverlast. Van een lommerrijke omgeving is in sommige delen van Santpoort nauwelijks meer sprake door het kappen van veel bomen in de openbare ruimte en privétuinen en
het op grote schaal verharden van tuinen.
Naar ons idee zou het grotendeels afgeschafte kapbeleid weer terug moeten komen, vergezeld
van een goede handhaving en een bewuste beïnvloeding van de burgers hun omgeving zo
groen mogelijk te houden door bomen en struiken aan te planten en hun tuinen niet te verharden.
5.8. Natuur
5.8.a. Vliegroute Schiphol op kaartje pag. 64
Er ligt een beperking voor woningbouw over oostelijk deel van Santpoort-Zuid. Verder westelijk ligt in het NPZK een stiltegebied. Komt hier een vliegroute en hoe moeten we de relatie
tussen beide gebieden zien?
5.8.b. Behoud speciale arealen Naaldbos in NPZK
Het beplanten van de hoge toppen met naaldbomen is bedacht door J.P. Thijsse
om het duinlandschap nog meer reliëf te geven en zo nog aantrekkelijker te maken. Ook brengen de kleine arealen naaldbomen tussen de loofbomen meer levendigheid in het landschap.
Vanuit de cultuurhistorie pleiten wij ervoor hier en daar groepen naaldbomen te behouden,
zoals ook voorgesteld in het document Cultuurhistorische verkenningen in het NPZK.
5.8.c. Verbreden en versterken oost-westelijke ecologische verbindingszones tussen a. Driehuis en Santpoort en b. de verbinding bij Hoofdstraat-Delftplein.
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De verbinding door de Biezen lijkt nu beperkt tot een strook noordelijk van de spoorlijn en de
verbinding bij de Hoofdstraat/Delftplein e.v. wordt steeds onvolwaardiger door de verharding
en obstakels door de nieuwe infrastructuur.
De Stichting Santpoort zou graag meer ruimte en duidelijke maatregelen zien opgenomen om
deze verbindingen daadwerkelijk te realiseren.
5.9. Bereikbaarheid en Infrastructuur
5.9.a. Behoud Kennemerlijn en de treinstations
Goed dat de stations in de verschillende kernen behouden blijven. Zie de opmerking hierboven bij Thema 5.5
5.9.b. Fietsroute door het veenweidegebied De Leck en de Bergen?
Zie: Landschappelijke (3.1) en Occupatielaag (3.2) Kernkwaliteiten (3.4)
Als we de bijbehorende afbeeldingen op pag. 15 en 16 met betrekking tot de landschappelijke
en occupatielaag vergelijken met het huidige kaartbeeld valt op hoezeer het landschap is aangetast door de in de loop van de eeuwen, maar vooral in de laatste decennia aangelegde infrastructuur.
Vandaar onze aandacht voor het volgende punt:
Op het kaartje op pag. 70 is het tracé voor een snelfietsroute aangegeven, die eindigt met een
pijltje ongeveer op de grens met Haarlem. Op pag. 48 staat een route in geel met zwarte stip
die hetzelfde tracé volgt en oostelijk van de randweg doorloopt.
In de tekst op pag. 73 is sprake van een fietsroute langs de Delft en de N 208. Wij gaan er
vanuit dat dit fietspad niet door het veenweidegebied Leck en de Bergen wordt aangelegd,
omdat daarmee weer een deel van het landschap verdwijnt. Graag duidelijkheid hierover en
aanpassing van het kaartbeeld voor een tracé door bestaand bebouwd gebied aan de oostelijke
zijde van de randweg.
Maatregelen Matrix
Duinstad en Land-Goed:
1. Beheerplan voor Burg. Rijkenspark, Spaarnberg en Kennemergaarde hoge prioriteit
inclusief het herstel van de cultuurhistorische waarden.
2. Bij kernkwaliteiten van de groene landschappen tussen de kernen opnemen:
“Versterking en verbreding van de ecologische verbindingen”.
We wensen u veel succes met de uitwerking. Wij hopen op een positief resultaat.
Mogelijk sturen we u in de nabije toekomst nog enkele aanvullingen toe.
U kunt ons altijd bereiken, mochten wij een en ander niet duidelijk hebben verwoord.
Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Santpoort
E. Baron-Verhulst, voorzitter
(023-5382640)

cc. Bestuur Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid
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Almir Salkicevic
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

structuurvisie
vrijdag 4 december 2015 11:39
Docinfo@velsen.nl
FW: Ontwerp Structuurvisie - reactie Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Van: Hans Reus [mailto:Hans.Reus@russellreynolds.com]
Verzonden: woensdag 2 december 2015 22:52
Aan: structuurvisie
CC: bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl; 'stichtingsantpoort'; Hans Reus
Onderwerp: Ontwerp Structuurvisie - reactie Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Het college van Burgemeester & Wethouders van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
verstuurd aan structuurvisie@velsen.nl

Onderwerp: inspraak ontwerp structuurvisie Velsen
Geacht college,
graag maken wij hierbij gebruik van de mogelijkheid tot inspraak met betrekking tot de ontwerp Structuurvisie. We
hebben deelgenomen aan de voorbereidende besprekingen, inclusief een busrit door de gemeente Velsen, en
spreken onze complimenten uit voor de vele inspanningen die er verricht zijn om deze positieve en constructieve
ontwerp‐structuurvisie samen te stellen.
Zoals u vermoedelijk weet zet de Woongemeenschap Santpoort‐Zuid zich in voor prettig wonen in Santpoort‐Zuid.
Hieronder volgen daarom eerst onze opmerkingen en vragen die betrekking hebben op Santpoort‐Zuid. Daarna zijn
we zo vrij enkele suggesties te doen voor de gemeente Velsen als geheel.
Woningen. Wat is de onderbouwing van 30.000 woningen in het Noordzeekanaalgebied (blz 10)? Wat betekent dat
voor de beoogde woningbouw in de gemeente Velsen gedurende de plan periode, en in Santpoort‐Zuid in het
bijzonder? Wij zijn bijvoorbeeld benieuwd naar de verwachte in‐ en uitstroom van bewoners van de Velsen. Ook
zouden we graag een uitwerking zien naar het type woningen, inclusief bijvoorbeeld seniorenwoningen.
Visie op dorpen. Het beschreven ambitie niveau voor IJmuiden is hoog. “We gaan vooral inzetten op metropolitane
kwaliteiten van IJmuiden”. Voor de dorpen (Santpoort Zuid/Noord, Driehuis etc. (in de ontwerp Structuurvisie
gezamenlijk “Land‐Goed” genoemd) wordt echter nauwelijks enige ambitie uitgesproken. “De dorpen behouden hun
specifieke identiteiten en kwaliteiten” (blz 43); daar zijn we het van harte mee eens. Er wordt echter niet benoemd
wat die identiteiten en kwaliteiten dan zijn. We pleiten er voor dat er voor Santpoort‐Zuid wordt verwezen naar de
door ons opgestelde Visie Santpoort‐Zuid 2025. Deze is gebaseerd op een uitgebreid bewonersonderzoek, en geniet
brede steun in de Raad. Kernwoorden van deze visie zijn groen, rustig, kleinschalig, dorps en stijlvol. Bij discussies
over enkele recente bestemmingsplannen voor Santpoort‐Zuid is ons door de gemeente Velsen steeds verteld, dat
in een conserverend bestemmingsplan geen ruimte is voor een visie voor de komende 10 jaar, en werd aangegeven
dat de nieuwe structuurvisie hiervoor de juiste plek was.
Investeren in voorzieningen. Op blz. 43 wordt genoemd het “behouden van goede bereikbaarheid en voorzieningen,
te weten basisonderwijs, kinderopvang, sportvoorzieningen, gezondheids‐/zorg‐/welzijns‐/ontmoetingscentrum"; in
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onze optiek leidt stilstand tot achteruitgang, zeker over een periode tot 2025/2040. We pleiten er daarom dringend
voor ook in de dorpen, en met name in Santpoort‐Zuid, te blijven investeren in het vernieuwen en verbeteren van
deze kleinschalige voorzieningen, die een belangrijke lokale functie vervullen voor het dorp Santpoort‐Zuid.
Ruïne van Brederode. Deze wordt genoemd op o.a. blz 57, maar er wordt geen enkele ambitie uitgesproken ten
aanzien van behoud, onderhoud, etc. De ruïne van Brederode is een essentieel onderdeel van het cultuurhistorisch
erfgoed van de gemeente Velsen als geheel en Santpoort‐Zuid in het bijzonder, en verdient ons inziens speciale
aandacht in deze ontwerp Structuurvisie.
Schiphol. OP blz 23 staat: “de visie gaat in op … de consequenties van een mogelijke uitbreiding van Schiphol”. Wij
hebben deze consequenties niet kunnen vinden. Naar onze mening mag enige uitbreiding van Schiphol niet leiden
tot grotere (geluids‐)overlast voor Santpoort‐Zuid.

Vervolgens hebben we enkele vragen en opmerkingen met betrekking tot de ontwerp Structuurvisie voor Velsen als
geheel:
Innovatie. Voor Velsen als geheel pleiten we voor een (veel) hogere mate van innovatie/visie/durf, en specifieke
maatregelen. Bijvoorbeeld, er wordt terecht gesproken over goede luchtkwaliteit. Hoe wil Velsen dat bereiken (Blz
47)? Ook worden er klimaatneutrale huishoudens genoemd. We juichen dit toe. Hoe wil de gemeente Velsen dit op
hoofdlijnen bewerkstelligen?.
Aanpalende gemeenten. Het rapport spreekt steeds van de Metropoolregio Amsterdam. Over andere aanpalende
gemeenten (Bloemendaal, Haarlem) wordt nauwelijks gesproken. Heeft er afstemming met deze gemeenten
plaatsgevonden, specifiek ten aanzien van deze ontwerp Structuurvisie?
Veiligheid. De terreurdreiging in Nederland en Europa is uitzonderlijk hoog. Dat is niet een tijdelijk onderwerp, dat
binnen enkele jaren zal zijn opgelost. Hoe wil de gemeente Velsen de veiligheid op een zo hoog mogelijk peil
brengen in de komende jaren?

Kunt u ons een bevestiging van ontvangst sturen s.v.p.? Zoals altijd zijn we graag bereid tot nader overleg.
Met vriendelijke groet, namens de Woongemeenschap Santpoort‐Zuid,
Hans Reus (voorzitter)
cc. Stichting Santpoort

This email may contain confidential information. If you are not the intended recipient, you should notify the
sender and delete the email and any attachment.
All emails sent and received by members of Russell Reynolds Associates are scanned for viruses and may
be monitored centrally.
If you have sent personal information to Russell Reynolds Associates, please read our Privacy Policy by
clicking http://www.russellreynolds.com/content/privacy-policy
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Betreft: Reactie op (ontwerp-) Structuurvisie Velsen

Verzenddatum

Geacht college,

Kenmerk

- 2 DEC. 2015
705902/729379

Wij hebben kennisgenomen van de door u op 23 oktober 2015
gepubliceerde (ontwerp-) Structuurvisie Velsen. Graag maken wij van de
gelegenheid gebruik om te reageren op het ontwerp.

Uw kenmerk

Uw doelstellingen en opgaven inzake wonen, voorzieningen en
ieefbaarheid, werken, recreatie en toerisme en landschap en erfgoed
passen binnen de (hoofd)belangen van de Provinciale Structuurvisie
2040. Wij constateren dat u daarbij kiest voor een evenwichtige
benadering, waarbij ook andere waarden zoais milieu, gezondheid en
duurzaamheid vooruitlopend op de omgevingswet reeds zijn
meegenomen.
Gelet op onze provinciale ruimtelijke belangen willen wij enkele
opmerkingen en suggesties plaatsen bij de door u genoemde
(ruimtelijke) speerpunten:
“Nautische toegangspoort" (biz. 29)
U geeft aan de ambitie te hebben om het gebied tussen de
Krom houtstraat en de Ampèrestraat beter te laten aansluiten bij zijn
omgeving. Via een onderzoek wiit u de mogeiijkheden voor
herstructurering van het gebied verkennen waarbij u als uitgangspunt
neemt dat de economie niet door woningbouw mag worden gehinderd.
Zoals u zelf reeds opmerkt, kan de functie 'woningbouw’ op deze plek
mogelijk botsen met de aldaar aanwezige functie ‘bedrijventerrein'. Ten
behoeve van een goede afweging tussen deze verschillende functies
verzoeken wij u ons bij de verdere uitwerking van deze plannen tijdig te
betrekken.
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“Duurzaamheid en milieu” (biz. 65)
Wij delen uw ambitie om een goede balans te vinden tussen economie
en gezondheid. Dit betekent onder andere dat een goede afweging
moet worden gemaakt tussen de functies ‘werken’, ‘wonen’ en
‘recreëren’. De milieukaart op bladzijde 64 geeft een goed overzicht
van deze verschillende belangen. Het valt ons op dat op deze kaart de
luchtkwaliteit niet in beeld is gebracht, alhoewel dat wel zou kunnen op
basis van www.atlasleefomqevinq.nl. We geven u daarnaast in
overweging om ‘geur’ als item te benoemen.
Op de milieukaart wordt een gedeelte van het Nationaal Park ZuidKennemerland, namelijk dat deel dat binnen de gemeente Velsen ligt,
terecht aangeduid als stiltegebied. Het zou een mooie aanvulling zijn
om de aanwezigheid van ‘stiltegebieden’ ook tekstueel te benoemen in
de structuurvisie, bijvoorbeeld als kwaliteit behorende bij het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland.
Wat verder opvalt is dat het thema bodem/ondergrond in de
structuurvisie niet of nauwelijks aan de orde lijkt te komen.
Aardkundige monumenten worden in de structuurvisie niet genoemd,
terwijl die wel degelijk invloed hebben op ontwikkelmogelijkheden
boven de grond. We willen u de suggestie doen om hierover een
passage in de structuurvisie op te nemen.
“Natuur” (biz. 69)
Hierin stelt u dat ten behoeve van het behouden van de natuurwaarden
in de NaturaZOOO-gebieden in Kennemerland-Zuid en het NoordHollands Duinreservaat, hydrologische herstelmaatregelen worden
getroffen, onder meer door het verminderen en het aanpassen van de
grondwaterwinning voor drinkwater. Wij willen u erop attenderen dat
hydrologische herstelmaatregelen op deze locaties niet aan de orde
zijn; in Kennemerland-Zuid zijn deze reeds uitgevoerd na het stoppen
van de drinkwaterwinning, en in het Noord-Hollands Duinreservaat
wordt nog drinkwater gewonnen maar zijn geen hydrologische
maatregelen gepland.
Ter aanvulling op de door u benoemde gewenste ontwikkelingen willen
wij u in overweging geven om naast ‘het stimuleren van verstuiving van
de duinen’, ook ‘het verwijderen van het te veel aan begroeiing en het
begrazen van de duinen’, en ‘het weg halen van invasieve exoten zoals
Amerikaanse vogelkers in de duinbossen’, op te nemen.
“Bereikbaarheid” (biz. 71)
Hieruit blijkt dat de gemeente wil inzetten op een (nieuwe)
waterverbinding over het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Ter
verduidelijking willen wij aangeven dat, alhoewel wij in ons
Coalitieakkoord inzetten op vervoer over water om zodoende het
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drukke wegennet te ontlasten, wij primair kiezen voor goederenvervoer
over water. Op dit moment zien wij geen kansrijke ontwikkelingen voor
personenvervoer over water. Deze vorm van vervoer wordt door ons
alleen bezien vanuit toeristisch-recreatief oogpunt. Private initiatieven
daartoe zullen wij beoordelen op inhoud.
Maatregelenmatrix
Ten aanzien van onderstaande maatregelen en projecten uit de
maatregelenmatrix, behorende bij de structuurvisie, willen we de
volgende opmerkingen plaatsen;
"Snelwegen en aanleggen ontbrekende schakels: verbinding A8-A9’
Bij dit project worden zowel 'RWS’ als ‘provincie’ benoemd als
trekker. Dit moet zijn: ‘provincie’. Ten aanzien van uw eigen rol
heeft u aangegeven hierin faciliterend te zijn. Wij zijn benieuwd wat
u precies onder deze rol verstaat aangezien u deelneemt aan de
stuurgroep en tevens €2,1 miljoen bijdraagt.
"Personenvervoer over water”. Hier wordt de provincie genoemd als
trekker. Wij zien onze trekkersrol echter beperkt tot het ‘toeristischrecreatief personenvervoer.
“Coede pontverbinding". Hier wordt de provincie genoemd als
trekker. Hier zien wij voor onszelf echter geen rol weggelegd.
Wij verzoeken u bij de vaststelling van de Structuurvisie Velsen rekening
te houden met de door ons gemaakte opmerkingen en suggesties.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provïncies^retaris

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast.
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Onderwerp
zienswijze PWN Structuunrisie VLS 2015

Geacht College,
Wij hebben kennis genomen van uw Structuurvisie Velsen 2015. Het is een veelomvattende visie geworden. In
het algemeen kunnen wij ons goed vinden in de strekking ervan, met name de wijze waarop het duingebied als
belangrijke waarde een plek krijgt in de visie. Graag reageren wij op een aantal zaken, die het werk van PWN in
de duinen en het werk van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland raken.
In de visie wordt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland benoemd als kernkwaliteit van Velsen qua natuur en
voor recreatie dicht bij huis. Gemeente Velsen is net als PWN een belangrijke partner in het samenwerkings
verband Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Samen hebben we vorig jaar het Beheer- en Ontwikkelingsplan
2014-2024 (BOP) opgesteld. Hierin staat beschreven waar we heen willen met het Nationaal Park. De
Structuurvisie is deels in lijn met het BOP dan wel een uitwerking ervan. Op aantal punten is uw visie niet
overeenkomstig de afspraken vastgelegd in het BOP.
In lijn met het BOP geeft u in uw visie aan (biz 67-69) dat het behoud van natuurwaarden van het Natura 2000
gebied en het Nationaal Natuur Netwerk van belang is. U herkent gewenste ontwikkelingen voor de duinen ten
noorden en zuiden van het Noordzeekanaal, zoals stimuleren van verstuivingen, hydrologische
herstelmaatregelen, omvorming van naaldbossen, goede ecologische verbindingen met de binnenduinrand en
polder. Door de juiste zonering van paden met natuurwaarden kan optimalisatie van beleving en natuurwaarden
bereikt worden. Verbinden en verbeteren van de kwaliteit van binnenduinrand landgoederen en parken. Wij
zouden hier aan toe willen voegen dat voor de duinen het bestrijden van invasieve exoten zoals de Amerikaanse
vogelkers ook van eminent belang is voor het in stand houden van de duineigen natuur. Omringende gemeenten
zoals Velsen zouden hierbij de rol kunnen oppakken om ruim rond de duinen deze soorten in het eigen groen
niet meer aan te planten en de huidige plantvakken om te vormen. De verbreiding van deze invasieve exoten
wordt dan efficiënter tegengegaan.
De gemeente ziet het Nationaal Park als “het (enige) nationaal park van de Metropool regio Amsterdam” (MRA).
Het Nationaal Park is een unieke kwaliteit in de MRA. Ook in het BOP wordt het Park gezien als parel van de
regio. Wij zijn ook blij dat Velsen ook inzet op de realisatie van Kust- en Innovatiecentrum op het
Kennemerstrand en wil werken aan de herkenbaarheid van het Nationaal Park.
Waarin het BOP en de Structuurvisie erg verschillen is de inzet op grotere toegankelijkheid van het Nationaal
Park;
BIz 33: Het NP is een unieke kwaliteit in de MRA. Het gebied moet toegankelijker worden gemaakt. De
recreatieve en educatieve potenties van het duingebied moeten worden benut. Onder meer door de
relaties met de omliggende kernen te verbeteren.
Biz 49 en 73: Ontbrekende fietsverbinding Kattendel - IJmuiden invullen.
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BIz 63. De herkenbaarheid van het NP is verbetering vatbaar. De gemeente zet vooral in op verbetering
van de toegankelijkheid vanuit IJmuiden voor wandelaars en fietsers.
In het verleden en in het kader van nieuwste BOP zijn diverse discussies gevoerd, maar ook besluiten gevallen,
om de huidige zonering in het park van natuur en recreatie en de toegankelijkheid te handhaven. In de
Structuurvisie wordt ingezet op de ‘ontbrekende’ fietsverbinding Kattendel-IJmuiden. In de jaren negentig van de
vorige eeuw is er een tracé-onderzoek gedaan voor een noordzuid fietsverbinding door het Nationaal Park naar
IJmuiden. De meest westelijk verbinding vanaf Kattendel viel toen al af omdat de noordwesthoek van het Nationaal
Park ook toen al aangewezen was als natuurkern bestemd voor landschapsontwikkelingen en rust ten gunste van
verstoringsgevoelige fauna en de rustzoekende recreant. Ook nu zijn deze inzichten ongewijzigd. Omdat de
noordzuid fietsverbinding jarenlang bestuurlijk gekoppeld was aan het item “overdracht van het natuurbeheer van
het Kennemerstrand’ en dit laatste maar niet af kwam, heeft het Nationaal Park in 2007 een noordzuid fietspad
aangelegd door de Watenwinweg in de Kennemerduinen te verbinden met de Zeeweg in Herenduinen en deze
verder door te trekken naar de Herenduinenweg. Deze fietsverbinding voorziet in een behoefte en een tweede
noordzuid fietsverbinding is echt niet nodig gezien de bestaande noordzuid fietsverbinding zich binnen een afstand
van 2 tot 3 km tot de kust bevindt. Ook past deze extra fietsverbinding nog steeds niet in de zonering van het park
en in de afspraken van het BOP 2014-2024.
Een sterke kant van het strand van de gemeente Velsen is dat het een zogenaamd actief strand is. Gemeente
Velsen wil de functie van familiestrand, avontuurlijk strand en stoer strand versterken en met elkaar verenigen.
Het stoere strand wordt steeds op een lijn genoemd met het “Metropoolpark Spaamwoude”. Beide zijn
onderdeel van het “Actieve landschap*. PWN is blij met deze duidelijke inzet van Velsen voor deze soorten van
recreatie, die ook heel goed passen bij de landschappen. Anderzijds zou PWN ook graag zien dat er een
duidelijke strandzonering komt. Immers ook binnen het grondgebied van de gemeente Velsen zijn er stukken
strand die nu nog rustig zijn en waar ook nu mensen komen vanwege die kwaliteit van rust. Dit is ook goed voor
de waarden van het aangrenzende Nationaal Park en voor de unieke natuurwaarden van het strand.
In het BOP hebben we voor het Nationaal Park samen gekozen voor de natuurgerichte recreant. De gemeente
geeft aan dat zij de onderscheidende recreatieve kwaliteiten van Velsen verder wil ontwikkelen en haar positie
binnen de MRA op toeristisch en recreatief gebied wil versterken. PWN stelt voor om dit in samenwerking en
overeenstemming te doen met het Nationaal Park. Het Nationaal Park werkt haar ideeën voor duurzaam
toerisme en recreatie op dit moment uit met haar partners, waaronder uw gemeente, en ondernemers om zo de
waarden van het Nationaal Park ook voor de toekomstige generaties te bewaren en beleefbaar te laten zijn.
Wij hopen uw hiermee van dienst te zijn geweest. Indien u vragen heeft kunt u die stellen aan Marieke Kuipers,
marieke.kuiDers@Dwn.nl. 06-51534106.
Hoogachtend,
PWN

Drs. J.M. van Wesemael
Manager Natuur en Recreatie
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Uw kenmerk inspraak ontwerp structuurvisie Velsen
Natuurgebied Zuid Kennemerland
Onderwerp Reactie op Ontwerp structuurvisie Velsen

Geacht college,
Met veel interesse hebben we uw Structuurvisie Velsen 2025 gelezen. Het is een
veelomvattende visie. In het algemeen kunnen wij ons goed vinden in de strekking ervan, in
het bijzonder de wijze waarop het duingebied als belangrijke waarde een plek krijgt in de
visie. Graag reageren wij op een aantal zaken, die het werk van Natuurmonumenten in
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en op buitenplaats Beeckestijn raken.
In de visie wordt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland benoemd als kernkwaliteit van
Velsen qua natuur en voor recreatie dichtbij huis. Ook de kwaliteit van buitenplaatsen wordt
genoemd. De hoge waardering voor het Nationaal Park en de buitenplaatsen merken wij ook
in de zin van betrokkenheid: in het Nationaal Park en op Beeckestijn helpen heel wat burgers
van Velsen mee als vrijwilliger. Dit laat de sterke verbondenheid met en waardering voor het
gebied zien.
Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Gemeente Velsen is, net als Natuurmonumenten, een belangrijke partner in het
samenwerkingsverband Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Samen hebben we vorig jaar het
“Beheer- en Ontwikkelplan NPZK 2014-2024” (BOP) opgesteld. Hierin staat beschreven waar
we heen willen met het Nationaal Park. Over het uitnodigender maken van het duingebied
gaan wij graag met u in gesprek. Het BOP is voor ons hierin leidend. In die geest hebben wij
bijvoorbeeld een paar maanden geleden een gemarkeerde wandelroute gerealiseerd bij
ingang Heerenduinen. Ook met de herkenbaarheid van het Nationaal Park en de TOP's gaan
we graag samen met u aan de slag.
Er staan echter ook twee wensen in de structuurvisie, die niet overeenkomen met het BOP.
Een paar maal wordt in de visie een fietspad langs de zeereep of het strand als gewenst
beschreven. In 2007 is, in samenspraak met uw gemeente, een prachtige noord-zuid
fietsverbinding aangelegd vanaf IJmuiden, door de Heerenduinen, naar Bloemendaal aan
Zee. Over het tracé is goed nagedacht, waarbij bereikbaarheid en beleefbaarheid belangrijke
@

factoren waren. Een tweede noord-zuid fietsverbinding, op een plek die geheel niet past in de
afgesproken zonering van het gebied (zoals ook genoemd in 5.8), is voor ons geen optie. Dit
past geheel niet in de eerdergenoemde waardering voor, en afspraken over Nationaal Park
Zuid-Kennemerland.
Daarnaast wordt het faciliteren van een snelfietsroute genoemd. In het BOP hebben we
samen gekozen voor de natuurgerichte recreant. Een snelfietsroute, zoals genoemd in de
structuurvisie, past daar niet bij en zou grote onderlinge hinder veroorzaken.
Bij het hoofdstuk 'Natuur' wordt gesproken over het kappen van naaldbos. Daar zijn geen
plannen voor in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Wel blijven we actief met het verwijderen
van de Amerikaanse vogelkers. Deze woekerende soort hebben we de afgelopen 5 jaar hard
aangepakt en zoveel mogelijk venwijderd. Om te voorkomen dat het duin opnieuw besmet
wordt, is het belangrijk dat ook in de bebouwde kom en langs de duinrand deze struik niet tot
bloei komt. In het BOP is dit een belangrijk punt. Hiervoor is een actieve inzet van de
gemeente Velsen nodig.
Buitenplaatsen
Ook vinden wij, net als u, de kwaliteit van buitenplaatsen zeer belangrijk. Het is cultureel
erfgoed. We werken graag met u en andere partners samen om Beeckestijn nog beter
zichtbaar en beleefbaar te maken. We blijven hierover graag met u in gesprek. Ook
recreatieve en ecologische verbindingen met de duinrand en Spaarnwoude kunnen
Beeckestijn nog mooier maken.
Stoer en actief strand
Wij staan helemaal achter de ontwikkeling van een stoer en actief Kustinformatiecentrum op
het strand bij IJmuiden aan Zee. Dit past goed bij Velsen en nodigt mensen uit van het gebied
te genieten. Wij denken graag mee. Als het Kennemermeer naar Natuurmonumenten
toekomt, zijn wij ook directe buren en belanghebbende bij buitenactiviteiten rond het meer.
Wij zoeken graag de samenwerking hierin met u op.
Ecologische verbindingszones
Wij willen nog benadrukken, dat het belang van ecologische verbindingszones groot is. Om
de rijke natuur te behouden in de huidige wereld vol wegen en bebouwing is het nodig om
daar extra zorg voor te hebben en maatregelen te treffen. De ecologische verbinding tussen
het Nationaal Park, de buitenplaatsen en Spaarnwoude behoeven continu aandacht en
moeten in besluitvorming over inrichting altijd met het juiste gewicht meegenomen worden.
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Geacht College van B&W,
Namens het Overlegorgaan Nationaal Park Zuid‐Kennemerland maak ik graag een aantal kanttekeningen bij de
ontwerp structuurvisie van de gemeente Velsen.
Wij zijn verheugd dat u Nationaal Park Zuid‐Kennemerland neerzet als een belangrijke kernkwaliteit van de
gemeente Velsen. Het Nationaal Park maakt vanwege zijn bijzondere en kenmerkende natuur deel uit van het
Europese natuurnetwerk Natura 2000. Natuur met internationale allure dus! Jaarlijks wordt het gebied zo’n 2
miljoen keer bezocht, vooral door mensen uit de directe omgeving. NPZK is daarmee van groot recreatief belang,
ook voor de inwoners van Velsen.
De gemeente Velsen is partner van het Nationaal Park. Samen met de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort en
Haarlem, de beheerders PWN, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, en de provincie Noord‐Holland, het IVN en
particuliere eigenaren is een gemeenschappelijk beleidsplan voor 10 jaar opgesteld (Beheer‐ en Ontwikkelplan NPZK
2014‐ 2024). Dit plan is op 6 juni 2014 vastgesteld.
Uw plan om een fietsroute aan te leggen van IJmuiden aan Zee naar Parnassia en Bloemendaal aan Zee (kaart pagina
62; pag. 73) komt niet overeen met de afspraken die in Nationaal Park verband zijn gemaakt. Ik wijs u er graag op
dat in 2007 in samenwerking met uw gemeente een mooie Noord‐Zuid verbinding is aangelegd van IJmuiden naar
Bloemendaal aan Zee door de Heerenduinen. De verbinding zoals u nu in uw structuurvisie voorstelt doorsnijdt onze
Noordwest Natuurkern en is daarom strijdig met het zoneringsbeleid van NPZK.
Nationaal Park Zuid‐Kennemerland heeft net als uw gemeente ambities voor een goede toegankelijkheid en een
goede beleefbaarheid van het gebied. Ik stel voor om deze ambities gezamenlijk uit te werken, waarbij het
vastgestelde NPZK‐Beheer‐ en Ontwikkelplan uitgangspunt is.
Met vriendelijke groet,
Namens het Overlegorgaan Nationaal Park Zuid‐Kennemerland,

mw. drs. C.J. (Koosje) Lever
Secretaris Nationaal Park Zuid‐Kennemerland
T (023) 514 5373
E leverc@noord‐holland.nl
Houtplein 33 2012 DE Haarlem
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Zienswijze Ontwerp Structuurvisie Velsen 2025 (OSv Velsen 2025 hierna)
Geacht College,
Bij de participatie in het traject naar het ontwerp van de structuurvisie heeft onze vereniging BNS
samen met de initiatiefgroep Echt Duurzaam Spaarnwoude een zienswijze op het concept ontwerp
gegeven. Het initiatief EDS is nu opgegaan in de Stichting Natuurlijk Spaarnwoude. In de stichting is
deze zienswijze op OSv Velsen 2025 samen met BN^ en de Vereniging Wonen Varen Werken tot
stand gekomen.
De participatienota van mei 2015 voor het conceptontwerp diende ons als vertrekpunt voor de
zienswijze die wij bij het huidige ontwerp leveren en betreft vooral ruimtelijke aspecten van de
deelgebieden Buitenhuizen, Oosterbroek en het Zijkanaal B e.o. bezuiden de A9 tot aan Spaarndam,
allen deel uitmakend van de bufferzone Amsterdam -Haarlem, hierna door ons benoemd als Noord
Spaarnwoude.^ Voor onderwerpen als milieu, duurzaamheid e.d. ontbreekt ons de tijd.
Wij hechten veel waarde aan een goede ontwikkeling van onze gemeente. In deze formele fase van
het plan OSv Velsen 2025 wordt onze toon echter kritischer. Wij hopen daarmee ook nauwkeuriger
onze visie in beeld te kunnen brengen.
Vooraf hebben wij enige algemene opmerkingen.
1 Algemeen
De structuur van Velsen kan niet los worden gezien van aansluiting op de omliggende structuren. Wij
treffen in OSv Velsen 2025 veelvuldig verwijzingen aan naar de initiatieven van in de MRA en
IJmond communicerende partijen en gemeenten. Tot welke conclusies dat heeft geleid ten aanzien
van de ontwikkeling van de Visie is niet duidelijk.
Het OSv Velsen 2025 geeft geen toetsingskader weer. In visiestukken van de Provincie, die weliswaar
zelfbindend zijn, maar waar de gemeente toch echt niet aan voorbij kan gaan, wordt over de
structuur van Velsen heengekeken naar de aansluitende structuur in bv de IJmond. Verwijzingen naar
die afstemming zijn niet terug te vinden.^
De Provincie heeft bindende kracht waar het gaat om toetsing van bestemmingsplannen en
visiedocumenten via zijn provinciale verordening. Wij zien in OSv Velsen 2025 belangrijke lacunes in
de beschrijving van ruimtelijke ordening en infrastructuur. Een voorbeeld is daarbij de al

Er is geen officiële benaming voor de bufferzone te vinden, anders dan Amsterdam-Haarlem

gereserveerde mogelijkheid om de Houtrakte herbestemmen tot havengebied. West- oost
verbindingen voor de fiets lopen in de structuurvisie zodoende uit in een havenkom en komen in een
ander daglicht te staan.
De verkeersbewegingen via de N202 zullen toenemen, tenzij dat verkeer via de A9 beter kan worden
afgewikkeld. Doch met de komst van de A8 intensiveert ook de A9. De structuurvisie weegt dat en de
alternatieven niet en er wordt op zijn minst avontuurlijk mee omgegaan.
In het beschermde landschap van de bufferzone, dat natuurwaarde vertegenwoordigt, de
erfgoedstatus van Stelling van Amsterdam koestert, wordt verstedelijking nagestreefd door massale
groepsrecreatie van bijna industriële omvang aan te moedigen. Tegen Provinciale
beleidsuitgangspunten in en ook in strijd met bindende voorschriften van dat lichaam. (PV art 24 f)
Dit is maar een greep.
Kortom, OSv Velsen 2025 is geen document dat over de eigen gemeente grens blikt. Het toetst te
weinig aan opvattingen over Velsen buiten Velsen. Beleidsuitgangspunten, die een richtsnoer
vormen voor de uitwerking van bestemmingsplannen dienen cijfermatig te worden beargumenteerd
en dat ontbreekt bijna geheel in dit beleidsdocument. Er zijn bovendien geen verwijzingen te vinden
naar achterliggende bronnen of literatuur. Het abstractieniveau van een langere termijnvisie kan dat
niet verontschuldigen.
2 Status van Noord Spaarnwoude
In de Structuurvisie van de provincie is dit deel van het bufferzonegebied de natuurwaarde
toegekend, waarvoor het beschermingsregiem van de Provinciale Verordening geldt. Eveneens geldt
dat het gebied is ingericht voor recreatie. Er is derhalve een functiehiërarchie: de bescherming van
de natuurwaarden staat primair. De recreatie kan daarin als gebruiksmogelijkheid inpasbaar zijn. Het
is evenwel niet mogelijk het ecologische systeem tot het uiterste te benutten voor recreatie.
In de OSv Velsen 2025 wordt beeldend over "het actieve landschap" gesproken. De term is niet
duidelijk maar doet vermoeden, dat er een beleid voorligt dat het landschap optimaal voor menselijk
gebruik en beleving moet worden uitgeput. Het is een visie, die de natuur ziet als economische zaak.
De natuur staat de mens ten dienste, terwijl de omgekeerde bewering tot anders handelen leidt."Het
actieve landschap" valt moeilijk te rijmen met de conserverende benadering die in Provinciale
stukken terug te vinden is.^
Noord Spaarnwoude heeft net als het hele Recreatiegebied Spaarnwoude een bestuursprobleem. De
overheid is hier maar ten dele aanwezig. Er zijn vele taken van de overheid neergelegd bij een
lichaam, dat geen bestuurslichaam is. Op het terrein van de handhaving en naleving van wetten, het
beheren van openbare voorzieningen als wegen en nutsvoorzieningen is dit gebied in een armlastige
toestand verzeild geraakt, die zelfs strijdig is met het democratische belang van de rechtstaat. De
grondslag voor deze situatie is de Gemeenschappelijke Regeling voor het bestuur van het Schap.
Deze regeling is uit de tijd, staat een doelmatig bestuur in de weg en is in de grond ondemocratisch.

3 Natuur en recreatie
3.1 Natuurwaarden
De provincie heeft in de Provinciale Verordening (PV art 19) een uitgebreide beschrijving gegeven
hoe de natuurfunctie zal worden beschermd en ook aangegeven dat het een één richting verkeer is.
Het desbetreffende artikel 19 is omvangrijk en draait eigenlijk alleen om bescherming.
Éénmaal onder die bescherming geplaatst kan eigenlijk alleen bij een groot algemeen belang die
bescherming beperkt worden opgelicht, indien er compenserende maatregelen denkbaar zijn. Ook
de ruimtelijke bescherming van de bufferzone is door de PV aangegeven. Het "nee, tenzij"- principe
geldt. Natuurwaarden gelden als een groot algemeen belang en van cruciale betekenis voor het
behoud van de omgeving en de samenleving als geheel. Belangen, die als groot worden verbeeld,
maar toebehoren aan groepen met een tijdelijke en toegespitste interesse voor dat belang, vallen
hierin vanzelfsprekend weg.
3.2 Recreatie
Het gebruik van het gebied voor recreatie is mogelijk als die druk de natuurwaarden niet aantast.
Aantasting ontstaat wanneer teveel geïntensiveerd wordt. Er is een grens van overschrijden, die
weliswaar niet strikt bepaald is, maar waarvan zeker is dat de veilige kant moet worden opgezocht.
De OSv Velsen 2025 gaat uit van intensivering en optimalisatie van de recreatie. Er wordt echter in de
warme maanden al zeer intensief en optimaal van het gebied gebruik gemaakt, zozeer dat de vraag
opgeworpen kan worden of er grenzen worden genaderd dan wel zijn overschreden. Nog meer
intensivering kan niet als stelling worden ingenomen in de Visie. Onderbouwing met gegevens
daarvoor ontbreekt.
In Noord Spaarnwoude wordt individueel of in beperkt groepsverband gerecreëerd. Vissen,
zwemmen, wandelen, fietsen, mountain biken, hardlopen, skeeleren, dagrecreatie, klimmen,
paardrijden, kanoën e.d. zijn activiteiten, die door en met elkaar het meervoudig gebruik van dit
grote gebied mogelijk maken. Het gebruik van de ene categorie sluit dat voor de anderen niet uit.
Specifieke terreingebonden recreatie als golfen en paintball respecteert natuurwaarden en gebruikt
die als "grondstof'. Het zijn vormen van enkelvoudig gebruik, die tot op zekere hoogte bijdragen aan
het behoud van de natuurwaarden op die terreinen.
De ontwikkeling van vacantieparken met recreatiewoningen moet als verstedelijking worden gezien
en is strijdig met de bescherming van de bufferzone.
Grootschalige recreatie door cohorten van duizenden mensen voor een éénzijdig doel sluit
meervoudige gebruik uit.^ Er wordt exclusiviteit verlangd. Een grote menigte mensen dicht op elkaar
vervormt terrein, vanwaar bijna geen herstel meer mogelijk is. Er worden wegen afgesloten, grote
delen ontoegankelijk gemaakt gedurende langere tijd. Er ontstaat strijdigheid met het algemeen
belang van openbaarheid. Er is bovendien sprake van vernietiging, omdat terreinen worden
opgehoogd met zand en gedraineerd voor grootschalig parkeren. Zodoende snijdt het de weg af voor
de natuurfunctie. Op die terreinen is bovendien geen recreatie in enige vorm nog mogelijk. Het
terrein moet worden afgeschreven van de bufferzone, Spaarnwoude is wederom een stukje kleiner.

4 Infrastructuur van Noord Spaarnwoude
Infrastructurele voorzieningen in Noord Spaarnwoude kunnen niet los gezien worden van de
structuren buiten Velsen. Het gebied is in zekere zin een schiereiland in de infrastructuur. Dat hoeft
geen probleem te zijn, als kan worden onderbouwd waarom, hoe, door wie en hoe vaak het gebied
bezocht wordt. Als blijkt dat het draagvlak de regio Zuid Kennemerland is, dan kan daar beleid op
worden uitgezet. Als blijkt dat menigten het beeld gaan bepalen is er zelfs nog meer aanleiding tot
beleidsvorming. De OSv Velsen 2025 bevat echter geen onderbouwende gegevens. Een
draagvlakonderzoek zou daar inzicht in kunnen geven. Een dergelijk onderzoek is eveneens gewenst
om de financiële verdeelsleutel voor de onderhoud van het gebied te kunnen bepalen.''
4.1 De grote stad
De metropoolgedachte is een economisch concept. Als behoeftig concept beoogt ze tevens de balans
te vinden tussen alle samenlopende componenten uitmondend in een totaalbeeld. De bufferzone
wordt in dat beeld betrokken vanwege de inrichting als recreatiegebied en getroeteld als MRA-park.
Voor een dergèlijke functie aanduiding is geen enkele onderbouwing te vinden.^ De metropolitane
"Amsterdammer" wordt hier als minderheid aangetroffen. Tussen de zone van Noord Spaarnwoude
en de bewoonde stad Amsterdam is nog een bufferzone, n.l. het voor de recreant weinig
aanlokkelijke industrie- en pakhuisgebied Westpoort. De afstand tussen de stad en Noord
Spaarnwoude blijkt te groot te zijn voor de Amsterdammer, die in steeds mindere mate automobiel
is.
Een grotere sluis in IJmuiden leidt volgens prognoses tot een stijging van de overslag in Amsterdam
van 95 miljoen ton thans tot 135 miljoen ton op termijn. Die stijging zal ongetwijfeld de claim van
Amsterdam op de Houtrakpolderten tonele brengen. Als de insteekhaven in de Houtrakpolder
gerealiseerd is, dan kan het volgens ambitie in de Visie aan te leggen fietspad nog slechts dienen als
verbinding tussen Velsen en de pont van Buitenhuizen resp. het fietspad langs Zijkanaal C.
De uitbreiding van het havengebied raakt eveneens de west-oostverbinding door de N202, waar in
de structuur geen rekening mee is gehouden.^ Ook hier geldt, dat het onwaarschijnlijk is, dat het
gebruik van deze weg niet intensiveert als de toename van het verkeer niet wordt opgevangen door
de A9. Het alternatief is een eventuele reconstructie van de N202, die al breed is bestemd. Dit zal op
zijn beurt grote gevolgen hebben voor de omgeving van Noord Spaarnwoude. In het Ontwerp is geen
rekening gehouden met de mogelijkheid dat hierin ontwikkelingen zullen plaatshebben binnen de
visiehorizon.
4.2 Andere ruimtelijke aspecten
In de verbeelding is in de Zuiderscheg een verbinding met de N208 /A22/A9 als stippellijn getekend,
die dit terrein zodanig doorklieft, dat er weinig alternatief gebruik meer van kan worden gemaakt.
Omdat zodoende de recreatiefunctie wegvalt, moet ook dit terrein voor de bufferzone als verloren
worden beschouwd.

De A8 wordt in de visie wel genoemd als structuurbepalend element
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Het Noordzeekanaal is een ruimtelijk object, dat gebieden scheidt, die oorspronkelijk bij elkaar
hoorden. Wij zouden graag zien, dat de oude IJ-polders als één structuur in het landschap worden
gewaardeerd. De bescherming van het landschap houdt niet op bij de gemeentegrens. De visie
ontkent dat het kanaal een grens vormt, maar dat blijkt niet uit de tekst helaas.
4.3 Redactioneel
De toevoeging van par 6.4 Wettelijk Kader is een volstrekt onnavolgbaar verhaal, over kwesties die

;

slechts ingewijden misschien zullen begrijpen. Als de Gemeente Velsen behoefte heeft om dat alles
te regelen of uit te leggen, dan hoort dat in dit document niet thuis. Als bijlage misschien.
Samenvatting.
Er is te weinig verband aanwezig met Provinciale beleidsuitgangspunten
De koppeling met omliggende structuren ontbreekt nagenoeg
De cijfermatige onderbouwing waarop beleid moet steunen is niet zichtbaar. Dat sluit
objectivering van de ambities uit.
In de visie wordt de verhouding met de natuur bepaald door optimalisatie van de
gebruikskwaliteit. De natuur wordt als een economische zaak gezien. Ons inziens echter is
natuur autonoom, we hebben de plicht er voor te waken en hebben onze economische
bronnen nodig om dat te doen.
De Gemeente Velsen bestuurt Noord Spaarnwoude in beperkte zin en heeft veel taken
gemandateerd aan een lager orgaan, dat geen bestuursorgaan is. Feitelijk is er nu geen
sprake van een eigen visie op het landelijke gebied. Aan de basis van dat probleem staat de
gemeenschappelijke regeling voor het beheer. De regeling dient te worden beëindigd, het
beheer gereduceerd tot de feitelijke taak. Ontwikkeling en bestuur dienen weer geheel bij
de overheid te belanden die daarvoor verantwoordelijk is.
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Stichting Natuurlijk Spaarnwoude
J. Pennock
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Belangenvereniging N^rd-en Zuidspaarndammerpolder BNS

E. Koning

Bewonersvereniging Wonen Varen Werken WVW
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Helaas kan de OSv Velsen 2025 niet voorwaarts blikken naar de gemeentelijke herindeling m.b.t. Gem.
Haarlemrrierliede en Spaarnwoude. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor het bestuur in de bufferzone.
^
Nog meer voorbeelden van taalgebruik dat weinig duidelijk maakt; Rauw, slim, avontuurlijk, stoer.
^
Niet alleen de muziekfestivals, maar ook de veldlopen richten schade aan. De modderloop Vikingrun
in october 2015 liet een verwoest spoor na in het terrein, vanwaar herstel pas na de winter misschien op gang
komt.
De financiering van het beheer is een gemeenschapsbelang, waarvoor in beginsel Provincie als
"bewaker"van de bufferzone moet gaan staan. En de regiogemeenten naar rato van het bezoekersaantal
zouden moeten worden aangeslagen.
^
Groot Groenonderzoek (GGO) Gemeente Amsterdam, Monitor recreatie in de regio Amsterdam 2013
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Telefoon 023 - 520 28 20
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K.V.K. 34359324

Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Velsen-Zuid
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Projectnummer
Ondenwerp
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Behandeld door

2 december 2015
E-mail van 14-10-2015
20151745 Wh
Ontwerp Structuurvisie Velsen
Finette Van der Heide telefoon 023 520 28 20 fvanderheide@recreatienoordhoiland.nl

Geachte dames en heren,
Wij danken u hartelijk voor uw kennisgeving dat de ontwerp Structuurvisie Velsen ter inzage ligt. Hierbij
willen wij graag gebruik maken van de mogelijkheid te reageren.
In grote lijnen spreekt de structuurvisie ons zeer aan. U heeft de sterke punten van uw gemeente er op een
inspirerende wijze uitgelicht. De ligging te midden van cultuurhistorisch interessante natuur- en
recreatiegebieden, het speciale, stoere karakter van de stranden rond een zeehaven en van de
recreatiegebieden, door u het Metropoolpark Spaarnwoude genoemd, brengt u terecht naar voren.
Wij onderschrijven uw ambities met betrekking tot landschep en erfgoed, en natuur. Wij willen de historisch
interessante elementen in ons werkgebied ook graag behouden en restaureren (Fort Benoorden
Spaarndam) en we zoeken een goede aanpak om dit financieel mogelijk te maken. Daarnaast willen wij ook
graag dat er goede verbindingen (ecologisch, recreatief, landschappelijk) zijn tussen het duingebied, de
landgoederenzone van binnenduinrand en het recreatiegebied.
Een klein puntje op uw kaart: Buitenhuizen is in zijn geheel als droogmakerij aangegeven, maar aan de
oostkant ligt een restant van het voormalige schiereiland waaraan dit deel van het recreatiegebied zijn naam
te danken heeft, een klein stukje veenweidegebied; jammer genoeg is dit moeilijk herkenbaar in het
landschep, in tegenstelling tot de vroegere veenweiden in Oosterbroek.
Hiernaast onderschrijven wij uw ambities met betrekking tot de bereikbaarheid van uw gemeente, Velsen is
een verbindende schakel tussen hoofdstad en zee, en tussen het noorden en het zuiden van Noord-Holland.
Juist daarom is het van groot belang om Recreatiegebied Spaarnwoude als bufferzone in stand te houden,
de betekenis van ons werkgebied voor de omringende stedelijke gebieden en voor het toerisme zal in de
nabije toekomst alleen maar toenemen.
Noord-zuid verbindingen zijn er genoeg (A9, A22). Het recreatiegebied zich heeft veel moeite getroost om de
fragmentatie van het landschep, die deze wegen en vervolgens ook nog de zijkanalen veroorzaken, af te
zwakken. Niet alleen door de landschappelijke inrichting, ook door de aanleg van tunnels en een (helaas niet
geslaagd) experiment met een pontje. Overigens is de A9 tegelijkertijd een oost-west verbinding.
Het openbaar vervoer kan zeker verbeterd worden door opnieuw een waterverbinding met Amsterdam aan
te gaan en dan graag met een stop bij het Recreatiegebied/ pontje Buitenhuizen. Het is erg jammer dat het
recreatiegebied moeilijk bereikbaar is met OV.

Recreatiesctiap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmertiede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen. Informatieboerderij Zorgvrij is gevestigd te Velsen-Zuid, Genieweg 50.
Reaeatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Spaarnwoude het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden.

Echter, wij willen u bij deze graag onder ogen brengen dat een dwarsverbinding tussen de A9, de A22 en de
N208 een verwoestende impact op de huidige functies van het recreatiegebied de Zuiderscheg zal hebben.
De Zuiderscheg ligt ingeklemd tussen twee snelwegen en een spaghetti van op- en afritten en de
Calamiteitenboog. Ondanks dat is het een recreatiegebied met potenties, dat dicht bij de woonkernen ligt en
goed bereikbaar is. Wij onderzoeken momenteel wat de Zuiderscheg kan bijdragen aan actieve vormen van
recreatie. Wanneer er nog een doorsnijding midden door dit gebied wordt gerealiseerd, blijven er zulke
kleine, moeilijk bereikbare restruimtes over dat het gebied zijn functie verliest.
Wat het evenementenbeleid betreft, verwijzen wij u graag naar onze brief van 19 november met kenmerk
20151667 AdP.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude,

Drs. M.J. Brouwer
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV

Recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen. Informatieboerderij Zorgvrij is gevestigd aan de Genieweg 50 in Velsen-Zuid.
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden.

Almir Salkicevic
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

structuurvisie
vrijdag 4 december 2015 11:41
Docinfo@velsen.nl
FW: inspraak ontwerp structuurvisie Velsen

Van: Koperberg, Ymke (WNN) [mailto:ymke.koperberg@rws.nl]
Verzonden: donderdag 3 december 2015 16:20
Aan: structuurvisie
CC: Visser, Jacco (WNN)
Onderwerp: inspraak ontwerp structuurvisie Velsen
Geachte college van burgemeester en wethouders van Velsen,
Hierbij dien ik mijn reactie in op de structuurvisie Velsen dat ter inzage ligt van 23 oktober t/m 3 december 2015.
In paragraaf 6.3 maatregelenmatrix geeft u aan dat de kern van het dynamisch uitvoeringsprogramma wordt
gevormd door de maatregelenmatrix, die als bijlage bij de structuurvisie is gevoegd.
De maatregelenmatrix bevat maatregelen die gekoppeld zijn aan een aantal thema’s, die zijn gebaseerd op de
opgaven zoals omschreven in de structuurvisie.
Hierbij is ook de prioriteit en trekker c.q. uitvoerende partij van de maatregel/project weergegeven. M.b.t. de
maatregelenmatrix wil ik het volgende opmerken:
Op 2 juli jl. is de motie van het Tweede Kamerlid Dik-Faber aangenomen over de mogelijkheid van een aansluiting
van de N208 op de A9/A22 bij Velserbroek.
Rijkswaterstaat is geen trekker van het onderzoek naar de ontbrekende verbinding A9-A22-N208.
Het onderzoek naar de verbinding A9-A22-N208 is onderdeel van de analysefase van het MIRT onderzoek
Noordwestkant Amsterdam (NowA). Dit onderzoek wordt onder regie van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu samen met de regiopartijen uitgevoerd. Na afronding van de analysefase van het MIRT onderzoek in, naar
verwachting, april 2016 zal duidelijk zijn in hoeverre de gewenste verbinding effectief is.
M.b.t. het onderzoek naar de aanleg van de ontbrekende schakel verbinding A8-A9 wil ik opmerken dat dit een
regionaal project betreft. Als trekker van deze studie wordt nu aangegeven dat RWS samen met de provincie
trekker van deze studie is. Dit is niet correct, RWS is geen medetrekker van deze studie.
Ik verzoek u de genoemde correctie in de maatregelenmatrix te verwerken. Voor vragen kunt u contact met mij
opnemen.
Mijn dienst blijft graag op de hoogte van ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Velsen die voor
Rijkswaterstaat van belang zijn. Voor nu wijs ik u op dat u kennisgevingen en publicatie van ruimtelijke plannen,
zoals deze structuurvisie, kunt sturen aan WNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl.

Met vriendelijke groet,
Ymke Koperberg
Adviseur RO loket, Afdeling Vergunningverlening
.................................................................................

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Toekanweg 7 | 2035 LC Haarlem
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht
.................................................................................
M 06 21 51 13 89
ymke.koperberg@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
.................................................................................
Water, Wegen, Werken, Rijkswaterstaat.
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Ontwerp-structuurvisie

IJmuiden, 7 januari 2016

Geacht College,
Op 17 december 2015 ontving ik vanuit uw organisatie bericht dat er vanuit Woningbedrijf
Velsen geen zienswijze is ontvangen op de ontwerp-structuurvisie die ter inzage lag. Naar
nu blijkt is medio oktober bij mij een mail binnengekomen, maar helaas is deze niet
opgepakt. Een omissie vanuit mijn kant, waarvoor mijn welgemeende excuses. Ondanks
dat de periode van zienswijze is verstreken, heb ik toch gemeend een aantal zaken die
opvallen en vragen die opkomen met u te willen delen in de veronderstelling dat deze en
Woningbedrijf Velsen bij de uitwerking van de Woonvisie nader worden betrokken.
Samenhang en volgordelijkheid
Op de eerste plaats mijn complimenten over het document wat er nu ligt. De structuurvisie
geeft richting door diverse thema’s te benoemen. Kanttekening is echter de samenhang
tussen de thema’s en de volgordelijkheid. Deze vind ik onvoldoende terug in de visie. Elk
thema wordt ieder afzonderlijk in hoofdstuk 5 uitgewerkt. De diverse verbanden worden
echter niet benoemd of gelegd. Wellicht een aandachtspunt wat bij de uitwerking van de
Woonvisie kan worden opgepakt.
Opgave IJmuiden
De opgave die in de visie wordt beoogd voor met name het centrum stedelijke gedeelte
van IJmuiden is groot. Niet helemaal duidelijk is de grootte van het gebied dat de
gemeente voor ogen heeft. Het Stadspark wordt in de structuurvisie niet genoemd, terwijl
voor Woningbedrijf Velsen hier ook nog een opgave is te voorzien. In mijn ogen behoort dit
tot de structuurvisie omdat hier het “duin” in de stad komt. Verder ben ik gezien de omvang
van ons woningbestand in IJmuiden erg benieuwd welke procesmatige aanpak de
gemeente hier voor ogen heeft en de rol van ons als woningcorporatie hierin. Ik ga
hierover graag met u in gesprek.
Duurzaamheid
De ambitie die in de visie wordt benoemd is een klimaatneutraal elektriciteitsgebruik van
alle huishoudens in 2020. Dit is een mooie ambitie, maar in mijn beleving een hoge en
anders dan in de prestatieafspraken is afgesproken. Gezien de opgave die wij zelf voor
ogen hebben stel ik voor onze en uw gedachten en aanpak hierover te bundelen en te
bezien welke afspraken wij hierover maken. Heeft de gemeente hiervoor ook een
procesmatige aanpak in gedachte?

ÈAla
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^ Woningbedrijf Velsen

Voorzieningen
In de visie staat dat IJmuiden het centrum is voor de woonzorgvoorzieningen en dat de
gemeente Velsen ook kleinschalige woonzorgvoorzieningen wenst in de dorpse kernen.
Het lijkt erop dat deze opgave ten koste gaat van de bestaande woonzorgvoorzieningen.
Woningbedrijf Velsen heeft zoals bekend een aantal woonzorgvoorzieningen in haar bezit
welke zijn gebouwd met een maatschappelijke vraag voor 40/50 jaar en zij zijn
gerealiseerd met maatschappelijk geld. Ik mis een duidelijke visie op het behoud van
versus de ontwikkeling van nieuwe woon-zorgcomplexen in de verschillende kernen van
onze gemeente. Ook hierover ga ik graag met u in gesprek.
Tot slot
Ik hoop dat u mijn zienswijze ziet als een positieve handreiking op nadere samenwerking
met u als gemeente op bovenstaande onderdelen. Een uitnodiging om hierover verderven
gedachten te wisselen zie ik graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

T. Morsheim
directeur/bestuurder

Hans Kloosterman
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Brandenburg, Anja <A.Brandenburg@bloemendaal.nl>
dinsdag 17 november 2015 11:45
structuurvisie
RE: concept structuurvisie klaar voor inspraak

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Geachte heer/mevrouw,
Hartelijk dank voor de informatie over de tervisielegging van de ontwerpstructuurvisie.
Met veel interesse hebben wij uw structuurvisie bekeken.
U heeft helder weergegeven wat uw toekomstvisie is en daarbij uw positie in de regio.
Uw visie voor de open en groene gebieden bij Driehuis en Santpoort delen wij en stemmen overeen met de visie in
onze Bloemendaalse Structuurvisie.
Wij hebben om die reden geen opmerkingen.
Wij wensen u veel succes met het vervolg.
Met vriendelijke groet,
Anja Brandenburg
Team Ruimtelijke Ordening
Gemeente Bloemendaal
Brouwerskolkweg 2, Overveen
023-5225 742
a.brandenburg@bloemendaal.nl
www.bloemendaal.nl
Niet aanwezig op woensdag en vrijdag.
De gemeente Bloemendaal heeft sinds 1 juni 2015 een nieuw adres: Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen.
Voor Burgerzaken kunt u ook terecht aan de Bennebroekerlaan 5 in Bennebroek.
Meer contactinformatie en openingstijden: www.bloemendaal.nl

Van: structuurvisie [mailto:structuurvisie@Velsen.nl]
Verzonden: woensdag 14 oktober 2015 10:52
Aan: structuurvisie
Onderwerp: concept structuurvisie klaar voor inspraak

Geachte heer/mevrouw,
In mei 2015 heeft u, tijdens de participatieweken, uw reactie kunnen geven op de structuurvisie. Tijdens de
creatieve sessie zijn veel punten naar voren gekomen die u belangrijk vindt. Wij hebben deze punten zo veel als
mogelijk verwoord en in beeld gebracht in de structuurvisie.
De aangepaste structuurvisie leggen wij nu, van 23 oktober tot en met 3 december 2015, ter inspraak. Ook in
deze fase kunt u uw reactie geven. U kunt dit doen door een brief te sturen naar de gemeente Velsen, of te
mailen naar structuurvisie@velsen.nl. Het inspraakdocument kunt u vinden op
http://www.velsen.nl/actueel/projecten/gemeentelijke-projecten/structuurvisie-2015.htm, in de bibliotheek
Velsen, of inzien in het gemeentehuis. De planning voor het vaststellen van de structuurvisie vindt u ook op
onze website.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op
via structuurvisie@velsen.nl.

Met vriendelijke groet,

Team structuurvisie
Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
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______________________________________________________________________
De proclaimer van e-mail van de gemeente Velsen vindt u op:
The e-mail proclaimer can be found here:
http://www.velsen.nl/Proclaimer.htm
______________________________________________________________________
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