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1. Inleiding
Velsen ontwikkelt zich verder als groeiende en bloeiende gemeente en
neemt een belangrijke positie in voor de kennisindustrie van de Metropool
Regio Amsterdam (MRA). Hierdoor trekt Velsen nieuwe inwoners aan.
Daarnaast heeft Velsen de ambitie in de toekomst economisch sterker en
duurzamer te worden. Als we dit willen waarmaken, welke ruimtelijke
keuzes moet de gemeente dan maken? Met andere woorden: waar
wonen, werken en ontspannen we in 2025? Om daar een antwoord op te
geven ontwikkelen we een nieuwe structuurvisie.
De Structuurvisie Velsen ‘Rauw, slim en lommerrijk’ is de integrale
ruimtelijke toekomstvisie van de gemeente en vormt als zodanig het
toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het
gemeentelijke grondgebied. In de visie geven we aan wat belangrijk is om
te behouden en te versterken op het gebied van bijvoorbeeld wonen,
economie, recreatie, landschap, natuur en de leefbaarheid in de kernen.
De ontwerpstructuurvisie heeft van 23 oktober tot en met 3 december 2015
ter inzage gelegen. Een ieder heeft de mogelijkheid gehad om, binnen
deze periode, een schriftelijke reactie in te dienen bij de gemeenteraad of
een mondelinge reactie te geven. Van de hieronder genoemde partijen zijn
reacties ontvangen. Het betreft zowel reacties van burgers - die anoniem
zijn opgenomen als ‘inspreker(s)’ - als van bedrijven, overheden en van
(overige) adviseurs (overlegpartners van de gemeente). Na de officiële
termijn van de terinzagelegging van de structuurvisie hebben wij nog een
verlate reactie ontvangen van het Woningbedrijf Velsen. Aangezien wij
veel belang hechten aan de mening van het Woningbedrijf, hebben wij
deze reactie opgenomen in voorliggende Nota van Antwoord en voorzien
van een beantwoording.

1 t/m 48
49
50 + 51
52
53
54
55
56
57
58
59
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64
65

Diverse insprekers uit Santpoort-Noord
Agathon
Koninklijke Verenigde Scheepsagenturen van Halverhout
& Zwart en Zurmühlen B.V. + Zeehaven IJmuiden N.V.
Inspreker 52
Rijkswaterstaat
Stichting Santpoort
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
Woongemeenschap Santpoort-Zuid
Tata Steel IJmuiden B.V.
Recreatie Noord-Holland NV
Natuurmonumenten
N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Nationaal Park Zuid-Kennemerland
RIGO
Stichting Natuurlijk Spaarnwoude, Belangenvereniging
Noord- en Zuidspaarndammerpolder BNS &
Bewonersvereniging Wonen Varen Werken WW
Woningbedrijf Velsen
Gemeente Bloemendaal

In hoofdstuk 2 van deze Nota van Antwoord zijn de ingediende reacties waar nodig uitgesplitst in afzonderlijke hoofdpunten - samengevat en
voorzien van een beantwoording door de gemeente. De beantwoording
resulteert in een concreet voorstel met betrekking tot het behandelde
hoofdpunt, met vermelding van de eventuele aanpassing van de
structuurvisie die zal worden doorgevoerd nadat de structuurvisie met
voorliggende Nota van Antwoord door de gemeenteraad is vastgesteld.

7

Naast de aanpassingen die volgen uit de ontvangen reacties, zijn er ook
enkele ambtshalve wijzigingen. Deze wijzigingen staan - voor zover ze
betrekking hebben op de inhoud van de visie - beschreven in hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 ‘Conclusie’ zijn alle aanpassingen nogmaals overzichtelijk
op een rijtje gezet. De originele ingekomen reacties zijn opgenomen in een
separate bijlage die hoort bij deze Nota van Antwoord.
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2. Beantwoording ingekomen reacties
Nr.

Onderwerp

1
t/m
48

Diverse insprekers uit Santpoort-Noord

Groene Scheg

49

Samenvatting reactie

Antwoord van de gemeente

Aanpassing
structuurvisie?

Insprekers hebben bezwaar tegen woningbouw in de ‘Groene
Scheg’ (tussen de Bickerlaan en de Valckenhoeflaan) in
Santpoort-Noord en vragen de beslissing om de Groene
Scheg aan te wijzen als bouwlocatie te herzien.

Het klopt dat de Groene Scheg staat aangegeven als
woningbouwlocatie op de themakaart ‘Wonen’ in de
ontwerpstructuurvisie (blz. 52). Deze aanduiding is overgenomen uit de
vorige structuurvisie (Structuurvisie Velsen 2015, december 2005),
waarin het volgende over de locatie staat: “Ten zuiden van de speeltuin
wordt aan de Valckenhoeflaan een woonfunctie voorzien aan de rand
van het bestaande park.” In de nieuwe (ontwerp)structuurvisie hebben
we de ambitie opgenomen om in de binnenduinrand de lommerrijke
sfeer van de binnenduinrand te behouden door het behoud van groene
wegprofielen en parken als ruimtelijke dragers van de hoogwaardige
groene woonmilieus. Gezien deze ambitie zullen we de Groene Scheg
schrappen als woningbouwlocatie. Op de themakaart ‘Wonen’ bij
paragraaf 5.2. schrappen wij derhalve het symbool ‘woningbouwlocatie’
ter hoogte van de Groene Scheg in Santpoort-Noord. Dit betekent
overigens wel dat er een kleinere bouwcapaciteit overblijft in SantpoortNoord (bijvoorbeeld op de locaties Motorhuis en Roos en Beeklaan).

Ja

Inspreker vraagt - zoals ook al gevraagd tijdens de
inspraakmiddag - waarom er weinig aandacht is voor kunst
en cultuur in de structuurvisie.

Naar aanleiding van de opmerkingen die we tijdens de participatieronde
hebben gekregen over (gebrek aan aandacht aan) kunst en cultuur in
het concept van de ontwerpstructuurvisie, hebben we in de
ontwerpstructuurvisie meer aandacht besteed aan dit onderwerp. Ten
opzichte van het concept zijn onderstaande punten toegevoegd in de
ontwerpvisie (in paragraaf 5.3. onder ‘Uitgangspunten’).

Het bestaande aanbod van culturele voorzieningen - zoals de
Stadsschouwburg, het Kunstencentrum, het Thalia theater, het
Witte Theater, de Bibliotheek Velsen, het IJmuider Zee- en
Havenmuseum en het Bunkermuseum - vormt een grote kwaliteit.
De voorzieningen versterken elkaar. Uitgangspunt is het koesteren

Nee

Agathon
agathon@agathon.nl
2 november 2015
Kunst / cultuur
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Nr.

Onderwerp

Samenvatting reactie

Antwoord van de gemeente




50 +
51

Aanpassing
structuurvisie?

van de bestaande culturele instellingen. Daarnaast zet de
gemeente - in samenwerking met andere partijen - in op de komst
van een Kust Informatie en Innovatie Centrum, in de buurt van de
Kennemerboulevard (IJmuiden aan Zee), waarin de activiteiten van
het Pieter Vermeulen Museum een plek kunnen krijgen.
Op het gebied van kunst en cultuur zijn ideeën/initiatieven welkom
die passen bij de cultuur/identiteit van Velsen. Meer kunst- en
cultuuruitingen op publieke (ontmoetings)plekken zijn wenselijk. Dat
kunnen ook tijdelijke initiatieven zijn. De rauwe kant van Velsen kan
een goede inspiratiebron zijn voor kunstenaars. Er is in Velsen
ruimte voor tijdelijke broedplaatsen of ateliers. Tegelijk lenen de
vele (cultuur)historische locaties in Velsen - zoals de Ruïne van
Brederode en de fraaie landgoederen - zich goed voor culturele
activiteiten en exposities.
Spaarnwoude blijft een belangrijke plek voor evenementen.

Koninklijke Verenigde Scheepsagenturen van Halverhout & Zwart en Zurmühlen B.V.
Postbus 504, 1970 AM IJmuiden
2 november 2015
Zeehaven IJmuiden N.V.
Postbus 541, 1970 AM IJmuiden
2 november 2015
Nautische
toegangspoort

a
b

10

Insprekers hebben waardering voor de structuurvisie.

Wij zijn blij met deze waardering voor de structuurvisie.

Nee

Insprekers vragen de Spoorwegdriehoek alsmede de strook
aan de noordzijde van de Vissershaven als werklocatie te
handhaven en het kaartbeeld op blz. 12 van de
ontwerpstructuurvisie alsmede de structuurvisiekaart (op blz.
48) hierop aan te passen.

De kaart ‘Verbeelding regionale ambities’ in hoofdstuk 2 (blz. 12 van de
ontwerpstructuurvisie) passen we zo aan dat de gehele
Spoorwegdriehoek als ‘havengerelateerde bedrijvigheid’ wordt
aangeduid. Daarnaast passen we de themakaart ‘Economie’ bij
paragraaf 5.4. (blz. 60 van de ontwerpstructuurvisie) zo aan dat de
gehele Spoorwegdriehoek als ‘gezoneerd industrieterrein’ wordt
aangeduid. Op de structuurvisiekaart heeft de gehele driehoek
Noordzeekanaal-Vissershaven-De Geul de aanduiding ‘doorontwikkelen
naar bruisend havenkwartier’. Dit opteert zowel voor een ontwikkeling
van wonen in Oud-IJmuiden als van werken/bedrijvigheid langs de
Vissershaven en in de Spoorwegdriehoek. Deze ambitie handhaven we
op de structuurvisiekaart.

Ja

Nr.

Samenvatting reactie

Antwoord van de gemeente

Aanpassing
structuurvisie?

c

Insprekers vragen in de structuurvisie op te nemen dat de
gemeente bereid is ook in ruimtelijke zin de groei van de
ferry- en cruise-terminal te faciliteren, bijvoorbeeld door het
bieden van ruimte voor infrastructuur (opstelstroken,
parkeren).

Wij erkennen dat groei van de ferry- en cruise-terminal ruimte kost.
Vanzelfsprekend zullen wij met partners bekijken wat de mogelijkheden
zijn ten aanzien van de gewenste ontwikkelingen.

Nee

d

De in de ontwerpstructuurvisie voorgestelde noord-zuidfietsroute is een mooi streven, maar kan gezien de
havenbeveiligingswet / veiligheidsredenen niet via de
Monnickendamkade en de IJmondhaven lopen, aldus
insprekers. Insprekers vragen de kaarten op blz. 48, 62 en 70
hierop aan te passen of hierop een nadere toelichting te
geven.

De getekende route betreft een indicatief tracé. Wij zullen de indicatieve
aanduiding van het tracé van de noord-zuid-fietsroute op de
structuurvisiekaart bij paragraaf 4.8., op de themakaart ‘Recreatie en
toerisme’ bij paragraaf 5.5. en op de themakaart ‘Infrastructuur’ bij
paragraaf 5.9. zo aanpassen dat deze ter hoogte van de Seinpostweg
komt te liggen in plaats van over de Monnickendamkade. Bij de
uitwerking van het tracé houden wij uiteraard rekening met
veiligheidsaspecten.

Ja

e

Insprekers vragen in de maatregelenmatrix de prioritering van
‘Nautische Toegangspoort > versterking positie ferry- en
cruise-terminal’ te wijzigen van ‘middel’ naar ‘hoog’.
Daarnaast bevelen insprekers aan KVSA en Zeehaven
IJmuiden B.V. als trekkers toe te voegen bij dit project.

Wij nemen deze aanbevelingen over. In de maatregelenmatrix wijzigen
we bij het project ‘Nautische Toegangspoort > versterking positie ferryen cruise-terminal’ de prioritering van ‘middel’ naar ‘hoog’ en voegen we
KVSA en Zeehaven IJmuiden B.V. als trekkers toe.

Ja

f

Inspreker 51 (Zeehaven IJmuiden B.V.) vindt dat de
onderzoekszone voor (transformatie met) woningbouw in het
gebied Kromhoutstraat-Ampèrestraat te ruim is ingetekend op
de kaartbeelden op blz. 48, 52 en 60 en dat onderzoek naar
de mogelijkheden hiertoe alleen zinvol is als dit zich beperkt
tot de meest zuidelijke begrenzing van IJmuiden-West, omdat
anders de woningbouw in de toekomst een beperking zal
betekenen voor de ontwikkeling van de haven.

Zoals in paragraaf 4.2. van de ontwerpstructuurvisie aangegeven is ons
uitgangspunt dat de economie niet gehinderd mag worden door
eventuele herstructurering met (gedeeltelijk) woningbouw. Het uit te
voeren onderzoek is juist bedoeld om te bepalen of (transformatie met)
woningbouw beperkingen oplevert voor (ontwikkeling van) bedrijven in
het havengebied. Het onderzoek zal zich dan ook richten op de hele
zone tussen de Kromhoutstraat-Ampèrestraat. Op basis van dit
onderzoek bekijken we of (transformatie met) woningbouw in de hele of
in een deel van de zone mogelijk/wenselijk is.

Nee

Inspreker vraagt de oorspronkelijke loop van de Hofbeek te
behouden en gedeeltelijk te herstellen bij het ontwikkelen van
nieuwe plannen; dit in verband met de grote historische
waarde van de beek.

Wij onderschrijven de historische waarde van de Hofbeek. De
structuurvisie heeft echter een te hoog abstractieniveau om specifiek
over deze beek uitspraken te doen. Het vastgestelde ontwikkelingsplan
Grote Buitendijk/Hofgeest gaat echter wel uit van handhaving van de
Hofbeek ten noordoosten van de Broekeroog. Bij de verdere
ontwikkeling zullen wij het behoud van de beek blijven nastreven. Het

Nee

52

Onderwerp

Inspreker 52
25 november 2015
Hofbeek

11

Nr.

Onderwerp

Samenvatting reactie

Antwoord van de gemeente

Aanpassing
structuurvisie?

bebouwen van de Hofgeest is een privaat initiatief. Mogelijk komt de
grens van het projectgebied langs het Hillegondswegje te liggen.
Wanneer het waterhuishoudkundig mogelijk en wenselijk is, zullen we in
dat geval het herstel van de beek bij de ontwikkelaar onder de aandacht
brengen.
53

Rijkswaterstaat
Postbus 2232, 3500 GE Utrecht
4 december 2015

a

Maatregelenmatrix

Inspreker vraagt de maatregelmatrix op het volgende punt
aan te passen: Rijkswaterstaat is geen trekker van het
onderzoek naar de ontbrekende verbinding A9-A22-N208. Dit
onderzoek is onderdeel van de analysefase van het MIRT
onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA) dat onder
regie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen
met de regiopartijen wordt uitgevoerd.

Wij passen de maatregelenmatrix als volgt aan: voor het project ‘Velsen
als verbindende schakel > onderzoek ontbrekende schakel: verbinding
A9-A22-N208’ vervangen we trekkers ‘RWS en gemeente’ door
‘Ministerie van I&M, provincie, gemeente en diverse (andere)
regiopartijen’.

Ja

Inspreker vraagt de maatregelmatrix op het volgende punt
aan te passen: Rijkswaterstaat is geen trekker van het
onderzoek naar de aanleg van de ontbrekende schakel
verbinding A8-A9. Dit betreft een regionaal project.

Wij passen de maatregelenmatrix als volgt aan: voor het project ‘Velsen
als verbindende schakel > snelwegen en aanleggen ontbrekende
schakels: verbinding A8-A9’ vervangen we trekkers ‘RWS/provincie’
door ‘provincie, gemeente/regio’.

Ja

Inspreker kan zich vinden in de ambities uit de
ontwerpstructuurvisie om de kernkwaliteiten voor de dorpen
te behouden, alsmede de lommerrijke sfeer van de
binnenduinrand, de landgoederen en de bijzondere
woonomgeving en ligging nabij de duinen.

Wij zijn blij dat inspreker onze ambities onderschrijft.

Nee

b

Inspreker heeft bezwaar tegen woningbouw in de ‘Groene
Scheg’ (tussen de Bickerlaan en de Valckenhoeflaan) in
Santpoort-Noord en vraagt de locatie niet als (mogelijke)
woningbouwlocatie in de structuurvisie op te nemen.

Zie ons antwoord op reactie 1 t/m 48. Op de themakaart ‘Wonen’ bij
paragraaf 5.2. schrappen we het symbool ‘woningbouwlocatie’ ter
hoogte van de Groene Scheg in Santpoort-Noord.

Ja

c

Inspreker zet vraagtekens bij de wenselijkheid op de locatieDelftplein op den duur woningbouw te realiseren.

Delftplein is niet als woningbouwlocatie opgenomen in de structuurvisie.
Dat neemt overigens niet weg dat de gemeente Haarlem onderzoek

Nee

b

54

Stichting Santpoort
Postbus 21, 2080 AA Santpoort-Zuid
3 december 2015

a

Diverse

12

Nr.

Onderwerp

Samenvatting reactie

Antwoord van de gemeente

Aanpassing
structuurvisie?

doet naar semipermanente bouw op deze locatie. Hierover zullen wij
nog in gesprek gaan met de gemeente Haarlem.
D

Inspreker geeft aan dat de beide stations in Santpoort niet
geschikt zijn als OV-knooppunt met een invloedssfeer
waarbinnen gebouwd kan worden.

In Noord-Holland zijn alle zestig treinstations en vier grote busstations
aangewezen als knooppunten van provinciaal belang. De invloedssfeer
(een gebied van circa 1.200 meter rond het station) beslaat voornamelijk
bestaand bebouwd gebied (BBG). In opdracht van de provincie NoordHolland en in samenwerking met de Vereniging Deltametropool is in
2012 en 2013 onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bestaande
plancapaciteit rond ov-knooppunten beter te benutten. In de
Structuurvisie Velsen hebben we voor Santpoort-Noord en SantpoortZuid uitsluitend al langer bekende binnenstedelijke locaties opnieuw
aangewezen voor woningbouw (maar zie ook ons antwoord op reactie 1
t/m 48). Zoals beschreven in paragraaf 5.2. kunnen op deze locaties
voldoende woningen worden gebouwd om te voldoen aan de
woningbehoefte tot 2025. Tot 2025 komen andere dan deze reeds
bekende locaties alleen in beeld als woningbouw daar een middel is om
andere doelen te realiseren, zoals verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit.

Nee

E

Inspreker geeft aan dat op het kaartje op blz. 56 van de
ontwerpstructuurvisie station Santpoort-Noord is aangegeven
als wijksteunpunt. Inspreker vraagt zich - zeker nu het
stationsgebouw te koop staat - af of hiermee de JOP bedoeld
wordt of iets anders.

De themakaart ‘Voorzieningen’ bij paragraaf 5.3. laat de verspreiding
van de huidige voorzieningen zien. Ter hoogte van station SantpoortNoord staat op deze kaart een aanduiding ‘wijkvoorziening’
weergegeven. Het stationsgebouw is tijdelijk als buurthuis in gebruik
geweest totdat het nieuwe dorpshuis Het Terras werd opgeleverd. De
activiteiten zijn in Het Terras voortgezet en het stationsgebouw wordt
niet meer als buurthuis gebruikt. Wij schrappen daarom ter hoogte van
station Santpoort-Noord de aanduiding ‘wijkvoorziening’ op de
themakaart ‘Voorzieningen’ bij paragraaf 5.3.. De aanduiding wordt
verplaatst naar de locatie van Het Terras: Terrasweg 89, SantpoortNoord.

Ja

f

Er wordt in paragraaf 5.7. van de ontwerpstructuurvisie een
directe relatie gelegd met het regionale
ontwikkelingsperspectief voor de binnenduinrand. Inspreker
heeft dat document in de ontwerpfase kunnen inzien en die
versie leek beloftevol, aldus inspreker, maar het definitieve
document is nog niet in te zien voor de burger. Inspreker
geeft aan niet te weten wat van de gemeente kan worden
verwacht.

De afronding van het concept Ontwikkelperspectief Binnenduinrand ligt
in handen van de provincie en de gemeenten Heemstede en Haarlem
als trekkers. Wij zijn in afwachting van een definitief concept
Ontwikkelperspectief dat aan de colleges voorgelegd zal worden voor
vrijgave voor de inspraak. Dit concept is onder andere met inspreker als
stakeholder besproken. Er is nadien vooral veel aan de structuur en
leesbaarheid van het document gewerkt. Naar verwachting zal het
concept Ontwikkelperspectief in de eerste helft van 2016 ter visie

Nee

13

Nr.

Onderwerp

Samenvatting reactie

Antwoord van de gemeente

Aanpassing
structuurvisie?

worden gelegd.
g

Inspreker vindt het positief 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 acht inspreker het van groot
belang dat er geen verstedelijking in de vorm van sportparken
en nog meer infrastructuur door het landschap zal
plaatsvinden.

De structuurvisie geeft aan dat de gemeente ruimte biedt aan nieuwe
functies als deze bijdragen aan het behoud of de ontwikkeling van het
landschap, zonder concrete functies te benoemen. Het bijdragen aan
behoud of ontwikkeling van de landschapswaarden is hierbij een
voorwaarde.

Nee

h

Inspreker vindt het versterken van de relatie van de
cultuurhistorische waarden van de binnenduinrand en de
polder een mooie ambitie. Inspreker geeft aan dat er nog veel
meer thema’s zijn die onder de aandacht kunnen worden
gebracht in het kader van landschap en erfgoed, zoals
architectuur, archeologie, de landschappelijke opbouw,
etc..

De door inspreker aangedragen thema’s zijn of worden uitgewerkt in de
meer sectorale visies of beleidsnota’s als het Landschapsbeleidsplan of
de welstandsnota die aan de kapstok van de integrale structuurvisie
(komen te) hangen. De structuurvisie schetst de hoofdlijnen.

Nee

i

Inspreker vraagt de buitenplaatsen Spaarnberg (met het
Burgemeester Rijkenspark) en Kennemergaarde aan te
geven op de structuurvisiekaart (blz. 48).

De buitenplaatsen in de gemeente Velsen zijn op de structuurvisiekaart
op pagina 48 globaal aangegeven met de legenda-eenheden ‘verbinden
en verbeteren kwaliteit parken / landgoederen binnenduinrand’ en
‘zichtbaar en beleefbaar maken van landgoederen’. Binnen deze
legendaeenheden liggen ook de buitenplaatsen Spaarnberg (met het
Burgemeester Rijkenspark) en Kennemergaarde.

Nee

j

Inspreker kan zich voorstellen dat de treinstations in de
binnenduinrand zijn te benutten voor het toerisme, maar
vraagt aan welke manier en welke schaal wordt gedacht.

Wij zetten ons in op het verbeteren van de toeristische functies van de
stations in de binnenduinrand. Nu al zijn er enkele ontwikkelingen
geïnitieerd, zoals de komst van fietsenstallingen en informatieborden
over wandelknooppuntenroutes, waar de stations het start-/eindpunt van
vormen. Toekomstige toeristische ontwikkelingen zullen vergelijkbaar
van aard en schaal zijn.

Nee
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Nr.

Onderwerp

Samenvatting reactie

Antwoord van de gemeente

Aanpassing
structuurvisie?

k

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. Inspreker vindt dat het
grotendeels afgeschafte kapbeleid weer terug moet komen,
inclusief goede handhaving en bewuste beïnvloeding van de
burgers om hun omgeving zo
groen mogelijk te houden.

Wij onderschrijven het streven om particulieren meer bewust te maken
van de toegevoegde waarde van een groene leefomgeving. De
voorstellen van inspreker over het kapbeleid, handhaving en
bewustmaking zijn te concreet voor het abstracte niveau van de
structuurvisie.

Nee

l

Inspreker vraagt of er een vliegroute komt over het oostelijk
deel van Santpoort-Zuid en wat de relatie is tussen deze
zone waar beperkingen gelden voor woningbouw en het
stiltegebied in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

De Structuurvisie Velsen gaat niet over de komst van nieuwe
vliegroutes. De zones waar (hoogte)beperkingen gelden voor
woningbouw hangen samen met bestaande vliegroutes van/naar
Schiphol en volgen uit het Luchthavenindelingbesluit (LIB) van Schiphol.

Nee

m

Inspreker stelt voor - gezien de cultuurhistorische waarde hier en daar groepen naaldbomen te behouden in het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland,
zoals ook voorgesteld in het document Cultuurhistorische
verkenningen in het NPZK.

De structuurvisie zal op dit punt het beheerplan voor het Natura 2000gebied en het ‘Beheer- en ontwikkelplan Nationaal Park ZuidKennemerland 2014-2024’ (BOP) volgen. In het BOP staat dat veel van
de westelijke naaldbossen in het Nationaal Park vanzelf kleiner worden
door natuurlijke uitval. In het midden- en binnenduin doen de
naaldbossen het echter soms verrassend goed. Hier breiden ze zich uit
en in het open duin wordt dit door de terreinbeherende instanties
tegengegaan. In de meeste gevallen is het beheer van deze bossen
niets doen. Uitzondering zijn de Kennemerduinen, waar naaldbossen
zijn aangewezen die in stand gehouden zullen worden in verband met
de cultuurhistorische waarde, de landschapsbeleving of omdat ze een
functie hebben als speelbos. Behoud door beheer geldt ook voor de
altijd groene naaldbossen in de binnenduinrand van het Park die de
bebouwing van de dorpen uit het zicht van de bezoekers houden en
voor meerdere naaldbossen in het middenduin op de toppen van duinen
(de zogenaamde Thijssebosjes waar inspreker ook over spreekt). Wel is
met de veiligheidsregio overeengekomen dat naaldhout wordt
vervangen door loofhout daar waar te grote brandrisico’s zijn voor
aangrenzende bebouwing. Om de structuurvisie op dit punt beter in lijn
te brengen met het BOP verwijderen wij de tekst ‘kappen van naaldbos
en/of het omvormen van naaldbos naar loofbos’ bij het eerste punt
onder ‘Gewenste ontwikkelingen’ in paragraaf 5.8.. In plaats daarvan zal
onder dit eerste punt de volgende maatregel worden opgenomen:
‘tegengaan van uitbreiding van het areaal naaldbos in het open duin’.
Zie ook ons antwoord op reactie 55f.

Ja
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n

Inspreker zou graag meer ruimte en duidelijke maatregelen
zien opgenomen om de oost-westelijke ecologische
verbindingszones (a) tussen Driehuis en Santpoort en (b) bij
Hoofdstraat-Delftplein daadwerkelijk te realiseren.

De blauwe pijlen op de kaart op blz. 68 van de ontwerpstructuurvisie
geven de ecologische verbindingszones weer zoals deze nu in het
NatuurNetwerk Nederland zijn opgenomen. Bij de herijking van de EHS
zijn deze verbindingszones ‘gedegradeerd’ van ecologische
verbindingen naar zogenaamde landschapslinten met een
cultuurhistorische en recreatieve betekenis. Dat betekent echter ook dat
de provincie minder inzet op het realiseren van natuurwaarden in deze
zones en deze niet hoog geprioriteerd worden. Dit heeft ook
consequenties voor beschikbare middelen en het uitdragen van de
urgentie. Wij hebben als gemeente desondanks een hoge ambitie ten
aanzien van natuur en landschap in deze gebieden. De ambities zijn
onder andere in het landschapsbeleidsplan verder uitgewerkt.

Nee

o

Inspreker wil niet dat de snelfietsroute langs de westzijde van
de N208 door veenweidegebied De Leck en De Bergen komt
te liggen omdat het landschap daar dan wordt aangetast.
Inspreker vraag duidelijkheid omtrent dit punt en vraagt het
kaartbeeld zo aan te passen dat het tracé van de
snelfietsroute ter plaatse door het bestaand bebouwd gebied
(van Haarlem) aan de oostelijke zijde van de N208 komt te
liggen.

Het tracé van de snelfietsroute is in de ontwerpstructuurvisie ten zuiden
van de kruising met de Hoofdstraat aan de oostzijde van de N208
ingetekend, zowel op de structuurvisiekaart bij paragraaf 4.8. als op de
themakaart ‘Infrastructuur’ bij paragraaf 5.9.. Het is echter onze ambitie
de snelfietsroute (F208) westelijk van de N208 te realiseren. De
infrastructuur is hiervoor grotendeels al aanwezig. Er ontbreekt alleen
een schakel tussen de Hoofdstraat en het Schoterkerkpad. Een ligging
van de snelfietsroute aan de westzijde van de N208 betekent dat deze
niet door het bestaand stedelijk gebied hoeft te lopen, wat een veiligere
route oplevert met minder kruisingen met andere infrastructuur.
Bovendien is een westelijke route langs het open landschap
aantrekkelijker voor de toekomstige gebruikers. Door de route zoveel
mogelijk over bestaande infrastructuur te laten lopen en door het nieuw
aan te leggen traject tussen de Hoofdstraat en het Schoterkerkpad te
koppelen aan de N208, levert dit geen wezenlijke negatieve impact op
het veenweidelandschap op. Dit wordt zo wel een stuk beter beleefbaar.
Het nieuw aan te leggen traject van de fietssnelweg zal bovendien
vrijwel alleen zichtbaar zijn vanaf de N208. Wij passen daarom de
legendaeenheid ‘aantrekkelijke samenhangende routes maken en
versterken beleefbaarheid kanaalzone / binnenduinrand’ op de
structuurvisiekaart bij paragraaf 4.8. en de legendaeenheid ‘ontwikkelen
snelfietsroute’ op de themakaart ‘Infrastructuur’ bij paragraaf 5.9. ten
zuiden van de Hoofdstraat zo aan dat deze ten westen van de N208
komen te liggen.

Ja

p

Inspreker vraagt in de maatregelenmatrix onder ‘Duinstad en
Land-Goed’ het opstellen van een beheerplan voor het

Wij zijn momenteel bezig met het opstellen van een nieuw beheerplan
voor alle gemeentelijke buitenplaatsen, waaronder het Burgemeester

Ja

16

Nr.

Onderwerp

q

Samenvatting reactie

Antwoord van de gemeente

Aanpassing
structuurvisie?

Burgemeester Rijkenspark, Spaarnberg en Kennemergaarde
- inclusief het herstel van de cultuurhistorische waarden - op
te nemen en hoge prioriteit te geven.

Rijkenspark en de openbare delen van Spaarnberg en
Kennemergaarde. Het herstel van cultuurhistorische waarden wordt
hierin meegenomen. Wij passen de maatregelenmatrix als volgt aan:
voor het project ‘Duinstad & Land-Goed > Land-Goed: onderling
verbinden en verbeteren kwaliteit parken / landgoederen
binnenduinrand’ wijzigen we de prioritering van ‘middel’ naar ‘hoog’.
Bovendien veranderen we de naam van het project in ‘Land-Goed:
onderling verbinden en verbeteren kwaliteit parken / landgoederen /
buitenplaatsen binnenduinrand (opstellen beheerplannen parken /
landgoederen / buitenplaatsen)’.

Inspreker vraagt in de maatregelenmatrix onder ‘Duinstad en
Land-Goed’ bij het project ‘Land-Goed: (kernkwaliteiten)
groene landschappen tussen de kernen behouden en
versterken, versterken relaties tussen kernen en landschap’
op te nemen: ‘versterking en verbreding van ecologische
verbindingen’.

Wij delen de mening van inspreker dat het goed is de ecologische
verbindingen specifiek te benoemen in de maatregelenmatrix. Wij
nemen de maatregel ‘Land-Goed: versterking ecologische verbindingen’
op in de maatregelenmatrix onder het thema ‘Duinstad & Land-Goed’. In
de matrix wordt over deze maatregel het volgende opgenomen onder:

Prioritering: ‘middel’;

Fasering: ‘2016-2025’;

Trekker(s): ‘gemeente en grondeigenaren’;

Rol gemeente: 'faciliterend’;

Saldo kosten en opbrengsten: ‘-‘.

Ja
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Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem
3 december 2015

a

Algemeen

Inspreker vindt dat de gemeentelijke doelstellingen en
opgaven inzake wonen, voorzieningen en leefbaarheid,
werken, recreatie en toerisme en landschap en erfgoed
passen binnen de (hoofd)belangen van de Provinciale
Structuurvisie 2040. Inspreker constateert dat de gemeente
daarbij kiest voor een evenwichtige benadering, waarbij ook
andere waarden zoals milieu, gezondheid en duurzaamheid
vooruitlopend op de omgevingswet reeds zijn meegenomen.

Wij zijn blij met deze opmerkingen over onze structuurvisie.

Nee

b

KromhoutstraatAmpèrestraat

Inspreker vraagt tijdig te worden betrokken bij de verdere
uitwerking van de plannen voor het gebied KromhoutstraatAmpèrestraat.

Wij gaan graag met inspreker in gesprek over het gebied
Kromhoutstraat-Ampèrestraat en maken graag gebruik van de
provinciale expertise, programma’s en fondsen.

Nee
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c

Duurzaamheid en
milieu

Het valt inspreker op dat op de milieukaart op bladzijde 64
van de ontwerpstructuurvisie de luchtkwaliteit niet in beeld is
gebracht. Inspreker geeft bovendien als overweging ‘geur’ als
item te benoemen in de structuurvisie.

Het klopt dat luchtkwaliteit niet op de themakaart ‘Milieu’ bij paragraaf
5.6. van de (ontwerp)structuurvisie staat weergegeven. Op de kaart
staan hoofdzakelijk leidingen en milieucontouren weergegeven. Wij
hebben ervoor gekozen de luchtkwaliteit niet op deze kaart aan te
geven, omdat deze steeds verandert en daardoor niet als beleid op de
kaart kan worden gezet. Wij zullen echter een apart kaartje in paragraaf
5.6. opnemen met daarop de actuele situatie van de luchtkwaliteit op
basis van www.atlasleefomgeving.nl, ter indicatie van de (huidige)
situatie. Daarnaast vervangen wij in paragraaf 5.6. de tekst achter het
eerste punt onder ‘Gewenste ontwikkelingen’ door de volgende tekst:
‘De gemeente hanteert samen met buurgemeenten een gebiedsgerichte
aanpak van luchtkwaliteit. Het streven is zo de economische
toegevoegde waarde in de regio te laten stijgen en tegelijkertijd de
milieubelasting te laten verminderen. Om negatieve effecten tegen te
gaan, blijven wij diverse maatregelen uitvoeren, in nauwe
samenwerking met onder andere de IJmondgemeenten, de provincie
en het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld middels de milieudialoog.
Bovendien voegen we na het eerste punt onder ‘Gewenste
ontwikkelingen’ in paragraaf 5.6. een nieuw punt toe met daarachter de
volgende tekst: ‘Wij hechten samen met de andere IJmondgemeenten
grote waarde aan een goede balans tussen economische groei, oog
voor gezondheid en ruimte voor wonen en recreëren.’ Voorts nemen wij
de suggestie over geur als item te benoemen. Wij vervangen daartoe de
tekst achter het derde punt onder ‘Uitgangspunten’ in paragraaf 5.6.
door de volgende tekst: ‘Er moet een goede balans zijn in Velsen tussen
gezondheid en economie. Dat betekent dat er zo weinig mogelijk
geluids- en geuroverlast optreedt en dat de luchtkwaliteit zo goed
mogelijk is.’

Ja

Inspreker stelt voor het stiltegebied - gelegen in het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland - niet alleen op de kaart aan te
geven maar ook tekstueel te benoemen.

Nee
Tot eind 2013 was het grootste deel van het Velsense gedeelte van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland aangewezen als stiltegebied door de
provincie. Daarna is het gebied door de provincie substantieel verkleind,
middels een aanpassing van de Provinciale Milieuverordening. Hierdoor
is nog slechts een klein deel van het Velsense gedeelte stiltegebied. De
structuurvisie heeft een te hoog schaalniveau om specifiek over dit
kleine stiltegebied een tekst op te nemen.

d
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Het valt inspreker op dat aardkundige monumenten in de
structuurvisie niet worden genoemd, terwijl die invloed
hebben op ontwikkelmogelijkheden boven de grond.
Inspreker doet de suggestie een passage in de structuurvisie
op te nemen over aardkundige monumenten.

De reactie is terecht. Wij nemen de ligging van de aardkundige
monumenten binnen onze gemeente over van de provinciale website
(zie afbeelding hieronder) en zetten deze op de themakaart ‘Landschap
en erfgoed’ bij paragraaf 5.7..

Ja

In paragraaf 5.7. voegen we bovendien onder ‘Uitgangspunten’ een
derde punt toe met de volgende tekst: ‘Bij ruimtelijke ontwikkelingen
dient rekening te worden gehouden met (eventuele) archeologische /
aardkundige waarden. De Velsense duingebieden vallen binnen
aardkundige monumenten. Hier gelden regels die bedoeld zijn om de
aardkundige monumenten te beschermen.’
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f

Natuur

Inspreker geeft aan dat er geen hydrologische
herstelmaatregelen meer gepland staan in de Natura 2000gebieden ‘Kennemerland-Zuid’ en ‘Noordhollands
Duinreservaat’, zoals staat aangegeven in paragraaf 5.8. van
de ontwerpstructuurvisie. Daarnaast geeft inspreker in
overweging om in paragraaf 5.8. 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
weghalen van invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers
in de duinbossen’, op te nemen.

Wij vervangen de tekst bij het eerste punt onder ‘Gewenste
ontwikkelingen’ in paragraaf 5.8. door de volgende tekst: “In de
Natura2000-gebieden Kennemerland-Zuid’ en ‘Noordhollands
Duinreservaat’ dienen in ieder geval de volgende maatregelen te
worden getroffen:
stimuleren van verstuiving van de duinen;
tegengaan van uitbreiding van het areaal naaldbos in het open
duin;
verwijderen van het te veel aan begroeiing en het begrazen van de
duinen;
weghalen van invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers in de
duinbossen.”
Zie ook ons antwoord op reactie 54m.

Ja

g

Bereikbaarheid

In paragraaf 5.9. van de ontwerpstructuurvisie staat als
gewenste ontwikkeling een (nieuwe) waterverbinding over het
Noordzeekanaal naar Amsterdam genoemd. Inspreker ziet op
dit moment geen kansrijke ontwikkelingen voor
personenvervoer over water. Inspreker beziet deze vorm van
vervoer alleen vanuit toeristisch-recreatief oogpunt. Private
initiatieven daartoe zal inspreker beoordelen op inhoud.

De Structuurvisie Velsen spreekt zich uit voor de lange termijn. Ook als
de waterverbinding over het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en
Amsterdam op korte termijn niet haalbaar is, blijft het onze ambitie deze
openbaar vervoersverbinding op een later moment - als de kans zich
voordoet - alsnog te realiseren. Wij hebben daarbij de intentie de
verbinding aan te laten sluiten op ontsluitingspunten van het
Recreatieschap, zodat de verbinding ook in recreatief opzicht van
belang zal zijn.

Nee

h

Maatregelenmatrix

Inspreker geeft aan dat bij het project ‘Velsen als
verbindende schakel > snelwegen en aanleggen ontbrekende
schakels: verbinding A8-A9’ in de maatregelenmatrix zowel
'RWS’ als ‘provincie’ benoemd zijn als trekker. Dit moet zijn:
‘provincie’, aldus inspreker. Daarnaast vraagt inspreker zich
af wat de gemeente Velsen onder ‘faciliterend’ verstaat als
het om haar eigen rol gaat bij dit project waarin de gemeente
volgens inspreker deelneemt aan de stuurgroep en waaraan
de gemeente tevens € 2,1 miljoen bijdraagt.

Ja
Zie ons antwoord op reactie 53b. Onder de faciliterende rol van de
gemeente verstaan wij het bijdragen in de financiën en het deelnemen in
de stuurgroep van dit project.

Inspreker geeft aan haar trekkersrol bij het project ‘Velsen als
verbindende schakel > personenvervoer over water’ - waar
de provincie samen met gemeente en (vervoer)bedrijven
wordt genoemd als trekker - beperkt te zien tot het
‘toeristisch-recreatief’ personenvervoer.

Voor de gemeente is de ambitie groter dan alleen toeristisch-recreatief
personenvervoer. Wij erkennen dat inspreker voor zichzelf haar rol wil
beperken tot sec het toeristisch-recreatief personenvervoer. In de
maatregelenmatrix wijzigen we daarom bij het project ‘Velsen als
verbindende schakel > personenvervoer over water’ onder trekker(s)
‘gemeente, provincie en (vervoer)bedrijven’ in ‘gemeente,
(vervoer)bedrijven en (uitsluitend ten behoeve van toeristisch-recreatief

i
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vervoer) provincie’.
Inspreker geeft aan bij het project ‘Velsen als verbindende
schakel > goede pontverbinding’ - waar de provincie samen
met de gemeente wordt genoemd als trekker - voor zichzelf
geen rol ziet weggelegd.

j

Wij delen de mening van inspreker dat de provincie geen rol als trekker
heeft bij een goede pontverbinding. In de maatregelenmatrix wijzigen we
daarom bij het project ‘Velsen als verbindende schakel > goede
pontverbinding’ onder trekker(s) ‘gemeente, provincie’ in ‘gemeente’.

Ja
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Woongemeenschap Santpoort-Zuid
bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl
4 december 2015

a

Algemeen

Inspreker spreekt zijn complimenten uit voor de vele
inspanningen die er verricht zijn om de positieve en
constructieve ontwerpstructuurvisie samen te stellen.

Wij zijn blij met deze waardering voor de (ontwerp)structuurvisie en het
bijbehorend proces.

Nee

b

Land-Goed /
Santpoort-Zuid

Inspreker vraagt naar de onderbouwing van het aantal van
30.000 te bouwen woningen in het Noordzeekanaalgebied dat op blz. 10 van de ontwerpstructuurvisie wordt genoemd en vraagt wat deze opgave betekent voor de beoogde
woningbouw in de gemeente Velsen en Santpoort‐Zuid in het
bijzonder gedurende de planperiode. Inspreker is benieuwd
naar de verwachte in‐ en uitstroom van bewoners in de
gemeente Velsen. Ook ziet inspreker graag een uitwerking
naar het type (senioren)woningen.

In hoofdstuk 2 van de ontwerpstructuurvisie hebben we het groter
verband geschetst waarin de Structuurvisie Velsen moet worden bezien.
Dit hoofdstuk gaat in op de unieke ligging van Velsen in de regio. Op
blz. 10 zijn we ingegaan op de ligging van Velsen in de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) en daarbinnen in het Noordzeekanaalgebied
(NZKG): ‘in het gehele gebied [van de MRA] ligt tot 2040 een
woningopgave van 300.000 woningen, waarvan circa 30.000 in het
NZKG.’ Deze woningbouwopgave van 30.000 woningen in het NZKG is
onderbouwd en uitgewerkt in de in november 2013 vastgestelde ‘Visie
Noordzeekanaalgebied 2040’, die als vertrekpunt/uitgangspunt heeft
gediend bij het opstellen van de Structuurvisie Velsen. De opgave voor
de gemeente Velsen is echter beperkt. In onder meer paragraaf 5.2. van
de structuurvisie hebben we aangegeven dat de huidige
woningbouwcapaciteit (op de locaties die reeds bekend waren bij het
opstellen van de structuurvisie) in ieder geval voldoende is om te
voldoen aan de woningbehoefte tot 2025. Ook hebben we hier
aangegeven dat in Velsen de ruimte voor aanvullende woningbouw
beperkt is. Er kan binnen de gemeente dan ook maar op beperkte
schaal worden gebouwd voor de regionale woningbehoefte. In Velsen
zetten we woningbouw nadrukkelijk kwalitatief in. Door met woningbouw
een diversiteit aan woonmilieus te creëren (onder meer
seniorenwoningen, zorg-woningen, starterswoningen) en daarmee een
gezonde mix van bevolkingsgroepen, willen we de dynamiek en de
leefbaarheid verder verbeteren. Voor Santpoort-Zuid en voor de andere
kernen in de binnenduinrand geldt bij uitstek dat woningbouw kwalitatief

Nee
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wordt ingezet: nieuwe ontwikkelingen moeten ten dienste staan van het
behoud van de aanwezige waarden(zoals reeds staat beschreven in
paragraaf 4.6. van de structuurvisie onder ‘Land-Goed’).
c

Inspreker is het ermee eens dat de dorpen in de
binnenduinrand hun specifieke identiteiten en kwaliteiten
moeten behouden (zoals staat beschreven op blz. 43 van de
ontwerpstructuurvisie) maar is van mening dat in de
ontwerpstructuurvisie niet benoemd staat wat die identiteiten
en kwaliteiten dan zijn. Inspreker pleit ervoor dat in de
structuurvisie wordt verwezen naar de door inspreker
opgestelde Visie Santpoort‐Zuid 2025. Kernwoorden van
deze visie zijn groen, rustig, kleinschalig, dorps en stijlvol.

Wij verwijzen in de structuurvisie niet naar de door inspreker opgestelde
‘Visie Santpoort‐Zuid 2025’ omdat deze niet door onze gemeenteraad is
vastgesteld en derhalve geen deel uitmaakt van het gemeentelijk
beleidskader. Op blz. 43 van de ontwerpstructuurvisie worden echter
wel degelijk de identiteiten en kwaliteiten van (de dorpen in) de
binnenduinrand beschreven die we willen behouden en versterken.
Deze komen grotendeels overeen met de kernwoorden uit de Visie
Santpoort‐Zuid 2025.

Nee

d

Inspreker pleit er dringend voor ook in de dorpen, en vooral in
Santpoort‐Zuid, te blijven investeren in het vernieuwen en
verbeteren van de kleinschalige voorzieningen.

Zoals inspreker zelf al aangeeft, hebben wij op blz. 43 van de
ontwerpstructuurvisie aangegeven dat we inzetten op het behouden van
adequate voorzieningen (in of nabij de kernen) op het gebied van:
- basisonderwijs;
- kinderopvang;
- sportvoorziening;
- gezondheids-/zorg-/welzijns-/ontmoetingscentrum.
Wij zijn het met inspreker eens dat het vernieuwen (en natuurlijk waar
mogelijk verbeteren) van de kleinschalige voorzieningen in de toekomst
noodzakelijk kan zijn om deze in stand te houden.

Nee

e

Er wordt volgens inspreker geen enkele ambitie uitgesproken
ten aanzien van behoud, onderhoud, etc. van de Ruïne van
Brederode. De ruïne verdient volgens inspreker speciale
aandacht in de structuurvisie.

Ja
Het abstractieniveau van de structuurvisie is te hoog om in te gaan op
het onderhoud van specifieke landgoederen, buitenplaatsen en
kastelen. Wij zijn het echter met inspreker eens dat de Ruïne van
Brederode - als zeer belangrijk cultuurhistorisch element in onze
gemeente - meer aandacht verdient in de structuurvisie. Wij zullen
daarom de onderste afbeelding (van Landgoed Velserbeek) op blz. 43
van de (ontwerp)structuurvisie (paragraaf 4.6.) vervangen door een foto
van de Ruïne van Brederode. Daarnaast zullen we de zin (in paragraaf
4.6.) op blz. 45 van de (ontwerp)structuurvisie “Zo is het van belang de
landgoederenzone in de binnenduinrand te zien als een ‘groene slinger’,
waarin de kwaliteit van de landgoederen, buitenplaatsen en parken moet
worden verhoogd en waarin deze met elkaar verbonden moeten
worden” vervangen door de zin “Zo is het van belang de
landgoederenzone in de binnenduinrand te zien als een ‘groene slinger’,
waarin de kwaliteit van de landgoederen, buitenplaatsen, kastelen
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(waaronder de Ruïne van Brederode) en parken moet worden verhoogd
en waarin deze met elkaar verbonden moeten worden.”
f

Op blz. 23 van de ontwerpstructuurvisie staat: ‘De visie gaat
in op […] de consequenties van een mogelijke uitbreiding van
Schiphol’. Inspreker heeft deze consequenties niet kunnen
vinden en is van mening dat enige uitbreiding van Schiphol
niet mag leiden tot grotere (geluids)overlast voor Santpoort‐
Zuid.

In paragraaf 3.6. geven we een beknopt overzicht van eerder
vastgesteld beleid dat als uitgangspunt/vertrekpunt dient van de
structuurvisie. Op blz. 23 geven we een korte samenvatting van de in
april 2013 vastgestelde visie ‘Groengebied Amsterdam-Haarlem - Visie
2040’. Deze visie (en dus niet de Structuurvisie Velsen) zoekt naar
antwoorden op de consequenties van een mogelijke uitbreiding van
Schiphol. De Structuurvisie Velsen sluit zich aan bij de visie
‘Groengebied Amsterdam-Haarlem - Visie 2040’ en introduceert geen
nieuw beleid in relatie tot de mogelijke uitbreiding van Schiphol.

Nee

g

Innovatie

Inspreker pleit voor een (veel) hogere mate van
innovatie/visie/durf en specifieke maatregelen, bijvoorbeeld
als het gaat om het bewerkstelligen van een goede
luchtkwaliteit en klimaatneutrale huishoudens.

Het abstractieniveau van de integrale structuurvisie is te hoog om diep
in te gaan op specifieke maatregelen. Dit doen we in de sectorale
beleidsdocumenten die onder de kapstok van de structuurvisie hangen.
Zo hebben we op 26 november 2015 een nieuw Milieubeleidsplan
vastgesteld, waarin verschillende specifieke maatregelen zijn
opgenomen. Deze maatregelen zien onder meer op het gebied van:

luchtkwaliteit: bijvoorbeeld het instellen van TOVER-groen voor een
betere doorstroming van vrachtverkeer op de Havenroute in
IJmuiden; zie ook ons antwoord op reactie 55c;

het klimaatneutraal maken van huishoudens: er wordt bijvoorbeeld
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van realisatie van een
regionaal restwarmtenet waarmee ongeveer 2.000 woningen in
Velsen kunnen worden gevoed met restwarmte van Tata Steel.

Nee

h

Afstemming
buurgemeenten

Inspreker vraagt of er met de gemeenten Bloemendaal en
Haarlem afstemming heeft plaatsgevonden ten aanzien van
de ontwerpstructuurvisie.

Op verschillende momenten is er afstemming geweest met onze
buurgemeenten (waaronder Haarlem en Bloemendaal). Zo is
bijvoorbeeld op 21 mei 2015 een bijeenkomst georganiseerd voor
ambtenaren ruimtelijke ordening en stedenbouw van buurgemeenten
om van gedachten te wisselen over het concept van de
ontwerpstructuurvisie. Voor deze bijeenkomst waren ambtenaren
uitgenodigd uit de regio’s IJmond (gemeenten Beverwijk en Heemskerk)
en Zuid-Kennemerland (gemeenten Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort). De
bijeenkomst is door vertegenwoordigers van de verschillende
gemeenten bijgewoond om informatie te vergaren en hun mening te
geven over het concept van de ontwerpstructuurvisie.

Nee
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i

Veiligheid

Inspreker geeft aan dat de terreurdreiging in Nederland
uitzonderlijk hoog is en dat dat de komende jaren zo zal
blijven. Inspreker vraagt hoe de gemeente de veiligheid op
een zo hoog mogelijk pijl wil brengen.

Het verder verhogen van de veiligheid in de gemeente Velsen heeft voor
ons een hoge prioriteit. Dit aspect is voor de ruimtelijke structuurvisie
echter minder relevant, omdat het meestal geen ruimtelijke
consequenties heeft.

Nee

57

Tata Steel IJmuiden B.V.
Postbus 10000, 1970 CA IJmuiden
4 december 2015
Wij blijven graag met inspreker in gesprek over het verwezenlijken van
onze ambities op de verschillende thema’s (en de integrale afstemming
daartussen) en over het zoeken naar een goede balans tussen
gezondheid en de economie in Velsen, zoals we dat al enkele jaren
doen in de bestuurlijke milieudialoog. In die milieudialoog kijken we nu
reeds breder dan alleen naar Velsen en de IJmond, vandaar dat ook de
gemeente Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Rijkswaterstaat West-Nederland, en Havenbedrijf Amsterdam hieraan
deelnemen. De structuurvisie is niet specifiek gelinkt aan één bedrijf. Wij
voegen daarom ter verduidelijking aan het laatste punt onder
‘Uitgangspunten’ in paragraaf 5.6. de volgende tekst toe: “Hierbij gaan
we zoveel mogelijk uit van een ‘level playing field’.”

Ja

Milieu /
leefkwaliteit

In de ontwerpstructuurvisie zijn ambities genoemd op
uiteenlopende gebieden: (de groei in) toerisme, recreatie,
natuurbeheer en wonen in combinatie met industriële
ontwikkeling. Inspreker vraagt zich sterk af of deze ambities
waargemaakt kunnen worden in deze regio.
In de ontwerpstructuurvisie wordt een directe link gelegd
tussen de aanwezigheid van de zware industrie en
mogelijkheden tot het verbeteren van de luchtkwaliteit in
2025. Inspreker geeft aan dat verbetering van de
luchtkwaliteit niet alleen gekoppeld zou moeten zijn aan
maatregelen bij de industrie in de IJmond, maar vanuit een
internationaal kader, omdat de luchtkwaliteit voor het grootste
deel bepaald wordt door achtergrondconcentraties die van
elders afkomstig zijn.
In de ontwerpstructuurvisie wordt gesproken over een
integrale benadering van de leefomgeving. Inspreker
ondersteunt dit uitgangspunt van harte en pleit er sterk voor
de integrale benadering voortvarend op te pakken en met alle
belanghebbenden hier een werkbare vorm aan te gaan
geven, waarbij alle aspecten van duurzaamheid moeten
worden meegenomen.
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Recreatie Noord-Holland NV
Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
3 december 2015

a

Algemeen

24

De ontwerpstructuurvisie spreekt inspreker in grote lijnen zeer Wij zijn blij met deze waardering voor de structuurvisie.
aan. De sterke punten van de gemeente Velsen zijn er op
een
inspirerende wijze uitgelicht en inspreker onderschrijft de
ambities met betrekking tot landschap en erfgoed, natuur en

Nee
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De opmerking is terecht. Wij passen de themakaart ‘Landschap en
erfgoed’ bij paragraaf 5.7. als volgt aan: ter plaatse van het meest
oostelijke deel van de gemeente verwijderen we de arcering
‘droogmakerij’ (zie rode omkadering op onderstaande afbeelding).

Ja

bereikbaarheid.
b

Landschap en
erfgoed

Op de kaart is Buitenhuizen in zijn geheel als droogmakerij
aangegeven, maar aan de oostkant ligt een restant van het
veenweidegebied op het voormalige schiereiland waaraan dit
deel van het recreatiegebied zijn naam te danken heeft.

c

Bereikbaarheid

Inspreker geeft aan dat het openbaar vervoer zeker verbeterd Wij onderschrijven deze wens. Zie ook ons antwoord op reactie 55g.
kan worden door opnieuw een waterverbinding met
Amsterdam aan te gaan. Inspreker ziet dan graag een stop bij
het Recreatiegebied Spaarnwoude / pontje Buitenhuizen.

Nee

Een dwarsverbinding tussen de A9, de A22 en de N208 heeft
volgens inspreker een verwoestende impact op de huidige

Nee

d

In de structuurvisie hebben we aangegeven dat onderzoek wordt
gedaan naar de effectiviteit en situering van een nieuwe verbinding
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functies van het recreatiegebied de Zuiderscheg.

tussen de A9, A22 en N208. We blijven in dat kader graag met inspreker
in gesprek. Op de structuurvisiekaart (blz. 48) en op de themakaart
‘Infrastructuur’ hebben we alleen een indicatief tracé opgenomen.

Inspreker verwijst naar zijn brief van 19 november met
kenmerk 20151667 AdP over het evenementenbeleid.

Wij hebben insprekers brief beantwoord in de ‘Zienswijzennotitie
Evenementen in Spaarnwoude’. Het college van B&W heeft deze notitie
op 12 januari van dit jaar vastgesteld. Hieruit blijkt dat in het
zuidwestelijk gedeelte van Spaarnwoude (gebied Buitenhuizen) geen
uitbreiding van evenementen is voorzien. Wij zullen de
structuurvisiekaart hierop aanpassen: wij zullen de aanduiding ‘functie
voor grote evenementen’ hier verwijderen.

Ja

Inspreker kan zich in het algemeen goed vinden in de
strekking van de ontwerpstructuurvisie en in het bijzonder in
de wijze waarop het duingebied als belangrijke waarde een
plek krijgt in de visie.

Wij zijn blij met deze waardering voor de structuurvisie.

Nee

Inspreker geeft aan graag met de gemeente Velsen in
gesprek te gaan over het meer uitnodigend en herkenbaar
maken van het duingebied in het Nationaal Park ZuidKennemerland en van de toeristische overstapplaatsen
(TOP’s), waarbij het vastgestelde ‘Beheer- en ontwikkelplan
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2014-2024’ (BOP)
uitgangspunt is voor inspreker.

Wij gaan graag met inspreker in gesprek over het meer uitnodigend en
herkenbaar maken van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en van
de TOP’s.

Nee

Inspreker geeft aan dat de ontwerpstructuurvisie afwijkt van
het BOP door in te zetten op het realiseren van een fietspad
langs de zeereep of over het strand. Dit past volgens
inspreker niet in de afgesproken zonering van het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland en is voor inspreker geen optie.

Zie ons antwoord op reactie 60c.

Nee

Inspreker geeft aan dat de ontwerpstructuurvisie afwijkt van
het BOP door het faciliteren van de komst van een
snelfietsroute. In het BOP is gekozen voor de natuurgerichte
recreant en een snelfietsroute past daar niet bij en zou grote
onderlinge hinder veroorzaken, aldus inspreker.

Nee
De in de structuurvisie opgenomen snelfietsverbinding loopt door de
binnenduinrand en valt geheel buiten de begrenzing van het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland. Wij voorzien dan ook geen strijdigheid met het
BOP of hinder voor natuurgerichte recreanten in het Nationaal Park. De
snelfietsroute kan juist bijdragen aan de bereikbaarheid van het

e

Evenementenbeleid

59

Natuurmonumenten
Postbus 9955, 1243 ZS ’s-Graveland
4 december 2015

a

Nationaal Park

b

c
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Nationaal Park met de fiets van buitenaf. Wij hopen dat met de komst
van de snelfietsroute meer mensen op de fiets komen in plaats van met
de auto.
d

e

Land-Goed

f

Inspreker geeft aan dat er geen plannen zijn voor het kappen
van naaldbos in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, zoals
beschreven staat in paragraaf 5.8. van de
ontwerpstructuurvisie. Wel blijft inspreker actief met het
verwijderen van de Amerikaanse vogelkers. 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. Hiervoor is een actieve inzet
van de gemeente Velsen nodig, aldus inspreker.

De reactie is terecht. Zie onze antwoorden op reacties 54m en 55g.

Ja

Inspreker blijft graag met de gemeente Veslen en andere
partners overleggen en samenwerken om buitenplaats
Beeckestijn nog beter zichtbaar en beleefbaar te maken.

Wij blijven graag met inspreker en andere partners overleggen en
samenwerken om buitenplaats Beeckestijn nog beter zichtbaar en
beleefbaar te maken. Zoals inspreker impliciet al aangeeft, zijn wij
momenteel reeds in gesprek over het Versterkings- en Maatregelenplan
Park Beeckestijn. Een aantal van de maatregelen uit dit plan, die
betrekking hebben op de delen bij de entrees van het park, liggen op
gemeentelijk terrein. Wij hebben toegezegd op hoofdlijnen de gewenste
maatregelen uit te voeren in het kader van ons eigen beheerplan
Buitenplaatsen.

Nee

Inspreker geeft aan dat ook recreatieve en ecologische
verbindingen met de duinrand en Spaarnwoude Beeckestijn
nog mooier kunnen maken.

Wij hebben aandacht voor ecologische en recreatieve verbindingen
tussen de buitenplaatsen onderling en met het duingebied. In onder
andere het landschapsbeleidsplan en het Ontwikkelperspectief
Binnenduinrand wordt hier uitwerking aan gegeven.

Nee

g

Actieve Strand

Inspreker staat helemaal achter de ontwikkeling van een
Wij zijn verheugd dit te horen en trekken graag waar mogelijk samen
stoer en actief Kustinformatiecentrum op het strand bij
met inspreker op.
IJmuiden aan Zee. Inspreker denkt graag mee en zoekt graag
de samenwerking met de gemeente op als het gaat om
buitenactiviteiten rond het Kennemermeer.

Nee

h

Natuur

Inspreker benadrukt dat het belang van ecologische
verbindingszones groot is en dat het nodig is daar extra zorg
voor te hebben en maatregelen te treffen. De ecologische
verbindingen tussen het Nationaal Park, de buitenplaatsen en
Spaarnwoude behoeven continu aandacht en moeten in

Nee

Zie onze antwoorden op reacties 54n en 59f.
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Inspreker kan zich in algemene zin goed vinden in de
strekking van de ontwerpstructuurvisie, vooral in de wijze
waarop het duingebied als belangrijke waarde een plek krijgt
in de visie. Inspreker is blij dat Velsen inzet op de realisatie
van een Kust- en Innovatiecentrum op het Kennemerstrand
en wil werken aan de herkenbaarheid van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland.

Wij zijn blij met deze waardering voor de structuurvisie.

Nee

b

Inspreker ziet graag dat onder ‘Gewenste ontwikkelingen’ in
paragraaf 5.8. wordt toegevoegd het bestrijden van invasieve
exoten zoals de Amerikaanse vogelkers in het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. Inspreker geeft daarnaast aan dat
gemeenten rondom het Nationaal Park - zoals Velsen - de rol
zouden kunnen oppakken om in een ruime zone 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.

Op dit moment hebben wij in ons groenbeleid geen aandacht voor de
genoemde evasieve soorten. Het groenbeleid wordt in 2016
geactualiseerd. De intentie is om in deze actualisatie aandacht te
besteden aan het niet/terughoudend aanplanten van deze soorten en
een actieve bestrijding waar nodig. Zie verder ons antwoord op reactie
55f.

Ja

c

Inspreker geeft aan dat de ontwerpstructuurvisie afwijkt van
het ‘Beheer- en ontwikkelplan Nationaal Park ZuidKennemerland 2014-2024’ (BOP) waar het gaat om de
toegankelijkheid van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
De structuurvisie zet - in tegenstelling tot het BOP - in op het
vergroten van de toegankelijkheid, onder meer door relaties
met de omliggende kernen te verbeteren (vooral de
toegankelijkheid vanuit IJmuiden) en het realiseren van de
ontbrekende fietsverbinding tussen IJmuiden aan Zee en
Parnassia / Bloemendaal aan Zee. Inspreker geeft aan dat in
het kader van het BOP besluiten zijn gevallen om de huidige
zonering in het park van natuur en recreatie en de
toegankelijkheid te handhaven (zie onderstaande afbeelding).
Volgens inspreker past een tweede noord-zuid-fietsverbinding

Ja
In de structuurvisie hebben wij aangegeven dat we vinden dat de
toegankelijkheid van de duinen vanuit IJmuiden voor verbetering vatbaar
is. Vanuit IJmuiden-West (ten westen van het Stadspark) zijn de duinen
nu niet optimaal toegankelijk. Hier willen we de toegankelijkheid voor
wandelaars verbeteren, zodat inwoners van IJmuiden veel beter gebruik
kunnen maken van de unieke ligging van IJmuiden in/naast de duinen.
Dit is een grote kans om de aantrekkelijkheid van IJmuiden als
woonplaats te vergroten voor bestaande en toekomstige inwoners.
Daarnaast streven we in de structuurvisie naar een recreatieve
fietsroute tussen IJmuiden aan Zee / IJmuiderslag en Parnassia /
Bloemendaal aan Zee. Door het aanleggen van deze directe schakel
ontstaat - in combinatie met het opwaarderen van het fiets-voetveer
tussen het strand bij de Noordpier en de Seinpostweg in het westelijk
deel van de haven van IJmuiden - een aantrekkelijke

besluitvorming over inrichting altijd met het juiste gewicht
meegenomen worden, aldus inspreker.
60

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Postbus 2113, 1990 AC Velserbroek
3 december 2015

a

Nationaal Park
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niet in de zonering van het park en niet in de afspraken van
het BOP en is deze ook niet nodig gezien de aanwezigheid
van de bestaande noord-zuid-fietsverbinding binnen een
afstand van 2 tot 3 km tot de kust.

langeafstandsfietsroute langs de kust van Noord-Holland. In recreatief
opzicht betekent dat een grote meerwaarde. De huidige meer oostelijk
gelegen route sluit niet goed aan op deze nieuw beoogde doorlopende
recreatieve routestructuur en is niet goed herkenbaar.
Tegelijk hebben we in de structuurvisie aangegeven dat het onze
ambitie is de unieke natuur- en landschapswaarden van het Nationaal
Park te beschermen. In onze ogen kunnen die verschillende ambities
goed samengaan, bijvoorbeeld als:

de nieuwe entrees voor wandelaars vanuit IJmuiden informeel
worden vormgegeven;

de nieuwe fietsverbinding op/langs de westrand van de natuurkern
komt te liggen, bijvoorbeeld op het strand.
Wij realiseren ons dat eerder is afgesproken met betrokken partijen dat
het huidige fietspad zou dienen als noord-zuid verbinding waarbij
rekening is gehouden met de natuurwaarden in het gebied. Wij
zijn ons er terdege van bewust dat de realisatie van een dergelijk
fietspad zoals nu voorgesteld, een moeilijke opgave is en complex om
te realiseren omdat deze dan over de hoge eerste duinenrij moet lopen
en dwars door de zuidwest natuurkern loopt. Bovendien is het natura
2000 gebied. Een alternatief is wellicht over het strand.

Aanpassing
structuurvisie?

Overigens zullen wij de op de structuurvisiekaart (bij paragraaf 4.8.)
aangegeven wandel-/fietsroutes in de duinen in overeenstemming
brengen met de themakaart ‘Recreatie en toerisme’ bij paragraaf 5.5..
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d

Inspreker is blij met de duidelijke inzet van Velsen voor
actieve vormen soorten van recreatie op het Actieve Strand
en in het Metropoolpark Spaarnwoude. Anderzijds zou
inspreker ook graag zien dat er een duidelijke strandzonering
komt met daarin ook stukken strand die rustig blijven.

Wij zijn blij dat inspreker onze inzet voor actieve vormen van recreatie
op het Actieve Strand en in het Metropoolpark Spaarnwoude
onderschrijft. Wij zijn het met inspreker eens dat bepaalde delen van het
strand ook in de toekomst juist rustig moeten blijven. We zullen daarom
aan de tekst bij het vierde punt onder ‘Gewenste ontwikkelingen’ in
paragraaf 5.5. van de structuurvisie de volgende tekst toevoegen: ‘De
gemeente kent een zonering van het strand. Bij de Zuidpier en
Noordpier en ter hoogte van IJmuiderslag is ruimte voor activiteiten. Ten
zuiden van IJmuiderslag blijft het strand rustiger en daarmee
aantrekkelijk voor rustzoekers en belangrijk voor de natuur.’

Ja

e

Inspreker stelt voor de onderscheidende recreatieve
kwaliteiten van Velsen en de positie van Velsen binnen de
MRA op toeristisch en recreatief gebied verder te versterken
in samenwerking met het Nationaal Park.

Wij trekken waar mogelijk graag samen met het Nationaal Park ZuidKennemerland op om de recreatieve kwaliteiten in onze gemeente
verder te versterken.

Nee

Wij zijn blij met deze waardering voor de structuurvisie.

Nee

61

Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Houtplein 33, 2012 DE Haarlem
4 december 2015

a

Nationaal Park

b

Inspreker is verheugd dat de gemeente Velsen Nationaal
Park Zuid‐Kennemerland in de ontwerpstructuurvisie neerzet
als een belangrijke kernkwaliteit van de gemeente.

Inspreker geeft aan dat het plan in de ontwerpstructuurvisie
Zie ons antwoord op reactie 60c. Wij werken de ambities voor een
om een fietsroute aan te leggen van IJmuiden aan Zee naar
goede toegankelijkheid en een goede beleefbaarheid van het Nationaal
Parnassia en Bloemendaal aan Zee (zoals aangegeven op
Park Zuid-Kennemerland graag samen met inspreker verder uit.
de kaarten op blz. 62 en 73) niet overeenkomt met de
afspraken die in het verband van het Nationaal Park zijn
gemaakt. De verbinding zoals die nu in de structuurvisie
wordt voorgesteld, doorsnijdt de Noordwest Natuurkern van
het Nationaal Park en is daarom strijdig met het
zoneringsbeleid van het Nationaal Park, aldus inspreker.
Inspreker heeft net als de gemeente Velsen ambities voor
een goede toegankelijkheid en een goede beleefbaarheid van
het gebied. Inspreker stelt daarom voor deze ambities
gezamenlijk uit te werken, waarbij het vastgestelde ‘Beheeren ontwikkelplan Nationaal Park Zuid-Kennemerland 20142024’ (BOP) uitgangspunt is voor inspreker.
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62

RIGO
26 november 2015 (mondeling)

a

Algemeen

Insprekers geven aan dat de structuurvisie heel goed aansluit
bij de profilering van het bedrijf RIGO (gevestigd aan de
Dokweg in IJmuiden) waar insprekers op dit moment mee
bezig zijn.

Wij zijn verheugd dit te horen.

Nee

b

KromhoutstraatAmpèrestraat

Insprekers willen graag op korte termijn duidelijkheid over de
toekomst van de zone Kromhoutstraat-Ampèrestraat, zodat
ze hun toekomstplannen voor het bedrijf verder kunnen
uitwerken.

Wij hebben in de maatregelenmatrix hoge prioriteit aan het onderzoek
gegeven. We zullen het onderzoek op korte termijn opstarten zodat er
snel duidelijkheid komt voor bedrijven in/nabij de zone KromhoutstraatAmpèrestraat.

Nee

63

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude, Belangenvereniging Noord- en Zuidspaarndammerpolder BNS & Bewonersvereniging Wonen Varen Werken WW
3 december 2015

a

Algemeen

In de ontwerpstructuurvisie is volgens inspreker te weinig
verband aanwezig met provinciale beleidsuitgangspunten, de
koppeling met omliggende structuren buiten de gemeente
ontbreekt nagenoeg en er zijn bovendien geen verwijzingen
te vinden naar achterliggende bronnen of literatuur. De
cijfermatige onderbouwing waarop beleid moet steunen is
bovendien niet zichtbaar, aldus inspreker.

Zoals aangegeven in paragraaf 3.6. van de (ontwerp)structuurvisie is de
laatste jaren al veel beleid in de gemeente maar ook in de regio
vastgesteld dat inspeelt op de vraagstukken/opgaven waar we als
gemeente momenteel voor staan. Hierdoor liggen de kaders voor de
structuurvisie voor een groot gedeelte al vast en is de afstemming met
regionaal en provinciaal beleid gegarandeerd. De Structuurvisie Velsen
vormt vooral een integrale ruimtelijke vertaling van de verschillende
beleidsdocumenten. We hebben ingezet op een beknopt, beeldend en
daardoor inspirerend/uitnodigend visieboekje zonder uitvoerige
verwijzingen naar onderliggend beleid en onderzoek. Veel van de
onderliggende bronnen en cijfers zijn te vinden in de onderliggende
beleidsdocumenten die in paragraaf 3.6. zijn genoemd. Overigens
vormen prognoses en onderzoeken weliswaar een belangrijke indicatie
en vertrekpunt voor de structuurvisie, ze spelen echter geen
doorslaggevende rol in de visie. De relatief verre tijdshorizon maakt het
onmogelijk te voorspellen hoeveel nieuwe woningen bijvoorbeeld exact
noodzakelijk zijn tot 2040. De structuurvisie is dan ook geen blauwdruk,
maar een richtinggevend document.

Nee
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Aanpassing
structuurvisie?

b

Actieve
Landschap /
Metropoolpark
Spaarnwoude

De term ‘het actieve landschap’ uit de ontwerpstructuurvisie
doet inspreker vermoeden dat het landschap in NoordSpaarnwoude optimaal voor menselijk gebruik en beleving
moet worden uitgeput. De ontwerpvisie gaat uit van verdere
intensivering en optimalisatie van de recreatie, waardoor
aantasting van de natuurwaarden en de openbaarheid dreigt,
aldus inspreker. Deze zaken - inclusief de ontwikkeling van
vakantieparken met recreatiewoningen - vindt inspreker
onwenselijk en rijmen volgens inspreker niet met de
provinciale structuurvisie waarin voor Noord-Spaarnwoude is
opgenomen dat bescherming van natuurwaarden van primair
belang is en dat recreatie daarin als gebruiksmogelijkheid
weliswaar inpasbaar is, maar wel ondergeschikt moet blijven
aan de natuurwaarden. Inspreker geeft aan dat de provinciale
verordening het toetsingskader is voor ontwikkelingen /
activiteiten binnen beschermde natuurgebieden.

De Structuurvisie Velsen wijkt voor Spaarnwoude niet af van het
provinciale beleid. Wij hebben op de themakaart ‘Natuur’ in de
structuurvisie aangegeven dat Spaarnwoude deel uitmaakt van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN; de voormalige ecologische
hoofdstructuur). Dat betekent dat recreatieve ontwikkelingen altijd zullen
moeten passen binnen de regels uit de ‘Ruimtelijke verordening NoordHolland’. Recreatie en natuur hebben zich in Spaarnwoude samen
ontwikkeld en verdere ontwikkeling van deze combinatie is in de
toekomst naar onze mening ook goed mogelijk. Deze visie wordt
onderschreven door de (door de provincie en gemeenten gezamenlijk
opgestelde) visie ‘Groengebied Amsterdam-Haarlem - Visie 2040’
(vastgesteld in april 2013), die als onderlegger/uitgangspunt voor de
Structuurvisie Velsen dient.

Nee

c

Inspreker is van mening dat ontwikkeling en bestuur van
Noord-Spaarnwoude weer geheel bij de overheid dienen te
belanden.

Wij nemen deze reactie voor kennisgeving aan.

Nee

d

Er dient volgens inspreker onderzocht te worden waarom,
hoe, door wie en hoe vaak Noord-Spaarnwoude bezocht
wordt, zodat eventueel de infrastructuur hierop kan worden
aangepast als dat nodig zou blijken. Een dergelijk onderzoek
is eveneens gewenst om de financiële verdeelsleutel voor het
onderhoud van het gebied te kunnen bepalen, aldus
inspreker.

Op dit moment is het niet nodig de weginfrastructuur nabij NoordSpaarnwoude aan te passen. Als er in de toekomst ontwikkelingen
plaatsvinden waardoor een (sterke) toename aan autoverkeer op het
bestaande wegennet dreigt op te treden, zal in dat kader onderzoek
moeten worden verricht. Onderzoek ten behoeve van de financiële
verdeelsleutel voor het onderhoud van het gebied valt buiten de scope
van de structuurvisie.

Nee
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e

Bereikbaarheid /
Metropoolpark
Spaarnwoude

Inspreker verwacht dat na de komst van de grotere sluis in
IJmuiden een nieuwe insteekhaven in de Houtrakpolder zal
worden gerealiseerd. Volgens inspreker kan dan het in de
ontwerpstructuurvisie geambieerde fietspad nog slechts
dienen als verbinding tussen Velsen en de pont van
Buitenhuizen respectievelijk het fietspad langs Zijkanaal C.

Wij gaan ervan uit dat inspreker doelt op de op de structuurvisiekaart
(blz. 48 van de ontwerpstructuurvisie) opgenomen route langs het
Noordzeekanaal, waarvoor wij de ambitie hebben deze als
aantrekkelijke samenhangende route vorm te geven en de
beleefbaarheid van de kanaalzone te versterken. Deze ambitie blijft
overeind ongeacht of er een insteekhaven in de Houtrakpolder wordt
gerealiseerd. De op de structuurvisiekaart getekende pijl (geel met
zwarte stippels) geeft geen concreet tracé aan maar een indicatie van
de te verbeteren route langs het kanaal. Die route kan ook om een
eventuele nieuwe insteekhaven heen komen te liggen. Overigens valt dit
deel van de route buiten het grondgebied van de gemeente Velsen.

Nee

f

Uitbreiding van het Amsterdamse havengebied in de
Houtrakpolder zorgt er volgens inspreker voor dat de N202
een andere ligging, intensiteit en/of profiel krijgt, wat ook
grote gevolgen heeft voor de omgeving van NoordSpaarnwoude. In de ontwerpstructuurvisie is hier geen
rekening mee gehouden.

Zie ons antwoord op reactie 63e. Net als voor de route langs het
Noordzeekanaal geldt voor de N202 dat deze om een eventuele nieuwe
insteekhaven in de Houtrakpolder heen kan komen te liggen. Of een
eventuele andere ligging ook effecten heeft op de intensiteit en/of het
profiel en of er (grote) gevolgen optreden voor de omgeving van NoordSpaarnwoude, valt op dit moment nog niet te voorspellen. En ook voor
de N202 geldt dat dit deel van de weg buiten het grondgebied van de
gemeente Velsen ligt.

Nee

g

Op de structuurvisiekaart van de ontwerpstructuurvisie is in
de Zuiderscheg een verbinding tussen de N208, A22 en A9
als stippellijn getekend, die dit terrein volgens inspreker
zodanig doorklieft, dat er weinig alternatief gebruik meer van
kan worden gemaakt.

Zie ons antwoord op reactie 58d.

Nee

h

Landschap en
erfgoed

Het Noordzeekanaal is een ruimtelijk object, dat gebieden
scheidt, die oorspronkelijk bij elkaar hoorden, aldus inspreker.
Inspreker zou graag zien dat de oude IJ-polders als één
structuur in het landschap worden gewaardeerd.

Wij onderschrijven dat landschapsstructuren niet ophouden bij de
gemeentegrens en dat het Noordzeekanaal de oorspronkelijke
landschappelijke hoofdstructuur onderbreekt (zoals beschreven in
paragraaf 3.1. van de structuurvisie). Omdat - zoals inspreker zelf al
aangeeft - de bescherming van het landschap niet ophoudt bij de
gemeentegrens, zijn wij voor de verdere ontwikkeling van het
poldergebied tussen Amsterdam en Haarlem in de structuurvisie juist
uitgegaan van de (door de provincie en gemeenten gezamenlijk
opgestelde) visie ‘Groengebied Amsterdam-Haarlem - Visie 2040’
(vastgesteld in april 2013).

Nee

i

Wettelijk kader
grondexploitatie

Inspreker geeft aan dat paragraaf 6.4. van de
ontwerpstructuurvisie over het wettelijk kader volstrekt

Het wettelijk kader in paragraaf 6.4 is misschien niet het meest
toegankelijke onderdeel van de structuurvisie, maar het is wel van groot

Nee
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Nr.

Onderwerp

64

Samenvatting reactie

Antwoord van de gemeente

onnavolgbaar is en geeft aan dat deze tekst niet in de
structuurvisie thuis hoort of misschien als bijlage.

belang omdat de artikelen uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die gaan
over de grondexploitatie (ook wel de ‘grondexploitatiewet’ genoemd) een
aantal instrumenten bieden om in planologisch-juridische zin de
programma’s en daaruit vloeiende projecten uit de structuurvisie te
verwezenlijken. Het is daarom belangrijk inzicht te bieden in de
verschillende (wettelijke) mogelijkheden van kostenverhaal.

Aanpassing
structuurvisie?

Woningbedrijf Velsen
Postbus 279, 1970 AC IJmuiden
8 januari 2016
Wonen

65

Inspreker stipt in zijn zienswijze een aantal zaken aan die om
nadere uitwerking vragen en waar inspreker met de
gemeente over in gesprek wil. Inspreker noemt onder meer
de prestatieafspraken.

Het proces dat in het kader van de uitvoering van de Woningwet in 2016
en verder wordt doorlopen, sluit hier naadloos op aan. Wij gaan met de
woningcorporaties in gesprek over de concrete invulling/uitwerking van
de (beleids)doelstellingen uit de verschillende beleidsnota’s, waaronder
de structuurvisie. Dit moet leiden tot nieuwe prestatieafspraken voor de
komende vijf jaar. Bedoeling van de Woningwet is dat deze
aanpak/afsprakencyclus jaarlijks wordt doorlopen, wat er voor pleit om
te kiezen voor een gezamenlijke procesmatige aanpak van de grote
opgaven die er in Velsen/IJmuiden zijn. In 2016 worden hier de eerste
stappen in gezet.

Nee

Wij zijn blij met deze waardering voor de structuurvisie.

Nee

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201, 2050 AE Overveen
17 november 2015
Wonen
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Inspreker geeft aan te vinden dat de gemeente Velsen
helder in de ontwerpstructuurvisie heeft weergegeven wat
haar toekomstvisie is en wat Velsens positie in de regio is.
Inspreker deelt de visie voor de open en groene gebieden bij
Driehuis en Santpoort; deze stemt overeen met de visie in
de Bloemendaalse Structuurvisie, aldus inspreker.

3. Ambtshalve wijzigingen
Naast de aanpassingen die volgen uit de ontvangen reacties, zijn er ook
enkele ambtshalve wijzigingen. Sommige wijzigingen bestaan uit kleine
aanpassingen in de lay-out, zinconstructies, typefouten en dergelijke.
Daarnaast zijn er enkele ambtshalve wijzigingen die betrekking hebben op
de inhoud. Hieronder worden alleen de inhoudelijke wijzigingen opgesomd.
1. Op de kaart ‘Verbeelding regionale ambities’ in hoofdstuk 2 (blz. 12
van de ontwerpstructuurvisie) voegen we station Overveen toe.
Tevens wordt de HOV-verbinding op deze kaart doorgezet richting
Schiphol; dit betreft R-net buslijn 300).
2. Op de structuurvisiekaart bij paragraaf 4.8. en in de legenda (blz. 48
en 49 van de ontwerpstructuurvisie) nemen we de zuidelijke
calamiteitenboog op. In de legenda verplaatsen we daarnaast de
legendaeenheid ‘realiseren HOV’ van onder het kopje ‘Duinstad &
Land-Goed’ naar onder het kopje ‘Verbinden: lange lijnen’.
3. Op de themakaart ‘Infrastructuur’ bij paragraaf 5.9. en in de legenda
(blz. 70 van de ontwerpstructuurvisie) nemen we de zuidelijke
calamiteitenboog op.
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4. Conclusie
Hieronder zijn alle aanpassingen van de structuurvisie op een rij gezet.
Hoofdstuk 2. De unieke ligging van Velsen in de regio
 De kaart ‘Verbeelding regionale ambities’ in hoofdstuk 2 (blz. 12 van
de ontwerpstructuurvisie) passen we zo aan dat de gehele
Spoorwegdriehoek als ‘havengerelateerde bedrijvigheid’ wordt
aangeduid.
 Op de kaart ‘Verbeelding regionale ambities’ in hoofdstuk 2 (blz. 12
van de ontwerpstructuurvisie) voegen we station Overveen toe.
Tevens wordt de HOV-verbinding op deze kaart doorgezet richting
Schiphol; dit betreft R-net buslijn 300).
Paragraaf 4.6. Duinstad & Land-Goed
 Wij zullen de onderste afbeelding (van Landgoed Velserbeek) op blz.
43 van de (ontwerp)structuurvisie (paragraaf 4.6.) vervangen door een
foto van de Ruïne van Brederode. Daarnaast zullen we de zin (in
paragraaf 4.6.) op blz. 45 van de (ontwerp)structuurvisie “Zo is het van
belang de landgoederenzone in de binnenduinrand te zien als een
‘groene slinger’, waarin de kwaliteit van de landgoederen,
buitenplaatsen en parken moet worden verhoogd en waarin deze met
elkaar verbonden moeten worden” vervangen door de zin “Zo is het
van belang de landgoederenzone in de binnenduinrand te zien als een
‘groene slinger’, waarin de kwaliteit van de landgoederen,
buitenplaatsen, kastelen (waaronder de Ruïne van Brederode) en
parken moet worden verhoogd en waarin deze met elkaar verbonden
moeten worden.”

Paragraaf 4.8. Structuurvisiekaart / ruimtelijke visie 2025
 Wij zullen de aanduiding ‘functie voor grote evenementen versterken’
in het zuidwestelijk deel van Spaarnwoude (Buitenhuizen) van de
structuurvisiekaart (bij paragraaf 4.8.) verwijderen.
 Op de structuurvisiekaart bij paragraaf 4.8. en in de legenda (blz. 48
en 49 van de ontwerpstructuurvisie) nemen we de zuidelijke
calamiteitenboog op. In de legenda verplaatsen we daarnaast de
legendaeenheid ‘realiseren HOV’ van onder het kopje ‘Duinstad &
Land-Goed’ naar onder het kopje ‘Verbinden: lange lijnen’.
 Wij passen de legendaeenheid ‘aantrekkelijke samenhangende routes
maken en versterken beleefbaarheid kanaalzone / binnenduinrand’ op
de structuurvisiekaart bij paragraaf 4.8. ten zuiden van de Hoofdstraat
zo aan dat deze ten westen van de N208 komt te liggen.
 Wij zullen de indicatieve aanduiding van het tracé van de noord-zuidfietsroute op de structuurvisiekaart bij paragraaf 4.8. zo aanpassen dat
deze ter hoogte van de Seinpostweg komt te liggen in plaats van over
de Monnickendamkade.
 Wij zullen de op de structuurvisiekaart (bij paragraaf 4.8.) aangegeven
wandel-/fietsroutes in de duinen in overeenstemming brengen met de
themakaart ‘Recreatie en toerisme’ bij paragraaf 5.5.
Paragraaf 5.2. Wonen
 Op de themakaart ‘Wonen’ bij paragraaf 5.2. schrappen wij het
symbool ‘woningbouwlocatie’ ter hoogte van de Groene Scheg in
Santpoort-Noord.
Paragraaf 5.3. Voorzieningen en leefbaarheid
 Wij schrappen ter hoogte van station Santpoort-Noord de aanduiding
‘wijkvoorziening’ op de themakaart ‘Voorzieningen’ bij paragraaf 5.3..
De aanduiding wordt verplaatst naar de locatie van Het Terras:
Terrasweg 89, Santpoort-Noord.
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Paragraaf 5.4. Werken
 We passen de themakaart ‘Economie’ bij paragraaf 5.4. zo aan dat de
gehele Spoorwegdriehoek als ‘gezoneerd industrieterrein’ wordt
aangeduid.
Paragraaf 5.5. Recreatie en toerisme
 Wij zullen de indicatieve aanduiding van het tracé van de noord-zuidfietsroute op de themakaart ‘Recreatie en toerisme’ bij paragraaf 5.5.
zo aanpassen dat deze ter hoogte van de Seinpostweg komt te liggen
in plaats van over de Monnickendamkade.
 We zullen aan de tekst bij het vierde punt onder ‘Gewenste
ontwikkelingen’ in paragraaf 5.5. van de structuurvisie de volgende
tekst toevoegen: ‘De gemeente kent een zonering van het strand. Bij
de Zuidpier en Noordpier en ter hoogte van IJmuiderslag is ruimte voor
activiteiten. Ten zuiden van IJmuiderslag blijft het strand rustiger en
daarmee aantrekkelijk voor rustzoekers en belangrijk voor de natuur.’
Paragraaf 5.6. Duurzaamheid en milieu
Wij zullen een apart kaartje in paragraaf 5.6. opnemen met daarop de
actuele situatie van de luchtkwaliteit op basis van
www.atlasleefomgeving.nl, ter indicatie van de (huidige) situatie.
Daarnaast vervangen wij in paragraaf 5.6. de tekst achter het eerste
punt onder ‘Gewenste ontwikkelingen’ door de volgende tekst: ‘De
gemeente hanteert samen met buurgemeenten een gebiedsgerichte
aanpak van luchtkwaliteit. Het streven is zo de economische
toegevoegde waarde in de regio te laten stijgen en tegelijkertijd de
milieubelasting te laten verminderen. Om negatieve effecten tegen te
gaan blijven wij diverse maatregelen uitvoeren, in nauwe
samenwerking met onder andere de IJmondgemeenten, de provincie
en het bedrijfsleven,zoals bijvoorbeeld middels de milieudialoog.
Bovendien voegen we na het eerste punt onder ‘Gewenste
ontwikkelingen’ in paragraaf 5.6. een nieuw punt toe met daarachter
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de volgende tekst: ‘Wij hechten samen met de andere
IJmondgemeenten grote waarde aan een goede balans tussen
economische groei, oog voor gezondheid en ruimte voor wonen en
recreëren.’ Voorts nemen wij de suggestie over geur als item te
benoemen. Wij vervangen daartoe de tekst achter het derde punt
onder ‘Uitgangspunten’ in paragraaf 5.6. door de volgende tekst: ‘Er
moet een goede balans zijn in Velsen tussen gezondheid en
economie. Dat betekent dat er zo weinig mogelijk geluids- en
geuroverlast optreedt en dat de luchtkwaliteit zo goed mogelijk is.’
Wij voegen aan het laatste punt onder ‘Uitgangspunten’ in paragraaf
5.6. de volgende tekst toe: “Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van
een ‘level playing field’.”

Paragraaf 5.7. Landschap en erfgoed
 Wij passen de themakaart ‘Landschap en erfgoed’ bij paragraaf 5.7.
als volgt aan: ter plaatse van het meest oostelijke deel van de
gemeente verwijderen we de arcering ‘droogmakerij’ (zie rode
omkadering op onderstaande afbeelding).

In paragraaf 5.7. voegen we bovendien onder ‘Uitgangspunten’ een
derde punt toe met de volgende tekst: ‘Bij ruimtelijke ontwikkelingen
dient rekening te worden gehouden met (eventuele) archeologische /
aardkundige waarden. De Velsense duingebieden vallen binnen
aardkundige monumenten. Hier gelden regels die bedoeld zijn om de
aardkundige monumenten te beschermen.’



Wij nemen de ligging van de aardkundige monumenten binnen onze
gemeente over van de provinciale website (zie afbeelding hierna) en
zetten deze op de themakaart ‘Landschap en erfgoed’ bij paragraaf
5.7..

Paragraaf 5.8. Natuur
 Wij vervangen de tekst bij het eerste punt onder ‘Gewenste
ontwikkelingen’ in paragraaf 5.8. door de volgende tekst: “In de
Natura2000-gebieden Kennemerland-Zuid’ en ‘Noordhollands
Duinreservaat’ dienen in ieder geval de volgende maatregelen te
worden getroffen:
- stimuleren van verstuiving van de duinen;
- tegengaan van uitbreiding van het areaal naaldbos in het open
duin;
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-

verwijderen van het te veel aan begroeiing en het begrazen
van de duinen;
weghalen van invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers
in de duinbossen.”

Paragraaf 5.9. Bereikbaarheid
 Op de themakaart ‘Infrastructuur’ bij paragraaf 5.9. en in de legenda
(blz. 70 van de ontwerpstructuurvisie) nemen we de zuidelijke
calamiteitenboog op.
 Wij zullen de indicatieve aanduiding van het tracé van de noord-zuidfietsroute op de themakaart ‘Infrastructuur’ bij paragraaf 5.9. zo
aanpassen dat deze ter hoogte van de Seinpostweg komt te liggen in
plaats van over de Monnickendamkade.
 Wij passen de legendaeenheid ‘ontwikkelen snelfietsroute’ op de
themakaart ‘Infrastructuur’ bij paragraaf 5.9. ten zuiden van de
Hoofdstraat zo aan dat deze ten westen van de N208 komt te liggen.






Bijlage: Maatregelenmatrix
 In de maatregelenmatrix wijzigen we bij het project ‘Nautische
Toegangspoort > versterking positie ferry- en cruise-terminal’ de
prioritering van ‘middel’ naar ‘hoog’ en voegen we KVSA en Zeehaven
IJmuiden B.V. als trekkers toe.
 Wij passen de maatregelenmatrix als volgt aan: voor het project
‘Duinstad & Land-Goed > Land-Goed: onderling verbinden en
verbeteren kwaliteit parken / landgoederen binnenduinrand’ wijzigen
we de prioritering van ‘middel’ naar ‘hoog’. Bovendien veranderen we
de naam van het project in ‘Land-Goed: onderling verbinden en
verbeteren kwaliteit parken / landgoederen / buitenplaatsen
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binnenduinrand (opstellen beheerplannen parken / landgoederen /
buitenplaatsen)’.
Wij nemen de maatregel ‘Land-Goed: versterking ecologische
verbindingen’ op in de maatregelenmatrix onder het thema ‘Duinstad &
Land-Goed’. In de matrix wordt over deze maatregel het volgende
opgenomen onder:
- Prioritering: ‘middel’;
- Fasering: ‘2016-2025’;
- Trekker(s): ‘gemeente en grondeigenaren’;
- Rol gemeente: 'faciliterend’;
- Saldo kosten en opbrengsten: ‘-‘.
Wij passen de maatregelenmatrix als volgt aan: voor het project
‘Velsen als verbindende schakel > onderzoek ontbrekende schakel:
verbinding A9-A22-N208’ vervangen we trekkers ‘RWS en gemeente’
door ‘Ministerie van I&M, provincie, gemeente en diverse (andere)
regiopartijen’.
Wij passen de maatregelenmatrix als volgt aan: voor het project
‘Velsen als verbindende schakel > snelwegen en aanleggen
ontbrekende schakels: verbinding A8-A9’ vervangen we trekkers
‘RWS/provincie’ door ‘provincie, gemeente/regio’.
In de maatregelenmatrix wijzigen we bij het project ‘Velsen als
verbindende schakel > personenvervoer over water’ onder trekker(s)
‘gemeente, provincie en (vervoer)bedrijven’ in ‘gemeente,
(vervoer)bedrijven en (uitsluitend ten behoeve van toeristischrecreatief vervoer) provincie’.
In de maatregelenmatrix wijzigen we bij het project ‘Velsen als
verbindende schakel > goede pontverbinding’ onder trekker(s)
‘gemeente, provincie’ in ‘gemeente’.

