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Geachte heer Traudes, 
 
De gemeente Heemstede heeft kennisgenomen van de ontwerp-Omgevingsvisie 
Zandvoort. Met deze brief maken wij onze zienswijze kenbaar.  
 
Allereerst willen wij u complimenteren voor het omvangrijke stuk. Het is een 
uitdaging om zoveel verschillende beleidstukken samen te voegen tot een geheel.  
Wat betreft de inhoud herkennen wij de ambities uit het Ontwikkelperspectief 
Binnenduinrand en Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. We zijn positief over 
de ambitie om de verbindingen van Zandvoort met de regio te verbeteren. Ook de 
voorgestelde inzet van recreatie is begrijpelijk, maar we geven graag mee dat we 
een goede verkeersgeleiding en spreiding van recreatieve druk als belangrijke 
randvoorwaarden zien om natuurwaarden te behouden. Vanuit deze context volgt 
hieronder op aantal punten onze zienswijze: 
 

• De ambitie voor ‘365 dagen bereikbaar’ op pagina 23 vraagt om een goede 
geleiding van het verkeer en het is positief dat het belang van een goede 
verbinding Zandvoort-Heemstede-Hoofddorp is opgenomen.  

• In paragraaf 2.5 wordt ingegaan op de ambitie voor een ‘duurzaam bereikbare 
kust’ met extra aandacht voor fiets en OV, maar dat zonder de positie van de 
auto lager te prioriteren. Kunt deze keuze duiden? Nadelige effecten worden 
waarschijnlijk deels verzacht door de elektrificatie van auto’s, maar de 
barrierewerking en het ruimtebeslag van autoverkeer zullen blijven of zelfs 
toenemen. Dit is toch niet positief voor omliggende regiogemeenten? 

• Op pagina 45 wordt aangegeven dat het verkeer al bij de invalswegen vanuit 
Haarlem en Heemstede moet worden opgevangen. Voor Haarlem wordt 
verwezen naar de P+R-terreinen. Hoe voorziet u dat in Heemstede? In de 
visie wordt daar niet op ingegaan. 

• Op pagina 46 wordt aangegeven dat er kansen zijn voor een nieuwe 
hoogwaardige OV-verbinding langs de Zandvoortse Laan om de 
bereikbaarheid vanuit de richting Haarlem-Zuid en Heemstede te verbeteren. 
Kunt u dit punt duiden in relatie tot de Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland? 



 

 
 

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Ronald van der Aar via telefoonnummer 023-5485764 
en/of Martyn Kipperman via telefoonnummer 023-5485716. U kunt ook een e-mail 
sturen naar gemeente@heemstede.nl met vermelding van zaaknummer 866042.  
 
Wij verwachten dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en dat de door 
ons gestelde op- of aanmerkingen aanvaardbaar zijn. Uw reactie op deze 
zienswijze zien wij graag tegemoet. 
 
Met vriendelijk groet 
 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
de secretaris,                        de burgemeester, 
 
 
mevr. H.W. de Vos               mevr. mr. A.C. Nienhuis 
 

 


