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Zaaknummer : 866042  
Team : Ruimtelijk Beleid Heemstede  
Portefeuillehouder : A.P. van der Have  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Zienswijze(n) ontwerp-Omgevingsvisies Haarlem en Zandvoort 
 
SAMENVATTING 
Voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn tegelijkertijd en in samenhang met 
elkaar ontwerp-Omgevingsvisies opgesteld. Gedurende de termijn van 
terinzagelegging heeft een ieder de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op 
de nu voorliggende documenten. Met de zienswijzen zoals die zijn opgenomen in 
de bijlagen bij dit besluit maken wij gebruik van die mogelijkheid. 
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
Omgevingswet 
 
BESLUIT B&W 

1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie  
Haarlem 2045; 

2. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie 
Zandvoort; 

3. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk). 
 
AANLEIDING 
Voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn tegelijkertijd en in samenhang met 
elkaar omgevingsvisies opgesteld. Haarlem wil ook in 2045, wanneer het 800 jaar 
stadsrechten heeft, een aantrekkelijke stad zijn om in te wonen, te werken en te 
bezoeken. In de daarvoor opgestelde ontwerp-omgevingsvisie komen uitdagingen, 
kansen en keuzes samen en wordt de koers voor de ontwikkeling van Haarlem 
geschetst. De ontwerp-omgevingsvisie van Zandvoort geeft richting aan wat het 
dorp zou kunnen zijn in 2040. De ontwerp-omgevingsvisies zijn door colleges van 
B&W van respectievelijk Haarlem en Zandvoort vrijgegeven voor inspraak. Alle 
belanghebbenden kunnen op de voorliggende documenten hun reactie geven van 
7 juni tot en met respectievelijk 12 juli en 19 juli. Laatstgenoemde datum geldt voor 
Haarlem, waar de inspraak met een week is verlengd. 
 
MOTIVERING 
 
1. Zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie Haarlem 2045 
Wat betreft de inhoud kunnen wij ons goed herkennen in de strategische keuzes 
die Haarlem maakt over de leefomgeving. We stellen voor om in gesprek te blijven 
op (onderdelen van) de uitwerking van de visie, in het bijzonder de 
mobiliteitstransitie en de ontwikkeling Haarlem Zuid. De voornaamste opmerkingen 
die we meegeven gaan over: 

 Verdichten en bereikbaarheid: In de omgevingsvisie staan een aantal 
speerpunten die een afwaardering betekenen voor de autoverbindingen, 
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namelijk de concentratie van woningbouw in gebiedsontwikkelingen, de 
ontsluiting van het centrum, Haarlemse wijken en omliggende gemeenten 
via ‘stadstraten’ en tot slot het lager prioriteren van de auto voor 
klimaatadaptatie. Wij verzoeken te verduidelijken over wat deze 
speerpunten betekenen voor de druk op de verbindingen naar omliggende 
gemeenten. Het kan niet zo zijn dat daarmee de druk op Heemstede wordt 
vergroot.  

 Versterken sociaal weefsel: In de visie is in meerdere speerpunten 
aangegeven dat er in Schalkwijk veel gaat gebeuren, in het bijzonder: de 
versterking van de centrumfunctie. In de visie wordt niet ingegaan op 
welke functie het versterkte centrum ‘Schalkstad’ moet gaan vervullen 
binnen Zuid-Kennemerland. Wat zijn de consequenties qua druk op het 
verkeer en voorzieningen in Heemstede? 

 Mobiliteitstransitie: Het is positief dat, onder andere via het nieuwe 
knooppunt Zuid West en de beoogde lightrailverbinding naar Schiphol en 
Amsterdam, de oost-westverbindingen worden verbeterd. Dit is voor 
Heemstede van belang, waar het gaat om de vermindering van doorgaand 
verkeer en waarvoor het een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor 
de n201-problematiek. 

 Integrale visiekaart: Op hoofdlijnen is te zien hoe alles samenkomt; 
- Het is positief dat de oostelijke oever van het Spaarne ‘stedelijk groen’ 

blijft. Dit is van waarde voor Heemstede, daar het aansluit op het 
gebied rond Hageveld; 

- De HOV-busverbinding lijkt niet via het treinstation Heemstede-
Aerdenhout te gaan. We nemen aan dat een vertakking van het dit 
geschetste HOV-netwerk wel richting het station gaat?; 

- De Wagenweg die met een rode pijl als ‘stadstraat’ staat aangegeven 
zien wij als logische keuze qua aanknooppunt voor Heemstede. Dit 
sluit goed op het (gemengde) gebied rondom de Herenweg; 

- Westelijk van het spoor en noordelijk van de Westelijke Randweg zien 
wij ‘mengen en verdichten’ als logische keuze in verband met de 
nabijheid van het station; 

- Het aangeduide ‘vergroenen en vernatten’ sluit aan op de 
waterhuishuishouding van Heemstede voor wat betreft het grondwater. 
Het is een aandachtsgebied voor hoge grondwaterstand, waar ook 
hittestress een rol speelt. We zijn derhalve positief over vergroening 
tegen het noordoostelijke deel van Heemstede; 

- In het aangeduide ‘boezemwaterverbinding’ noordelijk van de 
gemeente, langs de Spanjaardlaan, is het plan opgetekend voor nieuw 
water. Wij zien daar mogelijk (recreatieve) kansen voor Heemstede als 
het water wordt doorgetrokken tot de Leidsevaart. De uitwerking is 
afhankelijk van type water dat wordt voorzien; 

- De Lanckhorstlaan staat ingetekend als onderdeel van de ‘regionale 
autoring’. Dit punt vraagt om verduidelijking. Het is juist de bedoeling 
dat het regionale verkeer over de Spanjaardlaan geleid wordt; 

- We vinden het positief dat er een ‘ecologische verbinding’ langs het 
spoor is opgenomen, maar vragen ons af of daarover gesproken kan 
worden, gezien de onderbreking die station Heemstede-Aerdenhout 
vormt hierin. 
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2. Zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie Haarlem 2045 
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 graag geven we mee dat een 
goede verkeersgeleiding en spreiding van recreatieve druk als belangrijke 
randvoorwaarden gezien moeten worden om natuurwaarden te behouden. Vanuit 
deze context geven de we de volgende opmerkingen mee: 
 De ambitie voor ‘365 dagen bereikbaar’ 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 de visie 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. Deze keuze vraagt om extra duiding. 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 niet positief voor omliggende regiogemeenten. 

 Aangegeven wordt dat het verkeer al bij de invalswegen vanuit Haarlem en 
Heemstede moet worden opgevangen. Voor Haarlem wordt verwezen naar de 
P+R-terreinen. Hoe wordt dat voorzien voor Heemstede? In de visie wordt daar 
niet op ingegaan. 

 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. Hoe verhoudt dit zich tot de 
Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland? 

 
3. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk). 
Voorafgaand aan de vaststelling van de omgevingsvisies van zowel Haarlem als 
Zandvoort wordt het college in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te 
dienen. De periode van de ter inzagelegging daarvoor is ongelukkig gepland tegen 
(en deels in) het zomerreces. De commissie Ruimte wordt nochtans in kennis 
gesteld van de zienswijzen die wij indienen.  
 
FINANCIËN 
Het betreft een zienswijze. Hierbij zijn geen financiële aspecten aan de orde. 
 
PLANNING/UITVOERING 
Na de termijn voor het indienen van opmerkingen zullen de colleges van B&W in 
respectievelijk Haarlem en Zandvoort op de reacties reageren. De definitieve 
Omgevingsvisies worden door het colleges en de gemeenteraden in Haarlem en 
Zandvoort vastgesteld als richtinggevend beleidskader voor de toekomst. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Het betreft een zienswijze. Hierbij zijn participatie en communicatie niet aan de 
orde. 
 
DUURZAAMHEID 
Het betreft een zienswijze. Hierbij is duurzaamheid niet aan de orde. 
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BIJLAGEN 
1. Zienswijze Heemstede op ontwerp-Omgevingsvisie Haarlem 2045 
2. Ontwerp-Omgevingsvisie Haarlem 2045 
3. Zienswijze Heemstede op ontwerp-Omgevingsvisie Zandvoort 
4. Ontwerp-Omgevingsvisie Zandvoort 


