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'Heemstede; Groene Oase in de MRA/Binnenduinrand'

Overwegende dat:

.
'
.
I '
'
'
X.

'
'

er een NH-Provinciale bouwopgave van 240.000 woningen liglvoor 2040;
pal aan onze gemeente grenzen door onze buurtgemeenten er nu definitieve keuzes (o.a. Plan Wickevoort en
Haarlem Zuid-West) zijn gemaakt voor zeer impactvolle woon & industrie ontwikkeling / bebouwing;
de verkeersdruk in Heemstede blijft toenemen;
de l$emsteedse en de regionale overlegstructuur ontoereikend blijken om voor Heemstede de verkeerstromen
van nu en morgen te kunnen beinvloeden;
in Heemstede momenteel (dd 2019) nog enkele bouwprojecten en een aantal kleinere projecten lopende zijn;
bij deze projecten creatief wordt nagedacht over lopende toekomstige woon/werkbehoeften waarbij de

uitgangspunten betaalbare (Heemsteedse) woningen en een recreatieve functie passend bij het karakter van
Heemstede zij n opgenomen;
Heemsteeds groer.ti groen moet blijven en dat groen ook een functie is;

de Provincie Noord-Holland zich het doel gesteld heeft om 3000 hectare extra natuurgebied in NH te creSdren;
Noord-Hollandse Gemeenten actief wordt gevraagd om typeringen van hun kernkwaliteiten te bepalen (bijv.

industrie/werken/groen/wonen/recreatie/historie/ natuur of combinaties daarvan) die voor de toekomst
beleidsrichting te geven in een provincßfregionaal geheel;

k
'

groen, natuur en ruimte voor rust(re)creatiegebied belangrijke functies zijn in de toekomst van Noord-Holland en
deze even belangrijk zijn als woon- en werkfuncties.

'

Heemsteede in toenemende mate als toegangspoort tot de Binnenduinrand natuurgebieden binnen de MRA
fungeert en hierbij de functies van een duurzame regionale groene rust, ruimte en historische recreatieve oase
('de andere kant van de Ringvaart') vervult.

Concluderende dat:

'

Heemstede voor komende twee decennia (geplande woningbouw per 2019 meegerekend) reeds ruim heeft
voldaan aan haar MRA/Provinciale bouwopgave;

'

de grootschalige woningbouw aan onze gemeentegrenzen de verkeersdruk, leefbaarheid en bereikbaarheid van

Heemstede verder gaat aantasten;

'

momenteel binnen het 'Streefbeleid van de Binnenduinrand' Heemstede voornamelijk als grijs
bebouwd/verstedelij kt gebied wordt aangegeven;

'

deze verstedelijkte grijze invulling een risico kan zijn voor het voortbestaan van het groene karakter van

Heemstede bij de uitvoering van het streefbeleid van zowel de MRA als de Binnenduinrandregio;

'
'

de uiteindeijke ruimtelijke afweging en functiebepaling van Heemstede bij de Heemsteedse Gemeenteraad ligt;
Heemstede in en via, de MRA onvoldoende invloed heeft op de zeer nabije woon & industrieontwikkeling noch op

hiervoor noodzakelijke infrastructurele aanpassingen;

'

het noodzakelijk is om in de MRA/B|nnenduinrand discussies de kernkwaliteiten van Heemstede uit te spreken en

te hanteren.

v

Roept het College op:

.
.
.

Binnen de MRA en de Binnenduinrand actief de kernkwaliteiten/ functies van Heemstede van historische,
duurzame, natuurlijke 'groene oase'te prioriteren bij de invulling van ruimtelijk-, 'natuur en groen-' en cultureel
beleid;
Ook in overige lokale en regionale discussies en op besluit- en invloedsmomenten over woningbouw, mobiliteit,
recreatie en natuur de Heemsteedse functie van 'groene oase' keer op keer wordt onderstreept; te hanteren en

te verdedigen;
Deze motie toe te sturen aan de gemeenten in de MRA/B|nnenduinrandregio.

En gaat over

tot

de orde van dag,

Heemstede, 28 november 2019
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