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Zaaknummer : 925188  
Team : Ruimtelijk Beleid Heemstede  
Portefeuillehouder : A.P. van der Have  
Openbaarheid : Niet actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040  
 
SAMENVATTING 
De gemeente Haarlemmermeer heeft haar Ontwerp-Omgevingsvisie 
Haarlemmermeer 2040 ter inzage gelegd. Het college besluit haar reactie op de 
visie aan de gemeente Haarlemmermeer kenbaar te maken.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Toekomstige Omgevingswet 
 
BESLUIT B&W 
1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie 

Haarlemmermeer 2040; 
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk). 
 
AANLEIDING 
Voor de gemeente Haarlemmermeer is een Ontwerp-Omgevingsvisie opgesteld. 
Haarlemmermeer wil veel in de gemeente: wonen, werken, ontspannen in het 
groen, het polderlandschap behouden. Dat kost ruimte en Heemstede merkt als 
omliggende relatief veel van deze ontwikkelingen. De aanwezigheid van 
doorlopende wegen, nabijheid van steden, attracties en een hub versterken dit 
effect.  
 
De Ontwerp-Omgevingsvisie is door het college van B&W van Haarlemmermeer 
vrijgegeven voor inspraak. Alle belanghebbenden kunnen hun reactie geven. Met 
de zienswijze zoals die is opgenomen in de bijlage bij dit besluit maken wij gebruik 
van die mogelijkheid. 
 
MOTIVERING 
 
Algemeen 
Wat betreft de inhoud kunnen wij ons herkennen in de strategische keuzes die 
Haarlemmeer 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 ontwikkelingen in het gebied tussen Cruquius en 
Zwaanshoek. In de nu Ontwerp-Omgevingsvisie zijn de voorgaande ambities en 
uitgangspunten voor de (her)ontwikkeling en het beeldkwaliteitsplan Ringvaart 
terug te vinden. De hieronder genoemde onderwerpen en inhoud conformeren zich 
aan de eerder, in het kader van ontwikkelingen rond Cruquius, gecommuniceerde 
zorgen en contact omtrent deze relatief grote ontwikkelingen. 
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Bereikbaarheid 
In het Ontwerp-Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 wordt aandacht besteed 
aan de ontwikkeling van mobiliteitsverbindingen in Haarlemmermeer. Het 
ontwikkelen van fietsverbindingen in de regio wordt door Heemstede 
aangemoedigd om verder stappen te ondernemen in de mobiliteitstransitie.  
 
De woningbouw en de daaruit volgende versterking van de N201 tussen de 
aansluiting N205 en het snelwegennet, mag niet leiden tot meer verkeer op de 
N201 ten westen van de N205, tot in en door Heemstede. De gemeente 
Haarlemmermeer wordt gevraagd of zei kan duiden wat dit betekent voor de druk 
op de verbindingen met Heemstede? Mogelijk biedt de N205 een antwoord op het 
opvangen van de te verwachten toename als gevolg van de woningbouwopgave in 
Haarlemmermeer. 
 
Omgevingskwaliteit 
De kwaliteit van de bestaande open landschappen wordt gewaardeerd en 
behouden. Het is goed om daarbij aan te sluiten bij de (open)ruimte van de 
omliggende gemeenten om zo nog meer landschappelijke kwaliteit te genereren. 
Het gebruik maken van het landschappelijke raamwerk als drager voor recreatieve 
routes kan ook een duurzame verbinding vormen met omliggende gebieden en 
gemeenten. Bij toekomstige ontwikkelingen wil de gemeente Heemstede graag in 
een vroegtijdig stadium betrokken worden.    
 
Natuur & biodiversiteit 
Inzet op het verhogen van de biodiversiteit is een ambitie die wij onderschrijven. 
We pleiten ervoor dat dit een groter geheel moet worden gezien. De gemeente 
Heemstede wil daarom graag aangehaakt blijven bij het uitzetten van grote lijnen 
om daarin samen met andere gemeenten in de regio op te trekken. 
 
Ook op het gebied van ecologische verbindingen is de gemeente Heemstede zelf 
al gestart met een inventarisatie op kansrijke verbindingen. Deze verbindingen 
worden waardevoller wanneer deze grenzen van de gemeentes overschrijden en 
verschillende biotopen met elkaar verbinden. We pleiten ervoor dat binnen het 
NNN-netwerk met de regio gezamenlijk worden opgetrokken om meer impact te 
kunnen maken. Gemeente Heemstede draagt hier graag aan bij.       
 
Maatschappelijk voorzieningen  
Door de verspreiding van maatschappelijke voorzieningen zoals milieustraten en 
(basis)scholen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de voorzieningen in 
Heemstede. Juist met het tot ontwikkeling komen van de gebieden rond Cruquius 
en Zwaanshoek zal de druk op deze voorzieningen hetzelfde blijven of zelfs alleen 
maar toenemen. De gemeente Haarlemmermeer wordt gevraagd of ze kan duiden 
wat de consequenties daarvan zijn voor Heemstede? In de visie wordt daar niet op 
ingegaan. 
 
FINANCIËN 
Het betreft een zienswijze. Hierbij zijn geen financiële aspecten aan de orde. 
 
PLANNING/UITVOERING 
Na de termijn voor het indienen van opmerkingen zal het colleges van B&W in 
Haarlemmermeer op de reacties reageren. De definitieve Omgevingsvisie wordt 
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door het college en de gemeenteraad van Haarlemmermeer 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. 
 
BIJLAGEN 

• Kenmerk: 925188 onderwerp: Brief Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie 
Haarlemmermeer 2040 

• Kenmerk: 925188 onderwerp: Ontwerp-Omgevingsvisie Haarlemmermeer 
2040 


