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1 Vaststellen agenda raadsdiscussie MRA

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

2 Spreekrecht inwoners

Dhr. Geels heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht inwoners. 

3 Mobiliteit 

Conclusie voorzitter: de raad is het er over eens dat behoud van Heemstede-
Aerdenhout als intercity station op dit moment een belangrijk focuspunt is 
binnen mobiliteit. Argumenten voor behoud zijn o.a. geen extra stop op lijn en 
de ontwikkelingen rond Haarlem Zuid-West. Om Heemstede-Aerdenhout te 
behouden als intercity station is het volgens de fracties nodig dat het station 
een OV-knooppunt wordt. Dat betekent aansluiting van de trein op andere 
vervoersmodaliteiten voor bijvoorbeeld werkenden en recreanten. 

De raad is het er ook over eens dat moet worden gekeken naar de omlegging 
van de N201 (idee CDA) als auto-, snelbus- en snelfietsverbinding. Verder 
geven de fracties het belang aan van de samenwerking in de regio Zuid-
Kennemerland, MRA en de GR-Bereikbaarheid. De fracties pleiten voor 
aansluiting bij de Vervoerregio Amsterdam. De regionale bereikbaarheidsvisie 
zou moeten worden geactualiseerd.  

4 Duurzaamheid

Conclusie voorzitter: de raad is het er over eens dat het stimuleren van het 
verlagen van het energieverbruik een eerste stap is in duurzaamheid. Op het 
gebied van de regionale energiestrategie wil de raad een realistisch bod 
uitbrengen. In Heemstede zijn weinig mogelijkheden om elektriciteit op te 
wekken dus daarvoor moet goed worden samengewerkt met de regio. In ruil 
kan Heemstede vooroplopen met innovatie op het gebied van warmte, zoals 
riothermie en geothermie. Op het gebied van klimaatadaptatie is de raad 
positief over een rol in de waterberging en klimaatadaptatie. Communicatie en 
gesprek met inwoners zijn van belang. 



5 Ruimte voor werken en landschappelijke kwaliteit

Ruimte voor werken

Conclusie voorzitter: de raad is het er over eens dat wonen én werken allebei in 
Heemstede plaats moet vinden. Bedrijvigheid en de diversiteit aan 
bedrijvigheid moet worden behouden. Er moet niet worden gezocht naar 
grootschalige bedrijvigheid. In Heemstede moet wonen en werken ook 
gecombineerd kunnen worden. Grootschalige toerisme is ongewenst voor 
Heemstede; kleinschalige toerisme kan interessant zijn maar is geen 
focuspunt. 

Landschappelijke kwaliteit

Conclusie voorzitter: de raad is het er over eens dat binnen landschappelijke 
kwaliteit moet worden gefocust op de sporen 4,5 en 6 respectievelijk het 
duingebied als ‘Nationaal Park’, de promotie van de Binnenduinrand en 
versterking van de stads- en dorpsranden in de Binnenduinrand. Verder wil 
de raad focussen op een goed netwerk aan wandel- en (snel)fietsroutes. 

6 Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:04 uur. 


