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• 
• 
• Besluit 

Besluit 

Voordracht nummer: 29 

Provinciale Staten van Noord-Holland 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten. 

Gelet op de bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Besluiten: 

• Vast te stellen het Streekplan Noord-Holland-Zuid 

• De naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen door GS ten opzichte van het ontwerpplan voorgestelde 

wijzigingen over te nemen. 

• De bedenkingen voor het overige voor kennisgeving aan te nemen. 

• In te trekken de Nota Streekplanaanpak (1989) 

• GS te machtigen het streekplan: 

- aan te passen aan de behandeling in Provinciale Staten 

- nog nodige redactionele en/ of technische wijzigingen/ aanpassingen door te voeren. 

Haarlem, 17 februari 2003 

Provinciale Staten vernoemd, 

, voorzitter. 

, griffier. 
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• 
• 
• 

Over dit streekplan 

Hoe moeten onze steden en dorpen zich ontwikkelen, wat is de 

toekomst van het landelijk gebied, aan welke eisen moet het 

milieu voldoen, wat willen we met het water in onze provincie 

en hoe willen we ons in de toekomst verplaatsen? En, wat we 

willen, hoe bereiken we dat dan? Dit is een relevante vraag voor 

het streekplan Noord-Holland Zuid. 

De plannen die in het verleden zijn vastgesteld, zijn 

aan vernieuwing toe. Maatschappelijke veranderingen 

maken dat nodig. Steeds meer wordt het belang van 

een goede leefomgeving ingezien en de samenleving 

stelt daar ook steeds hogere eisen aan. Met dit streek

plan willen we de kwaliteit van de leefomgeving 

veiligstellen, voor de huidige bevolking, maar ook 

voor de volgende generaties. 

Het streekplan voor het zuidelijke deel van de 

provincie Noord-Holland omvat de regio's Gooi en 

Vechtstreek, Amstel- en Meerlanden, Zuid

Kennemerland, IJmond, Zaanstreek, Waterland en 

het grondgebied van Amsterdam. Eén streekplan 

voor dit hele gebied is belangrijk, omdat er in dit 

gebied een duidelijke ruimtelijke samenhang bestaat. 

Een samenhang die blijkt uit intensieve woon-werk

relaties, uit culturele relaties en vervoersstromen 

door het hele gebied. Ook de aanwezigheid van een 

grote (en aantrekkelijke!) variatie aan stedelijke en 

landelijke gebieden en een grote differentiatie in 

woon- en werkmilieus vereisen een uniforme 

benadering. 

Dat geeft alle reden om dit deel van de provincie 

- dat grotendeels samenvalt met de Noordvleugel 

van de Randstad - in één streekplan op te nemen. 

En om dat nu te doen is noodzakelijk, omdat er 

sprake is van een sterke maatschappelijke dynamiek 

in het gebied en er veel nieuw ruimtelijk beleid in 

voorbereiding is, dat grote ruimtelijke implicaties 

met zich meebrengt voor dit deel van de provincie. 

Tot slot maakt de gemeente Amsterdam op dit 

moment een geheel nieuw structuurplan voor de stad. 

11 

Om de besluitvorming over de gewenste ruimtelijke 

ontwikkelingen in Noord-Holland Zuid te onder

steunen hebben wij op 13 maart 2001 besloten om 

op vrijwillige basis een Strategische Integrale 

(Milieu)EffectRapportage (SIER) op te stellen. 

Het SIER is gekoppeld aan de strategienota 'Kansen 

in de Netwerkstad Noord-Holland Zuid'. Deze nota 

schetst in hoofdlijnen een integrale visie op het 

regionaal beleid voor Noord-Holland Zuid tot 2020. 

Deze visie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 

afwegingen en beleidskeuzes voor de toekomstige 

inrichting van dit gebied. 

In het ruimtelijke beleid maken wij onderscheid 

tussen beleidsvorming en uitvoering. 

Het streekplan geeft het ruimtelijke beleid weer tot 

ca. 2020. 

Om onze ambities uit dit streekplan vorm te geven, 

brengen wij in de loop van 2003 de Projectennota 

Noord-Holland Zuid uit. 

Hierin is een aantal cruciale projecten aangegeven 

waaraan wij voor de realisering van het ruimtelijk 

beleid een extra impuls geven. Daarin geven wij ook 

aan met welke middelen en instrumenten wij dat 

doen, welke rol wij daarbij spelen en met wie wij 

samenwerken. 

Aanvullend op deze nota zullen Gedeputeerde 

Staten per regio de lopende én de nieuwe acties die 
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uit dit streekplan voortkomen verder uitwerken in 

de Ruimtelijke Agenda Noord-Holland Zuid. Daarin 

zal ook de samenhang met de acht projecten uit de 

Projectennota worden aangegeven. 
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• 
• 
• 1 Maatschap pel ij l<e ontwi l<l<el i ngen 

De maatschappij waarin wij leven verandert snel. Veel van die 

veranderingen hebben gevolgen voor onze woon-, werk- en 

leefomgeving en dus daarmee ook voor ons ruimtelijk beleid. 

In de maatschappelijke ontwikkelingen en ruimtelijke trends 

liggen de wortels van de ambities die wij met dit streekplan 

hebben. 

Zonder volledig te zijn, noemen wij de 'trends' die 

direct of indirect hru1 invloed hebben op de ruim

telijke ontwikkelingen. De toenemende inter

nationalisering en flexibilisering van de economie 

leidt tot een sterkere concurrentie tussen steden en 

stedelijke netwerken en tot meer marktwerking. 

Tevens is er sprake van een toenemende betekenis 

van internationale politieke organen zoals de 

Europese Unie. In de ruimtelijke ontwikkelingen 

manifesteert de Europese Unie zich met name in het, 

naast en / of aanvullend op de nationale wetgeving, 

verder uitbouwen van natuur- en milieubeschermings

categorieën. Aan het grote ruimteareaal dat nu al 

onderhevig is aan milieuregelgeving zullen in de 

toekomst nieuwe categorieen worden toegevoegd. 

13 

De huidige hinderzones en beschermingsgebieden 

worden dan uitgebreid met onder meer zonering 

voor luchtkwaliteit en veiligheid. 

Op nationaal niveau speelt de toenemende betekenis 

van de Deltametropool een belangrijke rol. Daarnaast 

wijzen wij op de veranderende verhouding tussen 

overheid en burger. Burgers, maatschappelijke 

organisaties, projectontwikkelaars, investeerders, zij 

kunnen meer dan voorheen hru1 stempel drukken op 

de ruimtelijke ontwikkelingen. 

Een andere ontwikkeling is dat de samenleving 

steeds sneller verandert als gevolg van nieuwe 

modes, gewoontes, nieuwe culturen, nieuwe 

samenlevingsvormen, maar bovenal door de groei 

van onze welvaart. Er is bijvoorbeeld sprake van 

een groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen en 

steeds meer mannen nemen zorgtaken op zich. 

Ook de manier waarop de vrije tijd wordt besteed 

verschilt steeds sterker (in tijd, kosten, frequentie) 

per bevolkingsgroep en zelfs per individu. 

Dat laatste is een belangrijk gegeven: de individua-
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lisering. De individuele welvaartsgroei verruimt de 

keuzevrijheid, vergroot de mobiliteit en maakt de 

binding van wonen en werken minder sterk. Al deze 

ontwikkelingen hebben invloed op het gebruik van 

de ruimte. Maar niet iedereen kan - om welke reden 

dan ook - meedoen aan deze maatschappelijke 

veranderingen. Dat betekent ook dat de overheid een 

taak heeft om die mensen die, door deze ontwikke

lingen of anderszins, buiten de boot dreigen te vallen 

op te vangen en te helpen. 

Veel nieuwkomers uit het buitenland hebben een 

niet-westerse culturele achtergrond. Deze mensen 

hebben andere woonwensen en leefpatronen, waar

mee rekening moet worden gehouden bij de inrich

ting van de leefomgeving. 

Er spelen zich ook ontwikkelingen af waarvan nog 

niet precies te zeggen valt welke ruimtelijke gevolgen 

ze hebben en in welke mate ze optreden. Het gaat 

dan met name om de ontwikkelingen in de 

informatie- en communicatietechnologie. Gaan we 

meer thuiswerken? Wat zijn de gevolgen voor de 

vestigingsplaatskeuzen van bedrijven? En gaat onze 

diensteneconomie werkelijk toe naar een 24-uurs

economie? In de netwerkstad lijkt het daar steeds 

meer naar toe te gaan. In ieder geval neemt de groei 

van de dienstensector een grote vlucht. 

Tegelijkertijd leidt de toenemende dynamiek en 

pluriformiteit in onze maatschappij tot behoefte aan 

rust, houvast en identiteit. Voor dat laatste is de 

cultuurhistorische rijkdom van steden, dorpen en 

landschap sterk bepalend. De toenemende dynamiek 

en tegelijkertijd de behoefte aan rust, komen onder 

andere tot uiting in behoefte aan specifieke woon

milieus: er is groeiende vraag naar woningen in het 

centrum van de stad en naar woningen in het groen. 

De milieudruk neemt niet af en de samenleving 

vraagt meer aandacht voor gezondheid en veilig

heid. Noord-Holland Zuid behoort tot de zwaarst 

belaste gebieden in de Randstad. Naast de domi

nante factor geluid (mede vanwege Schiphol) en de 

daarmee gepaard gaande hinder en overlast, is de 

luchtkwaliteit rond industrie en langs steeds drukker 

wordende autowegen een zorgpunt. Veiligheid 

(bijvoorbeeld vervoer van gevaarlijke stoffen) staat 

hoog op de agenda en er is een tendens tot strengere 

regelgeving. Dit alles heeft directe consequenties 

voor de ruimtelijke ordening en het ruimtegebruik. 

Nog meer dan voorheen vragen conflicterende claims, 

bijvoorbeeld wonen en werken langs transportassen, 

om zeer inventieve oplossingen. 

Er is ook toenemende zorg voor de waterhuishouding. 

De zorg voor het houden van droge voeten vraagt 

om drastische ruimtelijke ingrepen. 

De conclusie van dit lang niet volledige overzicht is 

dat de ruimtelijke inrichting van ons land - en in ons 

geval van Noord-Holland Zuid - sterk bepaald 

wordt door de zich in een snel tempo veranderende 

samenleving waarin wij wonen, werken en leven. 

Deze ontwikkelingen oefenen een belangrijke invloed 

uit op de ruimtelijke structuur van onze provincie. 

Tegelijkertijd geeft het ruimtelijk beleid (mede) 

richting aan die veranderende samenleving. 

Daar moeten geen wonderen van verwacht worden, 

maar met dit streekplan proberen wij daar wel aan 

bij te dragen. 
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2 
• 
• 
• Ambities en afwegingskader 

2.1 De provincie op weg naar 2020 

In 2020 is Noord-Holland Zuid een florerende en 

dynamische samenleving met circa twee miljoen 

inwoners. Een heuse netwerkstad en de belangrijkste 

economische motor van Nederland met een breed 

scala aan economische activiteiten, van media tot 

financiën, van haven tot informatie- en communicatie

technologie en van dienstverlening tot transport. 

Naast alle voordelen van een hoogwaardig ver

stedelijkt gebied met wereldwijde verbindingen, grote 

diversiteit aan woon- en werkmilieus, een internatio

nale toppositie in cultuur en toerisme, vele vormen 

van vakgerichte en universitaire educatie, een voor

treffelijk voorzieningenniveau en een vruchtbare 

voedingsbodem voor innovatie en creativiteit, heeft 

dit deel van de Randstad een extra voordeel dat het 

onderscheidt van andere vergelijkbare stedelijke 

gebieden. Noord-Holland Zuid beschikt immers 

over een grote variatie aan prachtige groengebieden, 

sommige met vooral cultuurhistorische waarden, 

sommige met grote waarde voor natuur en milieu, 

terwijl andere juist zijn toegesneden op verschillende 

vormen van recreatie voor de stedelijke bevolking. 

Daarnaast heeft de regio nog twee bijzondere 

troeven: de kust met de duinen en de zee en het 

Markermeer. Noord-Holland Zuid biedt daarmee 

een bijzonder prettig werk- én woonklimaat en kan 

de internationale concurrentie aan met vergelijkbare 

stedelijke en economisch belangrijke regio's als de 

Belgische Ruit, Frankfurt, Hamburg of het Ruhr

gebied. Dat is de situatie in 2020. 

Is die veel anders dan de situatie anno 2003? Niet 

eens zo heel veel. Noord-Holland Zuid biedt al veel 

van de kwaliteiten en mogelijkheden die hierboven 

zijn genoemd. De basis is er. Onze ambitie is om 

deze basis uit te bouwen tot de florerende en dyna

mische samenleving van 2020. Dat doen wij door het 

versterken van de economische motor met gelijk

tijdige zorg voor leefbaarheid, waterhuishouding en 

bereikbaarheid. 

15 

Daarom willen wij: 

• de landschappelijke kwaliteiten behouden en 

versterken, vooral door te zorgen voor een stevig 

blauwgroen raamwerk dat waar mogelijk 

geschikt is voor recreatief medegebruik. Het 

vinden van ruimte voor waterberging en het 

behoud van de cultuurhistorische structuren 

spelen daarbij een hoofdrol; 

• zorgen voor een betere bereikbaarheid per open

baar vervoer, over de weg, het water, goederen

vervoer per spoor, per fiets en via de telecommuni

catie; 

• in de periode tot 2020 met een toename van 

166.000 woningen ruimte bieden aan de 

- gedifferentieerde - vraag naar woningen; 

• met nieuwe bedrijventerreinen, havenont

wikkeling en kantoorlocaties ruimte bieden voor 

een versterking van de nationale en internationale 

concurrentiepositie en daarbij Schiphol voldoende 

ruimte bieden om zich te handhaven als mainport; 

• een meer evenwichtige verdeling van het werken 

en wonen over de Noordvleugel; 

• een moderne en evenwichtige voorzieningen

structuur; 

• inzetten op meervoudig ruimtegebruik met 

behoud van de kwaliteit van de leefomgeving. 

En bij dat alles zorgen wij voor een leefklimaat waarin 

alle Noord-Hollanders en alle bezoekers zich thuis 

voelen, waarin het aangenaam is te werken, te wonen 

en te recreëren, waarin het veilig, prettig en gezond 

leven is. 

De ruimte waarbinnen wij onze ambities moeten 

realiseren is schaars. Daarom zetten wij maximaal in 

op zuinig en efficiënt ruimtegebruik door het 

ruimtebeslag te beperken en in de steden, waar 

mogelijk, te verdichten door ICT (Intensiveren, 

Combineren en Transformeren). 

Deze ambitie vindt haar vertaling in de ruimtelijke 

hoofdstructuur die wij voor ogen hebben. 
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2.2 De ruimtelijke hoofdstructuur 

Onze hoofddoelstelling is het handhaven en ver

sterken van de kwaliteit van het noordelijk deel van 

de Randstad als economische motor, met inacht

neming van de eisen die voortvloeien uit een goede 

leefbaarheid, bereikbaarheid en waterhuishouding. 

Onze ambitie op het punt van zuinig en efficiënt 

ruimtegebruik is om de steden, waar mogelijk, te 

verdichten door Intensiveren, Combineren en 

Transformeren (ICT). 

Het denken over de ruimtelijke hoofdstructuur kan 

bogen op een lange historie. Een historie die, vanuit 

het denken in metaforen als Randstad en Groene 

Hart, uiteindelijk heeft geleid tot het concept van het 

stedelijk netwerk 'De Deltametropool'. 

De Deltametropool is geen klassieke metropool zoals 

Londen of Parijs, daarvoor is de stedelijke massa te 

gering en te gefragmenteerd. Het is wel een stelsel 

van dicht bij elkaar gelegen en op elkaar betrokken 

(internationaal gezien) middelgrote en kleine steden 

in de delta van de Rijn en de Maas. 

Het begrip Deltametropool heeft een dubbele 

inhoud: 

• Metropool staat voor moderne hoogdynamische 

stedelijke ontwikkeling. 

• Delta staat voor laagdynamisch grootschalig 

landschap. 
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Die dubbele inhoud geeft richting aan zowel onze 

ambitie als die van het Rijk en andere Randstad

partners om te werken aan een aangenaam en aan

trekkelijk leef- en vestigingsklimaat. De volgende 

doelstellingen, mede gebaseerd op het kabinets

besluit Deltametropool (november 2001), zullen onze 

ambitie dichterbij dienen te brengen: 

• Het benoemen van (inter)nationale knoop

punten/toplocaties en regionale knooppunten. 

• Instandhouding en verbetering van de positie 

van Noord-Holland in de internationale vervoers

netwerken (door de lucht, per rail, weg, water en 

telecommunicatie) en verbetering van de interne 

bereikbaarheid binnen de Deltametropool; 

verkorting reistijden met het openbaar vervoer 

tussen de belangrijkste centra en optimalisering 

van de infrastructuur van spoor, weg en water. 

• Ontwikkeling van woon-, werk- en leefmilieu 

waarbij een evenwicht ontstaat tussen de groene 

en blauwe kwaliteiten en de stedelijke kwaliteiten; 

realisatie van een volledig scala aan stads- en 

dorpsmilieus, maar ook vergroting van de 

kwaliteit en belevingsmogelijkheden van land

schap, natuur en cultuurhistorie en recreatie

voorzieningen. 

• Versterking van het deltakarakter van de 

Deltametropool; vergroting mogelijkheden voor 

waterberging en verbetering van de samenhang 

tussen natuur- en recreatiegebieden. 

• Opvang van de ruimtevraag van de Delta

metropool in het gebied zelf. 
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Voor Noord-Holland Zuid vertaalt dit concept zich 

in een ruimtelijke hoofdstructuur: 

1 Het hoogdynamisch stedelijk kerngebied 

bestaande uit Amsterdam, Zaanstad (incl. het 

havengebied), Zuid-Kennemerland-IJ mond, 

Schiphol, Haarlemmermeer, Aalsmeer/Uithoorn, 

Amstelveen en Almere. 

2 Het laagdynamisch grootschalig landschap 

bestaande uit het kustlandschap (binnen

duinrand Zuid-Kennemerland/IJmond), de 

droogmakerijen en het veengebied (Waterland), 

de Utrechtse Heuvelrug/Gooi en de gebieden 

gelegen binnen het Groene Hart. 

Figuur 1 Ruimtelijke hoofdstructuur Noord-Holland Zuid 

• • 

Binnen de ruimtelijke hoofdstructuur speelt ver

betering van het waterhuishoudkundig stelsel een 

belangrijke rol. Het is één van de belangrijkste 

doelen van dit streekplan. 

De beleidsruimte voor nieuwe ontwikkelingen 

binnen de ruimtelijke hoofdstructuur is overigens 

zeer beperkt. Dit als gevolg van het bestaande 

occupatiepatroon, de aanwezigheid van gebieden 

met ecologische-, natuur- en/ of landschappelijke 

waarde, rnilieubeschermingsgebieden, hinder- en 

veiligheidszones en het beperkingengebied rond 

Schiphol. Binnen die gegevenheden is de Strategische 

Integrale (Milieu) Effect Rapportage (SIER) opgesteld. 

De ruimtelijke hoofdstructuur weerspiegelt de 
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uitkomsten van het SIER. Uit de afweging van de 

verschillende elementen voor waardevolle land

schappen, ecologische kwaliteit, leefmilieu, bereik

baarheid en economie volgt logischerwijs een 

besluitvormingslijn die uitgaat van concentratie. 

Wij onderkennen de kwetsbaarheid van een ruim

telijke hoofdstructuur, gebaseerd op concentratie. 

De haalbaarheid hiervan is sterk afhankelijk van 

onder meer de betaalbaarheid en de mogelijkheden 

tot uit-/ verplaatsing van (milieuhinderlijke) 

bedrijven en andere (her)inrichtingsmaatregelen in 

met name Amsterdam. 

De betaalbaarheid van de binnenstedelijke verdich

ting is niet gegarandeerd. Hiervoor is een substan

tiële inzet nodig van rijksmiddelen, gedurende vele 

jaren. Onzeker is ook of deze verdichting te reali

seren valt met inachtneming van de kwaliteit van het 

woon- en het leefklimaat, met inbegrip van groene 

ruimtes in en om de steden. 

Herbezinning op deze beleidslijn kan nodig zijn 

indien in de loop der jaren blijkt dat deze niet, 

danwel slechts gedeeltelijk, valt te realiseren. Dit kan 

ertoe leiden dat heroverweging van de woning

bouwtaakstelling aan de orde is. Een periodieke 

rapportage over de ontwikkeling van de binnen

stedelijke verdichting is onontbeerlijk. Hiermee 

samenhangend doen Gedeputeerde Staten een 

verkennend onderzoek naar geschikte alternatieve 

locaties voor woningbouw, waarbij Haarlemmer

meer, Almere en de Purmer (studie Purmer-Meer) in 

beeld zijn. Een belangrijke invalshoek bij het 

onderzoek is de mogelijke bijdrage van deze locaties 

aan het herstel van de woon-werkbalans. Mede gelet 

op het provincie-overstijgende karakter van dit onder

zoek geven wij er de voorkeur aan, dit onderzoek te 

doen in het kader van het Noord vleugeloverleg. 

Inmiddels hebben wij geconstateerd dat de 

werkelijke toevoeging aan de woningvooraad van 

Amsterdam lager is dan voorzien in de oorspron

kelijke ramingen. Dit kan leiden tot een extra zoek-
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opgave (voor de periode 2000 -2020) van 12.000 

woningen (zie paragraaf 4.4). 

Over zowel de voortgang en de haalbaarheid van de 

binnenstedelijke verdichting (qua betaalbaarheid, 

ruimtelijke mogelijkheden, economische effecten en 

kwaliteit) als over de noodzaak de zoekopgave te 

effectueren zullen Gedeputeerde Staten rapporteren 

via het jaarlijks uit te brengen verslag van het 

gevoerd ruimtelijk beleid. 

Zowel de voortgang en haalbaarheid van de beleidslijn 

tot concentratie, als de noodzaak tot het (al dan niet) 

effectueren van de zoekopgave zullen eveneens onder

deel uitmaken van de per bestuursperiode uit te brengen 

Evaluatienota (zie voor procedure hoofdstuk 8.7). 

In het jaarlijks uit te brengen verslag van het gevoerd 

ruimtelijk beleid en in de Evaluatienota zal ook aan 

de orde komen de beschikbaarheid van rijksmiddelen 

voor infrastructuur die benodigd zijn om de mobiliteit 

op te vangen in relatie tot de in dit streekplan opge

nomen taakstellingen voor woningbouw en bedrijven

terreinen. Indien blijkt dat deze rijksmiddelen in 

onvoldoende mate beschikbaar komen, treden 

Gedeputeerde Staten met ons in overleg over de vraag 

in hoeverre de taakstellingen voor woningbouw en 

bedrijventerreinen gehandhaafd kunnen blijven. 

2.3 De lagenbenadering 

Wij gaan in ons ruimtelijk beleid uit van de lagen

benadering omdat die structuur geeft aan de 

toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook 

een waarborg is voor het behoud van duurzame 

kwaliteiten. 

De lagenbenadering gaat uit van het gegeven dat de 

ruimtelijke werkelijkheid in drie denkbeeldige lagen 

kan worden uiteengelegd. Deze vormen 

verschillende structuren die aan de basis staan van 

de menselijke activiteiten. Het gaat daarbij om de 

lagen van de fysieke ondergrond, de verbindings-
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0 N D ERG ROND, N ETWERl<E N 

EN OCCUPATIE 

De drie denkbeeldige lagen in de ruimte kennen vier 

basiskwalitei ten die hieronder kort worden beschreven. 

Laag 1, de fysieke ondergrond 

De eerste ru imtelijke basiskwaliteit is: zorgen voor veilighe id 

en goede waterkwal iteit en voorkomen van wateroverlast of 

waterschade. Zeespiegelrijzing, bodemdaling, waterberging, 

intensief waterbeheer, tegengaan van verzilting en verdroging 

vragen om ingrepen in het waterhuishoud ingsste lsel. 

Een tweede basiskwaliteit wordt gevormd door de natuurlijk en cultuur

historisch waardevo lle gebieden. Dit zijn onder meer de grote open 

ruimten zoals de plassen en meren en de duinen, die cultuurhistorisch en 

geografisch bepaald zijn en gekenmerkt worden door kwaliteiten als licht, 

lucht, rust en ruimte. 

Samen vormen zij de 'blauwgroene' laag. 

Laag 2, het netwerk van verbindingen 

De derde basiskwaliteit is een goede bereikbaarheid in de ruime zin van 

het woord, met als kwaliteitskenmerken: snel, betrouwbaar, toegankelijk 

en veilig. Deze ruimtelijke basiskwaliteit komt tot uiting in de vorm van 

vaarwegen, autowegen, spoorlijnen en overige netwerken van openbaar 

vervoer met de bijbehorende geluidscontouren, beperkingengebieden, 

straalpaden en leidingzones. Ook de luchtvaart, ondergrondse infra

structuur, hoogspanningsleidingen en het telecommun icatienetwerk 

behoren hiertoe. 

Laag 3, het occupatiepatroon 

Het uitgroeien van Noord-Holland Zuid tot een netwerkstad met 

internationale allu re en invloed is een basiskwaliteit van het occupatie

patroon, waarop het welzijn en de we lvaart in het streekplangebied is 

gebaseerd. Het gaat hierbij om een stedel ijke ontwikkel ing met een 

hoogwaardig woon-, werk- en leefklimaat, agrarische functies en om de 

verdere ontwikkeling van groene structuren, zowel in en om de stad als in 

de grootschalige landschappen. 

Figuur 2 De verschillende lagen 

netwerken en het occupatiepatroon. Hét kenmerk 

van deze lagen is dat ze verschillende 'snelheden' 

hebben. De sociale en maatschappelijke ontwikke

lingen gaan veel sneller en zijn veel veranderlijker 

dan de veranderingen in of toevoegingen aan het 

netwerk van verbindingen, terwijl veranderings

processen in de ondergrond een veel langduriger 

karakter hebben. 

De meest stabiele laag is die van de fysieke onder

grond, gevormd door het bodemsysteem, het water

systeem en het biotisch systeem. Een belangrijke 

verandering in deze laag vergt al gauw een eeuw of 

meer. Wij rekenen de natuurlijk en cultuurhistorisch 

waardevolle gebieden ook tot deze laag. Het gebruik 

van deze gebieden, bijvoorbeeld in de vorm van 

landbouw of recreatie, behoort niet tot deze laag 

maar wordt gerekend tot het occupatiepatroon. 

Deze laag vormt het blauwgroene raamwerk. 

De laag van de verbindingsnetwerken heeft 

betrekking op infrastructuur met de bijbehorende 

geluidscontouren, beperkingengebieden, straalpaden 

en leidingzones, maar ook op vliegroutes en digitale 

verbindingen. De veranderingssnelheid ligt hier 

beduidend hoger dan in de fysieke ondergrond. 

De derde laag wordt gevormd door het occupatie

patroon. Het omvat menselijke activiteiten als wonen, 
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werken, recreëren, verplaatsen en het fysieke patroon 

dat daar uit voort komt alsmede milieubeperkingen 

zoals de hindercontouren rond industriegebieden en 

A-inrichtingen (centrales, waterzuivering, afval

verbranding). Belangrijke verschuivingen in deze laag 

voltrekken zich gemakkelijk binnen één generatie, 

ofwel de duur van een conjuncturele bouwgolf. 

Het blauwgroene raamwerk bepaalt de primaire 

condities voor duurzame kwaliteit. Bereikbaarheid 

en infrastructuur vormen het fundament voor de 

netwerkstad. Samen vormen zij de (ruimtelijke) 

basisstructuur. Een gezonde en goed functionerende 

basisstructuur is voorwaarde voor een aantrekkelijk 

woon-, werk- en leefklimaat in de occupatielaag. 

De lagenbenadering maakt het mogelijk de draag

kracht en potenties van de fysieke ondergrond voor 

nieuwe ontwikkelingen in beeld te brengen. Op basis 

daarvan kunnen afwegingen voor ruimtegebruik 

worden gemaakt en kurmen randvoorwaarden aan 

dat ruimtegebruik worden gesteld. Het is op deze 

manier een middel om te voorkomen dat het één ten 

koste gaat van het ander, omdat steeds moet worden 

gekeken naar de gevolgen van het beleid in de ene 

laag voor de andere lagen. 

Bij de ruimtelijke afweging varieert het 'gewicht' van 

de verschillende lagen per gebied. Soms is een 

ontwikkeling in een laag conditioneel voor de andere 

lagen, soms is er sprake van een nevengeschikte 

ontwikkeling. Ingrepen in de ruimtelijke situatie 

beginnen haast altijd in de occupatielaag, de 

'bovenste' laag. Het gaat erom ervoor te zorgen dat 

de discussie over die ingrepen zoveel 'diepgang' 

heeft dat deze ook de andere lagen bestrijkt. En waar 

dat in het geding is moet het reguleren van een 

duurzame ontwikkeling van land en water voorrang 

hebben bij de afwegingen die gemaakt moeten 

worden. Als er op een bepaalde plek toch andere 

belangen zijn die zwaarder wegen, moet inrichting 

en beheer van de beh·effende functies zo gebeuren, 

dat er nu en in de toekomst ter plekke of elders geen 
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extra waterproblemen ontstaan. Er moeten dan voor

waarden aan inrichting en beheer worden gesteld. 

Datzelfde geldt voor de tweede laag, het netwerk 

van verbindingen. Op dat moment gebruiken wij de 

lagenbenadering als middel om de dynamiek van de 

occupatielaag een duurzame plaats te geven. 

Waar het ons om gaat is, dat we ons steeds bewust 

zijn van de consequenties van gemaakte keuzes 

inzake de ruimtelijke inrichting van Noord-Holland 

Zuid. Het is noodzakelijk daarbij rekening te houden 

met het feit dat de machtsverhouding tussen de 

overheid en de markt voor wat betreft de ruimtelijke 

inrichting en sturing de laatste jaren verandert. 

De invloed van de burger en de marktpartijen groeit, 

maar beperkt zich vooral tot de occupatielaag en de 

laag van het netwerk van verbindingen (vooral te 

zien als mobiliteitstoename). Terwijl de overheid op 

deze manier enerzijds minder grip heeft op de 

dynamiek in de occupatielaag, krijgt de overheid 
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anderzijds een toenemende zorg voor het behoud 

van een duurzame ondergrond. 

Wij maken met dit streekplan veel mogelijk, maar 

niet ten koste van kwaliteiten die we juist willen 

behouden. Als andere overheden, organisaties, of 

marktpartijen plannen maken of ontwikkelingen in 

gang zetten, toetsen wij of de gevolgen ervan niet 

onomkeerbaar ingrijpen in de structuurbepalende 

lagen. 

2.4 Stedelijk kerngebied 

De capaciteit en taakstelling voor verstedelijking 

wordt primair opgebouwd vanuit de capaciteit van 

het bestaand stedelijk gebied. Verreweg de grootste 

capaciteit wordt geboden door middel van de ICT

opgave in Amsterdam. De verdere vraag naar 

capaciteit aan stedelijke uitbreiding wordt, voor 

zover de beschikbare ruimte en fasering dit mogelijk 

maakt, opgevangen in Almere. 

De regionale behoefte voor wonen en werken wordt 

binnenstedelijk opgevangen en anders, bij voorkeur 

in hogere dichtheden dan tot nog toe gebruikelijk, 

in stedelijke knooppw1ten. In relatie tot de woning

behoefte, woonwensen en woningbouwcapaciteit, 

waaronder aantrekkelijke woonmilieus in het groen, 

tijd en fasering voorzien wij verder in een beperkt 

aantal uitleglocaties. 

Voor het halen van de ICT-opgave voor Amsterdam 

is essentieel dat terreinen met de bestemming bedrij

vigheid worden getransformeerd naar terreinen met 

een gemengde bestemming (wonen en werken). Dit 

vraagt om een vergaande intensivering van bestaande 

bedrijventerreinen en om nieuwe ruimte voor het 

uitplaatsen van bedrijven. Bijzondere aandacht gaat 

uit naar ruimte voor kadegebonden bedrijven. 

Essentieel voor de ontwikkeling van Almere is dat, 

naast de realisering van de nodige voorzieningen in 

Almere zelf, de aanleg van nieuwe verbindingen 

tussen Amsterdam en Almere voortvarend ter hand 

wordt genomen en de groei van de werkgelegenheid 

bovenmatig wordt gestimuleerd. Ook voor de ont

wikkeling van kantoor- en bedrijvenlocaties in het 

gebied Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp is realisering 

van de benodigde infrastructuur essentieel. 

De verdere ontwikkeling van het (inter)nationaal 

en/ of bovemegionaal bedrijfsleven vindt primair 

plaats in het Havengebied, rond Amsterdam Zuid en 

Zuid-Oost, Schiphol, Hoofddorp en rond Aalsmeer 
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(voor overwegend sierteeltgebonden activiteiten). 

Vanuit deze ontwikkelingen en vanuit de ontwikke

lingen op het gebied van het wonen dient te worden 

meebetaald aan de randvoorwaardelijke ontwikke

ling van de benodigde infrastructuur. 

Ook in het stedelijk kerngebied vindt verstedelijking 

uitsluitend plaats binnen de aangegeven rode 

contouren. 

Wil Noord-Holland Zuid als economische motor 

aantrekkelijk blijven om te wonen en te werken dan 

zal fors geïnvesteerd moeten worden in de groene 

ruimte. Dit is niet alleen nodig om de investeringen 

in 'rood' bij te houden maar ook om de reeds 

bestaande tekorten aan recreatiemogelijkheden op te 

heffen. De opgave om te komen tot een aantrek

kelijke groene omgeving rond de steden is niet alleen 

fors (mede gezien de grondkosten) maar ook complex, 

omdat de ruimte beperkt is. Dit betekent dat meer 

dan ooit gezocht moet worden naar vormen van 

meervoudig ruimtegebruik. Zorgvuldige koppeling 

van recreatie, natuur, cultuurhistorie, landbouw en 

water moet leiden tot aantrekkelijke en afwisselende 

groene (recreatie)milieus. 

Binnen het stedelijk kerngebied zetten wij in op de 

aanleg van ontbrekende schakels in de infrastructuur 

(Openbaar Vervoer (OV) en weg) en waar nodig op 

de aanleg van nieuwe infrastructuur. Zowel binnen

stedelijk als regionaal zal de infrastructuur op orde 

dienen te zijn voordat ontwikkelingen daadwerkelijk 

worden gerealiseerd. 

Binnenstedelijke woningbouw en verdichting mogen 

niet ten koste gaan van de kwaliteit van het woon- en 

leefmilieu in de steden. Handhaven en versterken van 

deze kwaliteit is bepalend voor de leefbaarheid van de 

steden. Maar de kwaliteit van de leefomgeving speelt 

niet alleen een rol bij nieuwbouw. Bestaande woon

gebieden veranderen van samenstelling, structuur en 

omgeving. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, indivi

dualisering en nieuwkomers uit het buitenland leiden 

tot nieuwe sociale structuren, andere leefstijlen, ver

anderende behoeften en woonwensen. Dit roept een 

vraag op naar andere voorzieningen en leidt tot een 

ander gebruik van de openbare ruimte. Het is een 

zorg voor ons en de gemeentebesturen om deze 

maatschappelijke ontwikkelingen in goede banen te 

leiden. Het gaat hier om de leefbaarheid in alle typen 

wijken in stad en dorp . 

De rol van de stad als beheerder van het groen neemt 

toe, zowel als het gaat om recreatiemogelijkheden in 

de stadsrand en de groene scheggen, als om de 

natuurwaarden ook ver buiten de stad. Vanuit 

verstedelijking moet worden meebetaald aan groen 

(rood voor groen). Ook de rol van de landbouw 

verandert. Naast economische bedrijfsvoering wordt 

de agrariër in belangrijke mate betrokken bij het 

beheer van het landschap. 
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2.5 Omliggende grootschalige 

landschappen 

Het stedelijk kerngebied wordt omringd door een 

blauwgroene structuur gevormd door: 

• het kustlandschap waaronder de binnen

duinrand van Zuid-Kennemerland / IJmond; 

• het nationaal landschap Noord-Hollands Midden; 

• het Markermeer, het IJmeer, het Gooimeer en de 

Noordzee; 

• de Utrechtse heuvelrug/Gooi; 

• het Hollands/ Utrechts veen- en plassengebied; 

• het nationaal landschap het Groene Hart. 

Samen vormen zij de om het kerngebied gelegen 

grootschalige landschappen. 

Binnen deze landschappen zijn te onderscheiden: 

• de (provinciale) ecologische hoofdstructuur; 

• de robuuste verbindingen (Natte as en Van Kust 

tot Kust); 

• de stelling van Amsterdam en de Nieuwe 

Hollandse waterlinie. 

Wij zetten ons in voor behoud, ontwikkeling en 

beheer van de blauwgroene structuur die de 

ruimtelijke identiteit van Noord-Holland Zuid 

versterkt, ruimte biedt voor een gevarieerd recreatief 

aanbod, bijdraagt aan de verbetering van het 

watersysteem en de aanwezige natuurwaarden 

veiligstelt. Bovendien vormt de blauwgroene 

structuur de basis voor de 'delta' van de 

Deltametropool. 

Duurzame ontwikkeling van de grootschalige land

schappen, waarbij versnippering zoveel mogelijk 

wordt tegengegaan, staat voorop. Wij zetten in op 

een restrictief verstedelijkingsbeleid, landbouw

transformatie en recreatieve en ecologische kwaliteits

verbetering. Ook in grootschalige landschappen 

vindt verstedelijking uitsluitend plaats binnen de 

aangegeven rode contouren. Binnen de grootschalige 

landschappen blijft de agrarische sector een belang

rijke rol spelen. Het mogelijk maken van een 

verantwoorde economische bestaansbasis voor de 

agrarische sector is daarbij een belangrijke voor

waarde. 
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2.6 Zeven opgaven 

Wij stellen ons in dit streekplan zeven opgaven. 

Deze opgaven worden in het volgende hoofdstuk 

uitgewerkt. 

De zeven opgaven zijn: 

1 Ruimte voor water. 

2 Ontwikkeling van waardevolle landschappen. 

3 Een bereikbare netwerkstad. 

4 Ruimte voor wonen. 

5 Ruimte voor werken. 

6 Een economische bestaansbasis voor de landbouw. 

7 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische 

waarden. 

Het voldoen aan elk van deze opgaven levert een 

bijdrage aan zowel het versterken van de economische 

motor als aan de leefbaarheid van het gebied. 
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3 
• 
• 
• De zeven opgaven 

3.1 Ruimte voor water 

Wateroverlast 

In West-Nederland is de manier waarop met water 

wordt omgegaan bepalend voor het grondgebruik. 

De beperkingen die het water geeft, zijn tot op zekere 

hoogte technisch oplosbaar. We bereiken langzamer

hand de grenzen van dit technisch oplossen van 

waterproblemen. Ook door veranderende inzichten 

worden technische oplossingen niet meer als de 

beste oplossing gezien. Zo leidt klimaatverandering 

tot meer neerslag in kortere perioden, waardoor de 

piekbelasting van het waterhuishoudkw1dig stelsel 

toeneemt. Het overtollige water wordt uitgeslagen 

vanuit de polders naar het boezemstelsel, dat hier

door steeds zwaarder wordt belast. Uiteindelijk 

wordt het moeilijker water te spuien op zee door 

zeespiegelrijzing. Bodemdaling, de toename van 

verhard oppervlak en intensivering van het grond

gebruik vergroten deze problemen in de toekomst. 

De piekbelasting van zowel polders als boezems kan 
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leiden tot onaanvaardbare kansen op wateroverlast 

en bijbehorende schade aan economische functies. 

Om de wateroverlast tot het aanvaardbare te 

beperken, moeten nu keuzen gemaakt worden. 

Dit geldt niet alleen voor het landelijk gebied. Ook 

in stedelijke gebieden moet meer waterberging tot 

stand komen, zeker als er sprake is van uitbreiding 

van het stedelijk gebied. 

Watertekort 

Door het toepassen van sh·ingent peilbeheer en 

talloze onderbemalingen wordt vrijwel nergens 

water vastgehouden, waardoor in drogere perioden 

watertekorten kwmen ontstaan. In grote delen van 

het streekplangebied wordt dan 'gebiedsvreemd' 

water ingelaten, niet alleen om het gewenste water

peil te handhaven om zo aan de waterbehoefte van 

grondgebruikfw1cties te voldoen, maar ook om ver

zilting en eutrofiëring vanuit in het gebied gelegen 

bronnen tegen te gaan. Vooral in de gebieden met 

een natuurfunctie heeft de inlaat van 'gebieds-
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vreemd' water een negatieve invloed op de gewenste 

waterkwaliteit. Door klimaatverandering en een 

veranderend beheer van Rijkswateren, bijvoorbeeld 

het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen, 

verminderen in de toekomst de mogelijkheden 

voldoende water van een goede kwaliteit aan te 

voeren. Dit leidt tot verdere verdroging en een 

toename van verzilting en eutrofiëring, waardoor de 

huidige en toekomstige functies in de verdrukking 

komen. 

Waterkwaliteit 

Het water voldoet in een groot deel van het streek

plangebied niet aan de ecologische en functionele 

basiskwaliteit. Oorzaken hiervan zijn onder meer 

verontreinigingen door de agrarische sector, verkeers

bewegingen (afspoeling e.d.) en stedelijke activiteiten 

(rioleringen). Met het stijgen van de zeespiegel en de 

bodemdaling door inklink neemt in West-Nederland 

de zoute kweldruk toe. Dit bedreigt niet alleen de 

onttrekkingen voor de drinkwaterwinning in het 

duingebied, maar ook de zoetwatervoorziening van 

andere functies in het gebied. De constante beschik

baarheid van schoon drinkwater is voor iedereen 

zo'n vaststaand gegeven dat haast niemand erbij 

stilstaat dat dit een steeds grotere opgave is. 

Op twee plekken in het streekplangebied is schoon 

kwelwater van groot belang voor de natuur: 

• de kwelstroom vanuit de hoge zandgronden van 

het Gooi naar de lager gelegen veengebieden en 

• de kwel vanuit de duinen naar de binnenduinrand. 

In de huidige situatie is het beleid allereerst meer 

gericht op het terugdringen van de mogelijke over

last van dit water voor de tuinbouw, de bollenteelt 

en het wonen, dan op het benutten van de kansen 

die de aanwezigheid van dit water voor natuur 

biedt. Er zijn tal van sihiaties in de Duinzoom 

waarbij schoon kwelwater zo snel mogelijk wordt 

afgevoerd naar het boezemstelsel. In de Vechtstreek 

daarentegen zorgt de relatief diepe ligging van de 

Horstermeerpolder ervoor dat het toesh·omende 

grondwater niet kan worden benut. Daarmee gaan 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van een rijk 

geschakeerde natuur, gebonden aan de aanwezig

heid van schoon kwelwater, verloren. 

Uitwerking van de opgave 

De bodem wordt afwisselend te nat of te droog. 

Het huidig waterhuishoudkundig stelsel is niet 

toegesneden op het opvangen van de te verwachte 

wateroverschotten, watertekorten en negatieve 

invloeden op de waterkwaliteit. Onze opgave is te 

zorgen voor veiligheid en het beschikken over 

voldoende mogelijkheden voor waterberging ter 

voorkoming van wateroverlast, watertekort en het 

verslechteren van de waterkwaliteit. 
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3.2 Ontwikkeling van waardevolle 

landschappen 

Toenemende behoefte aan rust en ruimte 

In de toekomst wonen en werken in Noord Holland 

Zuid aanzienlijk meer mensen. Mensen zijn voor hun 

recreatieve uitloopmogelijkheden voor een belang

rijk deel aangewezen op de ruimte rond de stad. De 

kwaliteit van het wonen in de stad wordt in belang

rijke mate bepaald door de kwaliteit van het landelijk 

gebied. Mensen moeten hier kunnen genieten van 

schone lucht, vergezichten, rust, ruimte, natuur en 

cultuurhistorie. Kwaliteiten die in het licht van de 

stedelijke dynamiek gemakkelijk ondergesneeuwd 

raken. 

Toenemende verstedelijking en versnippering 

van het landschap 

De grenzen tussen stad en land vervagen. Stad en 

land grijpen steeds verder in elkaar en in het landelijk 

gebied komen steeds meer stedelijke functies. Door 

de sterke verstedelijking wordt het landschap 
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versnipperd en wordt steeds meer landelijk gebied 

ingesloten door stedelijk gebied. Tegelijkertijd blijft 

de ontwikkeling van robuuste groenstructuren 

achter bij de verstedelijking. Het gevolg hiervan is 

dat het landschap steeds minder open wordt en de 

herkenbaarheid van de landschappelijke basis

opbouw afneemt. Hierdoor verliest het landschap 

van Noord-Holland Zuid aan ruimtelijke identiteit. 

Afnemende biodiversiteit en kwaliteit van 

natuurgebieden 

In Noord-Holland Zuid komen belangrijke natuur

gebieden voor. De Provinciale Ecologische Hoofd

structuur (PEHS) ligt voor circa 80% in het streekplan

gebied en omsluit vrijwel het gehele stedelijke 

gebied. Vooral de natte natuur speelt zowel inter

nationaal als nationaal een grote rol. 

Basisvoorwaarde voor kwalitatief hoogwaardige 

natuur is de aanwezigheid van een goede milieu

kwaliteit: schoon water, schone lucht en een gezonde 

bodem. Zorgelijk is dat in veel natuurgebieden deze 

kwaliteit niet wordt gehaald. Naast verdroging 
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veroorzaken reststoffen van de landbouw zoals 

bestrijdingmiddelen en meststoffen vervuiling. 

De biodiversiteit in de gehele provincie neemt nog 

steeds af. De natuurwaarden moeten minimaal 

worden behouden en zo mogelijk versterkt. 

Uitwerking van de opgave 

Wil de regio haar concurrentiepositie handhaven, 

dan moet ook fors geïnvesteerd worden in de 

kwaliteit van de groene ruimte, zowel binnen het 

stedelijk kerngebied als in de grootschalige land

schappen en de verbinding daartussen. De opgave is 

om een stabiele blauwgroene structuur te ontwikkelen 

waarin het landschappelijk en cultuurhistorisch 

waardevolle Noord-Hollandse landschap behouden 

blijft en verder wordt ontwikkeld en de natuur

waarden worden veiliggesteld en vergroot. Dit kan 

onder meer door (het vaststellen van) de milieu

beschermingsgebieden zoals is gebeurd in ons 

nieuwe Provinciale Milieubeleidsplan 2002-2006 

(PMP). Tegelijkertijd moet het landschap zowel voor 

de landbouw als voor de recreatie functioneel 

ingericht worden. Niets doen betekent versnippering 

en verlies van wat we juist willen behouden. 

Dit vereist een offensieve aanpak. Naast kwaliteits

verbetering van de bestaande groengebieden is een 

extra inspanning nodig. In aanvulling op de pro

gramma's die thans in voorbereiding of uitvoering 

zijn, is er een nieuwe opgave voor 5.600 ha groen voor 

de periode tot 2030. Daarnaast zijn extra middelen 

noodzakelijk voor ontsnipperingsmaatregelen. 

Voor de milieubeschermingscategorieën 'stilte' en 

'bodembescherming' wordt op basis van het 

Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006 (PMP) een 

nieuwe aanpak uitgewerkt. Hoewel sommige 

stiltegebieden niet meer aan de oorspronkelijk 

gestelde eisen voldoen, vormen zij in het 'lawaai

landschap' van Noord-Holland Zuid vaak nog 

steeds de stilste plekken op de kaart. Gedeputeerde 

Staten evalueren op dit moment ons beleid inzake 

stiltegebieden op zijn effectiviteit en zullen daartoe 

een viertal proefprojecten opzetten. Voor de Bodem-

beschermingsgebieden is een inventarisatie van de 

abiotische waarden (aardkundige waarden) afge

rond die medebepalend is geweest voor de grenzen 

van de nieuwe bodembeschermingsgebieden. 

Wij gaan uit van de in het PMP aangegeven 

begrenzingen van de milieubeschermingsgebieden. 

Deze gebieden zijn afzonderlijk weergegeven op de 

Kaart 'Milieubeschermingsgebieden, geluids- en 

veiligheidszones en technische infrastructuur' en als 

categorie op de Kaart 'Groene en cultuurhistorische 

waarden en milieubeschermingsgebieden'. 

3.3 Een bereikbare netwerkstad 

Onbalans tussen verplaatsingsbehoefte en 

bestaande capaciteit 

Zowel zakelijk als privé leggen de Nederlanders 

steeds meer kilometers af, vooral in de auto. 

Vooral de economische groei, de spreiding van 

wonen, werken en voorzieningen, de gewijzigde 

verhouding arbeidstijd-vrije tijd en de invulling van 

dat laatste zijn daar debet aan. De ontwikkelingen in 

het openbaar vervoer en van de weginfrastructuur 

hebben geen gelijke tred gehouden met de forse 

mobiliteitsgroei van de afgelopen decennia. Door de 

stijging van de mobiliteit is de balans zoekgeraakt 

tussen de verplaatsingsbehoefte en de aanwezige 

infrastructuur. In Noord-Holland Zuid is dit probleem 

dagelijks zichtbaar in de vorm van overvolle wegen 

en capaciteitstekorten in het openbaar vervoer. Voor 

de periode tot en met 2020 wordt verwacht dat het 

aantal autoreizigerskilometers stijgt met circa 30% en 

dat het goederenvervoer over de weg verdubbelt. 

Een deel van het probleem wordt veroorzaakt door 

een onevenwichtige woon-werkbalans in 

verschillende delen van Noord-Holland zoals in 

Haarlemmermeer (met een groot tekort aan 

beroepsbevolking) en Almere (met een fors tekort 

aan arbeidsplaatsen). 
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Achterstand in de uitbreiding en aanleg van het 

infrastructuurnetwerk 

Er is sprake van grote achterstanden in het infra

structuurnetwerk in Noord-Holland Zuid. Dit hangt 

vooral samen met het onvoldoende beschikbaar zijn 

van financiële middelen. Voor de aanpassing, uit

breiding en aanleg van infrastructuur tot 2010 is er al 

een tekort van ruim€ 1 miljard. Voor de benodigde 

maatregelen in het infrastructuurnetwerk in de 

periode 2010-2030 worden de kosten geraamd op 

circa € 30 miljard. Daarnaast dient zich nieuwe 

verstedelijking aan die van hetzelfde infrastructuur

netwerk gebruik moet maken of waarvoor nieuwe 

infrastructuur noodzakelijk is. 

Uitwerking van de opgave 

Om woon-, werk- en recreatiegebieden bereikbaar te 

houden en de toenemende mobiliteit het hoofd te 

bieden, is de opgave enerzijds om bestaande wegen 

en openbaarvervoerverbindingen beter te benutten 

en anderzijds om (nieuwe) verstedelijking en infra

structuur goed op elkaar af te stemmen. In een aantal 

gevallen moet worden voorzien in nieuwe infra

structuur om de mobiliteitseffecten van nieuwe 

verstedelijking op te kunnen vangen. 

Dit vraagt enorme financiële inspanningen van het 

Rijk, maar óók van de provincie en marktpartijen. 

De nieuwe infrastructuur moet passen binnen de 

criteria voor veiligheid en milieu. Zorgvuldige 

inpassing in het landschap is gewenst. 

3.4 Ruimte voor wonen 

De kwantitatieve opgave voor wonen 

De opgaven voor wonen zijn zowel kwantitatief als 

kwalitatief omvangrijk. Globaal zijn tot 2020 onge

veer 166.000 woningen nodig om te voorzien in de 

groei van de woningbehoefte van Noord-Holland 

Zuid. Er is in Noord-Holland Zuid een capaciteit in 

bestaande plannen van 112.000 woningen (basisjaar 

31 

2000). Meer dan de helft hiervan (ca. 58.000) is voor

zien in bestaand stedelijk gebied. Door de herstructu

rering van woonwijken (vooral uit de vroeg naoorlogse 

periode), de functieverandering van verouderde 

industriegebieden en de ontwikkeling van knoop

punten denken wij dat voor deze 58.000 woningen 

ruimte beschikbaar komt. 

Vanaf ongeveer 2010 ontstaan er capaciteitstekorten. 

Dat betekent dat er tijdig nieuwe bouwcapaciteit 

ontwikkeld moet worden. Het gaat daarbij om 

54.000 woningen in Noord-Holland Zuid en Almere. 

Daarbovenop claimen wij nog 2.000 woningen extra 

in verband met werkgelegenheidsgroei in de 

Haarlemmermeer. De bouwopgave voor de periode 

2010-2020 is dus 56.000 woningen. Deze opgave 

dient gekoppeld te worden aan de bereikbaarheid en 

aan het bereiken van een meer evenwichtige woon

werkbalans. 

Wij hebben geconstateerd dat de werkelijke toevoe

ging aan de woningvooraad van Amsterdam lager is 

dan voorzien in de oorspronkelijke ramingen. Dit 

kan leiden tot een extra zoekopgave (voor de periode 

2000-2020) van 12.000 woningen (zie paragraaf 4.4). 

De kwalitatieve woningbouwopgave 

Naast de kwantitatieve opgave bestaat er een belang

rijke kwalitatieve opgave in het streekplangebied. 

De kwaliteitseisen van de woonconsument nemen 

toe: meer koopwoningen, grotere woningen, meer 

keuzevrijheid en variatie. Bij een kwalitatief goed en 

breed aanbod kan de doorstroming op gang komen 

en het 'scheef wonen' (in verhouding tot het 

inkomen, wonen in te goedkope woningen) worden 

tegengegaan. In de huidige gespannen woningmarkt 

stagneert deze doorstroming. Daarnaast moeten er 

voldoende betaalbare woningen zijn en ook in de 

nieuwe uitleggebieden worden gerealiseerd. Ook de 

verbetering en instandhouding van de kwaliteit van 

het bestaande stedelijke gebied (en van de dorpen) 

vergt de komende jaren veel inspanning. 

De vraag naar woonmilieus is uiteenlopend. 
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Enerzijds is er een ruime vraag naar stedelijke woon

milieus met menging van functies en in hogere dicht

heden en anderzijds naar groene woonmilieus, rustig 

en met overwegend eengezinswoningen, zowel in de 

stadsrand als in dorpen en landelijke gebieden 

(exclusief wonen in het groen). 

Hoewel de vraag naar groene woonmilieus het 

grootst is worden er ook veel woningen in stedelijke 

woonmilieus gerealiseerd om het landschap zoveel 

mogelijk te sparen. Randvoorwaarde hierbij is het 

realiseren van een goede woonkwaliteit. Minder 

vraag is er naar de tussenliggende woonmilieutypen, 

met name de vroeg naoorlogse woonwijken. Deze 

kunnen deels worden geherstructureerd tot meer 

stedelijkheid of tot woonmilieus met meer groene 

kwaliteiten. 

De vergrijzing en de zorgbehoefte nemen tot 2020 

toe. Daarnaast zet ook de deconcentratie van zorg

instellingen door. Door deze ontwikkelingen ontstaat 

een substantiële vraag naar woningen voor ouderen 

en andere zorgvragers, woonzorgcombinaties en 

naar kleinschalige en medische en sociale (zorg) 

voorzieningen in de woonomgeving. 

-

Wonen en zorg moeten goed op elkaar worden 

afgestemd. 

Uitwerking van de opgave 

Vraag en aanbod op de woningmarkt moet beter op 

elkaar aansluiten, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Dat betekent dat 56.000 woningen gebouwd moeten 

worden bovenop de bestaande capaciteit in de 

verschillende typen woonmilieus, zowel in stedelijke 

als groene milieus. 

De opgave is om in de Noord vleugel van de Randstad 

de blauwe, de groene en de rode ontwikkelingen als 

gelijkwaardig te beschouwen en gelijktijdig en in 

onderlinge samenhang te ontwikkelen. Daartoe 

wordt er naar gestreefd investeringen in de rode 

ontwikkelingen te koppelen aan investeringen in de 

blauwe en groene ontwikkelingen, rekening 

houdend met elkaars belangen. 

3.5 Ruimte voor werken 

Vooruitzichten 

Het economisch klimaat in Noord-Holland Zuid is 

goed. Ook de vooruitzichten voor de langere termijn 

zijn gunstig. Dat komt omdat Noord-Holland Zuid 

uitstekende vestigingsplaatsfactoren heeft zoals het 

Noordzeekanaalhavengebied, de luchthaven Schiphol, 

belangrijke steden, culturele voorzieningen, 

universiteiten en voorzieningen op het gebied van 

Informatie- en Communicatietechnologie. 

Noord-Holland Zuid ontwikkelt zich de laatste 

decennia tot een veelzijdige, internationaal georiën

teerde economie. Het grote bedrijfsleven is sterk op 

de export gericht en het internationale karakter van 

de economie komt tot uiting in een groot aantal 

buitenlandse vestigingen en hoofdkantoren. De 

regionale economie kent een grote verwevenheid 

zowel met nationale en internationale ontwikke

lingen als met bindingen tussen regionale bedrijven 

onderling. 
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Ruimtelijke opgave voor economische groei 

De economie groeit. Dat heeft onder andere te 

maken met een structureel groeiende bevolking. 

De consumptie van de bevolking komt tot stand 

door productie en dienstverlening van bedrijven die 

daarvoor fysieke ruimte nodig hebben. Een groeiende 

bevolking impliceert een immer toenemende vraag 

naar vestigingslocaties voor bedrijven. Ruimte is een 

cruciale voorwaarde voor verdere economische groei 

in een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

Onze opgave is goede voorwaarden te scheppen 

voor economische ontwikkeling, door te voorzien in 

de uitbreidingsbehoefte van het bestaande bedrijfs

leven en waar mogelijk het faciliteren van de 

vestigingswensen van nieuwe bedrijven. 

Wij hanteren streefcijfers voor economische ontwik

keling in netto ha's (tenzij anders vermeld). 

De totale vraag vanuit de markt naar bedrijven

terreinen is circa 2.400 ha. Wij hebben de ambitie om 

door zuinig ruimtegebruik 10% daarvan (240 ha) te 

winnen. Rekening houdend met bestaande capaciteit 

is tot 2020 nog circa 1.240 ha bedrijventerrein nodig. 

Dit aantal is inclusief de opgave van 240 ha te 

realiseren door intensivering van nieuwe locaties en 

een betere benutting van bestaande locaties. 

Bovendien zijn er aanvullende planningsopgaven 

voor transformatieprocessen (uitplaatsing van 

bedrijven in verband met functiewijzigingen in 

stedelijke gebieden als Amsterdam, IJmond en 

Zaanstad) en voor regionaal-economische stimu

lering (investeringen die extra regionaal-economische 

groei bewerkstelligen). Kwantificering van deze aan

vullende planningsopgaven is nu nog niet mogelijk. 

Voor de kantorenontwikkeling is geen extra ruim

telijke opgave nodig. Er is een vraag van 5 miljoen m2 

bruto vloeroppervlakte (bvo) kantoorvloeroppervlak 

waarin naar onze inschatting kan worden voorzien 

binnen bestaande en potentiële plannen. 

Ook het opvangen van de economische groei willen 

wij zoveel mogelijk koppelen aan de bereikbaarheid 

en een evenwichtige woon-werkbalans. 
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Uitwerking van de opgave 

De gunstige vestigingsvoorwaarden in Noord-Holland 

Zuid staan onder druk. De opgave is een veelzijdige 

structuur te bereiken, die de concurrentiekracht van 

Noord-Holland Zuid t.o.v. andere gebieden in 

Nederland en Europa versterkt. Hiertoe moet onge

veer 1.000 ha netto extra bedrijventerrein worden 

gerealiseerd. Een belangrijke opgave hierbij is het 

toepassen van innovatieve vormen van ruimte

gebruik. 

3.6 Een economische bestaans

basis voor de landbouw 

Verandering en innovatie in de landbouw 

Verandering en innovatie staan de komende jaren 

centraal in alle landbouwgebieden. Verandering 

staat voor een sterkere integratie van het landbouw

systeem met ecologische processen en watersystemen. 

De landbouw blijft een hoofdrol spelen als beheerder 

van de hoog gewaardeerde cultuurlandschappen. De 

agrarische bedrijfsvoering wordt uitgebreid met 

betaalde 'groene' nevenactiviteiten, zoals landschaps

beheer, recreatie en waterbeheer. Dit wordt verbrede 

landbouw genoemd. Bij verbreding gaat het om het 

oppakken van andere activiteiten die in het verlengde 

liggen van de agrarische productie en om het toe

voegen van (extra) economische waarde aan 

agrarische producten. Het betreft: agrificatie, natuur

en landschapsbeheer, waterbeheer, agrotoerisme, 

biologische landbouw, verwerking en huisverkoop 

van producten van het eigen bedrijf, streekproducten 

en zorgtaken. 

De geringe omvang van bedrijven, natuurlijke 

handicaps, hoge grondprijzen, evenals kostprijs

verhogende investeringen in quotum en milieu 

maken het behouden of versterken van een goede 

concurrentiepositie tot een grote uitdaging. Hier 

tekent zich een splitsing af tussen kiezen voor schaal

vergroting en specialisatie en bedrijfsvormen gericht 

op een nieuwe vraag (incl. landschapsbeheer, recreatie 
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etc.) met als inzet de lokale en regionale markt. 

Economisch krachtige sectoren zoals de glastuin

bouw en de bollenteelt kunnen dit zelfstandig en zijn 

al duidelijk een richting ingeslagen. De verandering 

in de overige sectoren is ingrijpender en risicovoller 

op het gebied van innovatie en verkenning van 

nieuwe markten en producten. 

Grondgebonden landbouw 

De grondgebonden landbouw is van belang voor het 

open houden van het landschap. 

Het perspectief voor de traditionele, grondgebonden 

landbouw in Noord-Holland Zuid is echter op de 

lange termijn niet gunstig. Verstedelijking is in 

concurrentie met de agrarische sector. De (milieu)

regelgeving stelt strikte voorwaarden aan het agra

risch ftmctioneren, welke ingrijpen op de econo

mische bedrijfsvoering. Doordat een geleidelijke 

afbouw van het subsidiestelsel plaatsvindt, wordt 

het voor de grondgebonden landbouw, als groot

schalige voedselproducent voor de markt, steeds 

moeilijker zich te handhaven. 

Het scheppen van ruimtelijke randvoorwaarden 

voor grondgebonden landbouwbedrijven waarvan 

de bedrijfsvoering zich kan verbreden met andere 

(niet-agrarische) activiteiten als nevenactiviteit, 

zogenaamde verbrede landbouw, is een opgave voor 

de komende jaren. 

Glastuinbouw 

In het Noord-Hollandse agrocomplex heeft de glas

tuinbouw een vooraanstaande positie. De sierteelt 

neemt daarin een belangrijke plaats in. Maar de teelt 

van glasgroenten is ook belangrijk. De glastuinbouw 

draagt voor ongeveer een derde deel bij aan de 

toegevoegde waarde van het Noord-Hollandse agro

complex. De ruimtelijke opgave voor de glastuin

bouw is 300 ha netto in Rijsenhout. 

Ook in de glastuinbouw doet zich een ontwikkeling 

naar verdergaande schaalvergroting voor. Het aantal 

glastuinbouwbedrijven neemt af, maar het opper-
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vlakte glas per bedrijf neemt toe. Daarnaast worden 

er aan de inrichting en aan de glasopstanden vanuit 

energie-, milieu- en arbeidstechnische overwegingen 

hogere eisen gesteld. Die ontwikkelingen leiden er 

toe dat oude glastuinbouwgebieden met een hoge 

dichtheid aan glas en een kleine schaalgrootte in veel 

gevallen niet meer voldoen aan de eisen die tegen

woordig aan een duurzame productie worden 

gesteld. In Aalsmeer en omstreken en Heemskerk

Beverwijk zijn herstructureringsprocessen op gang 

gekomen om het ontwikkelingsperspectief voor 

zittende glastuinbouwbedrijven te verbeteren. 

Uitwerking van de opgave 

De opgave is enerzijds de landbouwsector te ont

wikkelen tot een krachtige economische sector rond 

het sierteeltcomplex en anderzijds de grond

gebonden landbouw te ontwikkelen in de richting 

van een bedrijfsvoering met een verbrede bestaans

basis. 

3. 7 Behoud en ontwikkeling van 

cultuurhistorische waarden 

Cultuurhistorische diversiteit 

Met Amsterdam als brandpunt is cultuur een 

belangrijke troef in de internationale profilering van 

de Noordvleugel van de Randstad. Wij hebben de 

ambitie om cultuur meer te verbinden met economie, 

ruimtelijke inrichting en stedelijke vernieuwing. 

De cultuurhistorische (archeologische, bouw

kundige, stedenbouwkundige en historisch 

geografische) rijkdom van het gebied in combinatie 

met een hoogwaardig actueel cultureel aanbod biedt 

kansen voor een ruimtelijke kwaliteitsimpuls in onze 

regio. Uitgangspunten daarbij zijn: innovatief en 

meervoudig ruimtegebruik, cultureel ondernemer

schap, (onorthodoxe) ftmctiecombinaties, creatief 

ontwerp, diversiteit en openbare toegankelijkheid. 

Noord-Holland Zuid wordt gekenmerkt door een 

grote diversiteit aan historisch waardevolle cultuur-
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landschappen, steden en dorpen. Deze zijn mede

bepalend voor de huidige ruimtelijke identiteit en 

leefkwaliteit van het gebied. Ons culturele erfgoed 

geeft een extra dimensie aan het beeld van de ruimte 

en het draagt bij aan de identiteit die mensen in hun 

leefomgeving herkennen en waarderen. 

Met dit streekplan zetten wij in op een ruimtelijke 

ontwikkeling van Noord-Holland Zuid die de 

cultuurhistorie zichtbaar houdt en zo mogelijk 

versterkt. Zowel bij bestaande structuren als bij 

nieuwbouw en ruimtelijke veranderingen zien wij 

ook mogelijkheden voor nieuwe gebiedseigen identi

teiten, passend bij de tijdgeest van vandaag en morgen. 

Wij streven naar een hoge kwaliteit van de steden

bouw en de inrichting van het landschap. Dat geldt 

voor woongebieden maar ook voor bedrijven

terreinen, infrastructuur en groen- en watergebieden. 

Onze opgave is gericht op versterking van de ruim

telijke en culturele identiteit. Wij gebruiken daarvoor 

een aantal algemene principes voor het behoud en de 

ontwikkeling van de (beeld)kwaliteit van de ruimte 

in het streekplangebied. 

Uitwerking van de opgave 

De opgave is om bij ruimtelijke ontwikkelingen de 

cultuurhistorische en landschappelijke waarden te 

respecteren en te gebruiken als inspiratiebron voor 

de versterking van ruimtelijke identiteiten. Dit is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, 

provincie, gemeenten en andere betrokken partijen. 
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4 
• 
• 
• 

Algemene hoofdlijnen van het provinciale 
ruimtelijke beleid 

Ons uitgangspunt voor het formuleren van de algemene 

hoofdlijnen zijn de ruimtelijke hoofdstructuur en de lagen

benadering zoals hiervoor beschreven. 

4.1 Ruimte voor water 

Het watersysteem krijgt als ordenende functie 

directe invloed op de ruimtelijke ontwikkelingen in 

het stedelijk en landelijk gebied. Het doel is het 

realiseren van robuuste en veerkrachtige water

systemen. Ons uitgangspunt voor het voorkomen 

van wateroverlast en watertekorten is eerst het water 

vasthouden, dan pas bergen en in laatste instantie 

afvoeren. Voor het verbeteren van de waterkwaliteit 

gaat het om schoonhouden, dan scheiden van water

stromen (zoet-zout, slechte en goede waterkwaliteit) 

en tenslotte zuiveren. Wij zetten in op ruimtelijke 

maatregelen in de vorm van calamiteitenberging, 

piekberging en voorraadbeheer én flexibel peil

beheer. 

Bij de uiteindelijke keuzen kunnen ook andere 

uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld recreatie, land

bouw en economie een rol spelen. Dit beleid krijgt 

gestalte in een streekplanherziening. 

Essentie van het ruimtelijk beleid 

Voor het oplossen van de huidige en toekomstige 

waterproblemen zijn alleen technische oplossingen 

niet meer toereikend. Naast technische maatregelen 

worden derhalve ook ruimtelijke oplossingen 

gekozen. 

De watersystemen moeten voor 2020 op orde zijn 

gebracht overeenkomstig het beleid op Europees en 

Rijksniveau. Wij geven daarom hoge prioriteit aan 

het creëren van duurzame en robuuste water

systemen en willen dit bereiken door meer ruimte 

aan water te geven als grondslag voor ruimtelijke 

ontwikkelingen. Dit betekent een verschuiving naar 

meer natuurlijke en minder gemanipuleerde water

systemen. De inrichtingsmogelijkheden van een 

gebied zullen meer dan voorheen bepaald worden 
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door de specifieke mogelijkheden van de aanwezige 

watersystemen. Aan de andere kant is ook ruimte 

nodig voor waterberging om wateroverlast en water

tekorten te voorkomen. Het gaat hierbij om de 

volgende vormen van waterberging: piekberging, 

calamiteitenberging, voorraadberging (waaronder 

seizoensberging) en het toepassen van een minder 

stringent peilbeheer (flexibel peilbeheer). Water wordt 

meer dan voorheen als ordenend principe gebruikt. 

Een belangrijke basis voor het beleid vormen de 

deelstroomgebiedvisies, voortvloeiend uit de 

'Bestuursovereenkomst Waterbeheer 21e eeuw'. 

Op dit moment worden die voor Amstelland, 

Midden Holland en Noorderkwartier gemaakt. 

Deze deelstroomgebiedvisies, die onder regie van de 

betrokken provincies worden opgesteld in samen

werking met onder meer waterschappen en 

gemeenten, moeten inzicht geven in de grootte van 

de wateropgaven en dus inzicht in de gewenste 

berging op polder- en boezemniveau en de daarvoor 

benodigde maatregelen. De deelstroomgebiedsvisies 

zijn naar verwachting in de loop van 2003 beschikbaar. 

De ruimte in het streekplangebied is schaars. 

Daarom wordt ruimte voor water gezocht in combi

natie met andere gebruiksfuncties. Water en water

berging kunnen goed gecombineerd worden met 

andere gebruiksfuncties zoals natuur(ontwikkeling), 

landbouw, recreatie en verstedelijking, afhankelijk 

van de gekozen vorm van waterberging. Onze 

ambities voor het zoeken naar functiecombinaties 

zijn groot. Daarom voeren we het onderzoeks

programma 'Meervoudig ruimtegebruik en water' 

uit, waarvan de resultaten mogelijk een rol gaan 

spelen in het creëren van ruimte voor verschillende 

functies. Als onderdeel van dit beleid tot 

meervoudig ruimtegebruik zetten wij onder meer in 

op het mogelijk maken van een combinatie van 

waterberging met drijvende kassen. 

Bij het toewerken naar een duurzaam waterbeheer 

wordt gezocht naar oplossingen die aansluiten bij de 

cultuurhistorische, landschappelijke, ecologische en 

economische kenmerken van de deelgebieden. 

Zoekgebieden voor waterberging 

. Het toepassen van maatregelen voor waterbeheer 

heeft in sommige gebieden consequenties voor het 

grondgebruik. Wij nemen in dit streekplan een 

aantal zoekgebieden op, die als zodanig op de 

streekplankaart zijn aangeduid. De zoekgebieden 

hebben wij gekozen op grond van de voorlopige 

uitkomsten van de deelstroomgebiedsvisies. 

Het gaat daarbij om: 

• Schardammerkoog (Zeevang). 

• 'Noorderveen' (het gebied tussen de Binnen 

Delft, de Nauernasche Vaart en de Communi

catieweg, Zaanstad). 

• De Vereenigde Binnenpolder (Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude). 

• De natuurgebieden en graslanden langs de 

Ringvaart en de Binnenliede tussen Bennebroek 

en Spaarndam. 

• Zwaansbroek (Haarlemmermeer). 

• Haarlemmermeer-Zuid. 

• Enkele polders in de Amstelscheg ( delen van de 

Venser- en Grootduivendrechtse polder, polder 

de Nieuwe Bullewijk en de Kleinduivendrechtse 

polder en de Middelpolder onder Amstelveen.) 

• De Bovenkerkerpolder (Amstelveen). 

• De Ronde Hoep (Ouder Amstel). 

• De Horstermeerpolder (Wijdemeren). 

• De Nieuwe Keverdijkse Polder (Weesp). 

• De Noordpolder (bij Muiden). 

Het bestaande gebruik in deze gebieden kan voorals

nog worden voortgezet. De uitdaging is om de 

ruimte voor water te combineren met andere 

gebruiksfuncties. 

Ook bestaande recreatiegebieden en bestaande en 

nieuw te ontwikkelen natuurgebieden komen als 

zoekgebied voor waterberging in aanmerking. 

38 Streekplan Noord-Holland Zuid 



Een definitief besluit over de deelstroomgebieds

visies nemen Gedeputeerde Staten pas nadat een 

concretisering en uitwerking van de wateropgaven 

heeft plaatsgevonden (onderzoek naar financiële 

aspecten van de eigendomssituatie, mogelijke 

verwerving, toekomstig beheer en schadeloosstelling 

bij optredende schade) in samenspraak met water

schappen en belanghebbenden. Dit besluit moet vóór 

1 januari 2005 genomen worden. 

Tegelijkertijd met bovengenoemd besluit zal dan 

besloten moeten worden de streekplanherzienings

procedure te starten, waarin de waterbergings

gebieden definitief zullen worden aangewezen. 

In deze herziening zal duidelijkheid komen over wat 

per gebied de ruimtelijke consequenties zijn van de 

waterbergingsfunctie voor wat betreft: 

• een nadere invulling van de waterbergingsfunctie 

ten behoeve van de positie van belanghebbenden; 

• eventuele noodzakelijke voorzieningen (werken en 

of bouwwerken) ten behoeve van de waterberging; 
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• (on)mogelijkheden van voortzetting van het 

bestaande (agrarisch) grondgebruik; 

• mogelijkheden voor bestaande en/ of nieuwe 

niet-agrarische functies in het gebied (stedelijk 

gebied, recreatiegebieden, natuurgebieden, ed.) . 

Indien het definitieve besluit over de deelsh·oom

gebiedsvisies niet vóór 1 januari 2005 wordt genomen 

dan vervallen op dat moment alle in het streekplan 

aangewezen zoekgebieden voor waterberging en is 

de overeenkomstige aanduiding op de streekplan

kaart niet meer van toepassing. 

Veen(weide)gebieden 

De veen(weide)gebieden in Noord-Holland zijn voor 

circa tweederde in gebruik voor landbouw (hoofd

zakelijk weide), vaak met natuurbeheer als neventaak 

('groene diensten'). In het overige gebied staan natuur

doelstellingen voorop. 

Het veen(weide)gebied staat onder druk. De bodem 
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daalt en het karakteristieke veen zal, zonder ingrijpen, 

verdwijnen. Wat het gebruik betreft, spelen o.a. 

vraagstukken van: 

• Waterbeheer: uitwerking van de WB21-stroom

gebiedsvisie, waarin meer open water, flexibeler 

peilbeheer en beperking van gebiedsvreemd 

water thema's vormen. 

• Toenemende verstedelijking en behoefte aan 

recreatie. 

• Behoud van een voldoende sterke landbouw, in 

relatie tot rentabiliteit van de bedrijfsvoering, 

bedrijfsstructuur, landinrichting en verkaveling 

(landbouw als economische drager van het gebied). 

• Onderhoud en beheer van het gebied. 

Wij willen, onder meer op basis van de deelstroom

gebiedsvisies, komen tot keuzes die de basis leggen 

voor een duurzame inrichting en beheer van de veen

(weide)gebieden, uit waterhuishoudktmdig, agrarisch

economisch, landschappelijk en ecologisch oogpunt. 

Voor het gebied ten noorden van het Noordzee

kanaal (NH midden) heeft een taskforce voorstellen 

gedaan. In jmli 2003 wordt het eindrapport met de 

voorstellen aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. 

In de taskforce zijn vertegenwoordigd de WLTO, de 

waterschappen, natuurorganisaties en de provincie. 

In mei 2003 doen Gedeputeerde Staten voor het gebied 

ten zuiden van het Noordzeekanaal voorstellen hoe 

het proces om tot keuzen te komen er uit zal zien. 

De resultaten zullen als basis worden gebruikt voor 

onder andere de uitwerking van het streekplan. 

Kwelgebieden 

In kwelgebieden is ons beleid gericht op vasthouden 

van het uittredende grondwater. Het gaat om de 

bi.J.menduinrand, de randen van de (diepe) droog

makerijen en de Vechtstreek. Een uitzondering 

vormt het westelijk gebied van de Haarlemmermeer

polder waar het vasthouden van het voedselrijke, 

zoute kwelwater voor problemen zal zorgen. In al 

deze kwelgebieden is woningbouw en de ontwikke

ling van bedrijventerreinen in principe ongewenst, 

maar moet op basis van de watertoets duidelijk 

worden welke kosten en middelen gemoeid zijn met 

het faciliteren van dergelijke functies. 

Daaropvolgend wordt bepaald of de functie econo

misch en maatschappelijk nog wenselijk is. 

Grondwaterbeschermingsgebieden 

In de duinen en het Gooi wordt de grondwater

kwaliteit beschermd voor de waterwinning. Deze 

grondwaterbeschermingsgebieden wijzen wij aan op 

basis van de Wet milieubeheer. Aan de aanwijzing 

kmmen verscherpte milieukwaliteits-, i.J.1structie- en 

gedragsregels worden verbonden om zo verontrei.J.li.

ging van het grondwater te voorkomen. 

Richtlijnen voor waterneutraal bouwen 

In nieuw stedelijk gebied moet waterneutraal worden 

gebouwd. Dit stelt nieuwe eisen aan de (her)inrich

ting van het stedelijk gebied en de woningbouw, wat 

betreft de inrichting en het functioneren van het 

waterhuishoudkundig stelsel. Het gaat om zaken als 

peilbeheer en de locatie van oppervlaktewater. 
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Een percentage van open wateroppervlak van circa 

11 % is richtinggevend, maar van dit percentage kan 

afhankelijk van grondsoort, riolering- en regenwater

afvoersystemen lokaal worden afgeweken. 

Waterneutraal bouwen betekent in ieder geval dat 

eventuele problemen die ontstaan door de (her)

inrichting van het stedelijk gebied in het gebied zelf 

moeten worden opgelost. Dit geldt zowel voor het 

oppervlaktewater- als het grondwatersysteem. Een 

functieverandering of herinrichting in een gebied 

mag daarmee niet leiden tot een grotere aan- en 

afvoer van water en daarmee afwenteling van 

problemen op het omliggende gebied . 

De watertoets 

Om het watersysteem zo snel mogelijk duurzaam op 

orde te krijgen hebben Rijk, provincies, gemeenten 

en waterschappen in 2001 de Startovereenkomst 

waterbeleid 21e eeuw (WB '21) ondertekend. 

Onderdeel van het nieuwe waterbeleid is de intro

ductie van de 'watertoets': de check van ruimtelijke 

plannen aan de gevolgen voor het watersysteem. 

Het maken van een watertoets is sinds 1 juli 2002 een 

verplichting bij alle ruimtelijke plannen. 

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een 

watertoets ligt bij de initiatiefnemer van een ruim

telijk project. De initiatiefnemer moet daartoe contact 

zoeken met de waterbeheerder(s) van het betreffende 

gebied. De waterbeheerder(s) zorgt (zorgen) voor de 

inbreng van de benodigde waterhuishoudkundige 

informatie voor het planproces. Het gaat om zaken 

als de inbreng van een 'waterhuishoudktmdig 

programma van eisen', informatie over het flmctio

neren van het watersysteem en het in beeld brengen 

van de effecten van de ruimtelijke ingreep op het 

watersysteem. De resultaten van een watertoets 

moeten terug te vinden zijn in een waterparagraaf in 

het uiteindelijke ruimtelijke plan. Gedeputeerde 

Staten zullen in hun rol als toetser van ruimtelijke 

plannen zowel de watertoets als de inhoud van de 

waterparagraaf beoordelen op de effecten op het 

watersysteem. 
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4 .2 Ontwikkeling van waardevolle 

landschappen 

Om de grootschalige groene landschappen hun 

kwaliteit en identiteit te laten behouden willen wij 

het contrast tussen stad en land behouden en 

versterken. De verstedelijking in het stedelijk kern

gebied vindt steeds plaats in samenhang met 

ontwikkeling van ruimte voor water en groen. 

Essentie van het ruimtelijk beleid 

Wij willen samen met andere belanghebbende 

partijen een samenhangende blauwgroene structuur 

ontwikkelen die: 

• de eigen identiteit van het landschap van 

Noord-Holland Zuid versterkt; 

• de 1mieke natuurwaarden binnen het gebied 

veiligstelt en robuuster maakt; 

• van directe (gebruiks)waarde is voor de mensen 

die hier wonen en werken; 

• ruimte biedt aan waterbeheer (combinatie met 

ruimte voor water). 

De kern van deze structuur wordt gevormd door de 

waardevolle natuurgebieden en cultuurhistorische 

landschappen van Noord-Hollands Midden 

(droogmakerijen en veengebieden), het kustgebied 

(duinen, binnenduinrand, strandwallen en -vlakten), 

Gooi en Vechtstreek, het Groene Hart, de grote 

recreatiegebieden (zoals Spaarnwoude, het 

Amsterdamse Bos, het Haarlemmermeerse Bos, 

Groengebied Amstelland, het Twiske) en de groene 

scheggen die de verbindende schakels vormen tussen 

de stad en het landelijk gebied . 

De lopende projecten in het kader van de Provinciale 

Ecologische Hoofdstructuur en de Strategische 

Groenprojecten worden uitgevoerd. Naast kwaliteits

verbetering in de bestaande groengebieden is een 

extra inspanning nodig voor aanvulling van de 

blauwgroene structuur. Wij zetten extra middelen in 

om versnippering tegen te gaan. 
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De opgave tot 2030 is het versterken en aanvullen 

van de blauwgroene structuur met in totaal 5.600 ha. 

Dit is dus aanvullend op de programma's die thans 

in uitvoering of in voorbereiding zijn. 

In de grootschalige landschappen (het duingebied 

met de binnenduinrand, Noord-Hollands Midden, 

het IJ-, Gooi- en Markermeer, de Utrechtse Heuvel

rug met de Gooise steden en het Hollands-Utrechtse 

veen- en plassengebied in het Groene Hart) staan 

restrictief verstedelijkingsbeleid, landbouwtrans

formatie, en recreatieve en ecologische kwaliteits

versterking centraal. De landbouw blijft een hoofdrol 

spelen als beheerder van de hoog gewaardeerde 

cultuurlandschappen. Doelstellingen zijn niet alleen 
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duinen 

binnenduinrand 

strandwal / strandvlakte 

veengebied 

oude droogmakerijen 

oer-IJ en jonge droogmakerijen 

Vechtlandschap/ rivie renlandschap 

Gooise stuwwal 

kleipolderlandschap 
Noordzee, IJ sselmeer en 
Gooi-/lJmeer 

topografie juli 2000 

op natuurbeheer gericht, maar ook op landschap, 

cultuurhistorie, recreatie en waterbeheer en de samen

hang daartussen. De agrarische bedrijfsvoering wordt 

op deze wijze uitgebreid met betaalde 'groene' 

nevenactiviteiten. 

Het behoud en de ontwikkeling van de waardevolle 

landschappen krijgt verder invulling door het 

begrenzen van de Nationale Landschappen en het 

opnemen van rode contouren. Daarnaast geven wij 

potentiële Regionale Parken aan. 

Versterken van de landschappelijke identiteit 

Het plangebied kent een aantal landschapstypen. De 
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kwaliteiten van deze verschillende landschapstypen 

dragen bij aan de herkenbaarheid, en de eigen 

identiteit van het landschap van Noord-Holland 

Zuid. Om deze kwaliteiten veilig te stellen moeten de 

ruimtelijke ontwikkelingen sterker worden geënt op de 

verschillen in de ondergrond. 

De kustzone met strand, duinen, strandvlakten 

en strandwallen 

Ontwikkeling van de kustzone tot een samenhangend 

en aaneengesloten gebied met een hoge natuur- en 

landschapswaarde staat voorop. Rekening wordt 

gehouden met de zeewerende functie van de 

buitenste duinen in de zeereep en het recreatieve 

gebruik. Verstuiving en sluftervorming kunnen de 

dynamiek van het duingebied terugbrengen. 

Vernatting van de duinen en omvorming van 

naaldbos naar meer natuurlijke duinbegroeiingen 

verhoogt de variatie. De verschillen tussen open 

strandvlakten en verdichte strandwallen en binnen

duinrand worden benadrukt. Het bestaande gras

landareaal in de strandvlakten moet in stand blijven. 

Ook het kenmerkende patroon van geulen en wallen 

in de strandvlakten (binnendelta) blijft behouden. 

- .. -

Aanleg van nieuwe landgoederen en buitenplaatsen 

is mogelijk als dit leidt tot verbetering van de ruim

telijke kwaliteit (stadsranden, saneringsgebieden). 

Maatregelen voor het oplossen van de problematiek 

van de zeespiegelrijzing moeten passen bij het 

grootschalige, dynamische en natuurlijke karakter 

van het gebied (dynamisch kustbeheer). 

Het veen(weide)gebied 

Wij willen Noord-Hollands Midden en het Groene 

Hart als groene long behouden en versterken voor de 

omliggende steden. Onze strategie is gebaseerd op: 

• versterken van het waterrijke en open karakter 

van de veen(weide)gebieden en vergroten van de 

mogelijkheden voor extensieve recreatie voor de 

omliggende steden; 

• herkenbaar houden van contrast tussen veen

(weide)gebied en inliggende droogmakerijen en 

tussen veen(weide)gebieden onderling (meer en 

minder waterrijk); 

• aandacht voor landschapselementen als riet

landen, dijken, kaden, plassen, maar ook boer

derijen, molens, bruggen en karakteristieke 

dorpsvormen (lintdorpen) die bepalend zijn voor 

de herkenbaarheid van het landschap; 

• in het Vechtgebied het behoud van het contrast 

tussen het Gooi en de veenpolders. 

• In Noord-Hollands Midden richt de aandacht zich 

ook op behoud en herstel van brakwaterrnilieu's. 

De oude droogmakerijen 

De karakteristieke ruimtelijke structuur wordt 

gevormd door de rechtlijnige wegenstructuur met 

daaraan gekoppeld de bebouwing, weg- en erf

beplanting en het verkavelingspatroon dat moet 

worden behouden en versterkt. Kenmerkende 

elementen als ringvaarten en -dijken bieden belang

rijke aanknopingspunten voor natuur- en landschaps

bouw. De veel voorkomende afwisseling tussen 

'oud' en 'nieuw' land moet herkenbaar blijven. 

Relaties met de Kop van Noord-Holland en het 

Markermeer / IJ sselrneer moeten behouden blijven. 
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Het Oer IJ en de jonge droogmakerijen 

Vernieuwing en ontwikkelen van grote groen

structuren in samenhang met stedelijke ontwikkeling 

staat hier voorop. Het rationele karakter van de 

jongere grote droogmakerijen laat tamelijk groot

schalige ontwikkelingen toe. Wij streven naar het 

herkenbaar houden van de oude dijkenstructuur en 

overgang met omliggend veengebied. Vooral de 

ringvaarten en -dijken in de stedelijke invloedssfeer 

bieden een belangrijke basis voor ontwikkelingen in 

de recreatieve sfeer. 

.... 

Oude zeekleigebied 

Hiertoe behoort alleen het eiland Marken. Behoud 

van contrast tussen verdicht- (bebouwd, beplant) en 

open gebied en behoud van terpen (werven), dijken 

en bijzondere kavelpatronen (boogkanaal) staan hier 

centraal. 

Het Vechtlandschap 

Behoud en versterking van de afwisseling van de 

verdichte oevers aan weerszijden van de Vecht en de 

openheid en het graslandkarakter van de aangrenzende 

polders staan hier centraal. Zonering in openheid 

van bovenstroomse naar benedenstroomse delen 

moet herkenbaar blijven. De natuur- en landschaps

waarden van de Vecht worden versterkt door herstel 

en ontwikkeling van de oeverlanden. 

De mogelijkheden voor extensieve recreatie kunnen 

worden vergroot. 

De Gooise stuwwal 

In dit gebied staat het behoud van de overgebleven 

restanten van het landbouwareaal (engen), hout

wallen, open heiden, bosgebieden, reliëf villaparken, 

landgoederen en buitenplaatsen centraal. Het is 

gewenst om de productie van naaldbossen om te 

vormen naar gevarieerde natuurlijke bossen en de 
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openheid van de dichtgegroeide heideterreinen te 

herstellen. Aanleg van nieuwe landgoederen en 

buitenplaatsen is mogelijk als dit leidt tot verbetering 

van de ruimtelijke kwaliteit (stadsranden, sanerings

gebieden) . Herstel van vochtige, door kwel gevoede, 

milieus op de overgangsgebieden naar de laag gelegen 

veenpolders is gewenst om het contrast tussen de 

hoog- en de laaggelegen delen te versterken. 

De Noordzee 

Ontwikkelingsrichting is behoud van grootschalig, 

open water van internationaal belang. Natuurlijke 

factoren als water, wind en getij spelen de hoofdrol 

in dit gebied. Plaatselijk ontwikkelen natuurlijke 

slufters zich op de overgang van zee en duinen, 

mogelijkheden ontstaan voor een meer natuurlijk 

kustbeheer. 

IJsselmeer-, Markermeer- en Gooi/IJmeergebied 

Wij zetten in op: 

• behoud van de kwaliteiten als groot open water 

met grote natuurwaarde en betekenis voor de 

zoetwatervoorziening en de waterrecreatie. 

De grote afwisseling langs de kust biedt goede 

mogelijkheden voor ontwikkelingen van natuur

waarden; 

• behoud van het karakter van de dijk en de aan de 

dijk gebonden karakteristieke elementen als 

wielen, kleiputten, dijksloten, stadjes, havens, 

sluizen, bebouwing en andere cultuurhistorische 

elementen; 

• behoud van de kenmerkende vergezichten vanaf 

de dijken; 

• benutten van mogelijkheden voor een meer 

natuurlijk peilbeheer. 

Veiligstellen en robuuster maken van unieke 

natuurwaarden 

Het grootste deel van het landelijk gebied van 

Noord-Holland Zuid maakt deel uit van de Provin

ciale Ecologische Hoofdstructuur (Nota PEHS, 1993). 

Hierin zijn opgenomen belangrijke nationale en 

internationale natuurgebieden, agrarische gebieden 

en grote wateren van bijzondere betekenis voor 

natuur- en landschap, recreatiegebieden die potenties 

hebben voor de ontwikkeling van natuur en land

schapswaarden en zones die deze gebieden met 

elkaar verbinden: de ecologische verbindingszones. 

Deze verbindingszones zijn noodzakelijk omdat 

ontginning, intensivering van de landbouw, toename 

van bebouwing en infrastructuur de aaneengesloten 

natuurgebieden hebben versnipperd. De verbin

dingszones zijn uitgewerkt in het rapport 'Groene 

Wegen' (juni 1999). Hoofddoelstelling voor de PEHS 

is het duurzame en samenhangende behoud, herstel, 

versterking en ontwikkeling van natuurlijke en 

landschappelijke verscheidenheid. 

Wij willen de PEHS veiligstellen en verder ontwikke

len. Voor het veiligstellen van de waarden heeft het 

weren van negatieve invloeden van buitenaf prioriteit. 

Bij het vergroten van de waarden ligt de prioriteit op 

het versterken van de verbindingen, zowel op lokaal 

als op regionaal en bovemegionaal niveau (robuuste 

ecologische verbindingszones). 

Bij de bestaande infrastructuur moet worden bezien 

waar mogelijkheden liggen om de barrièrewerking te 

verminderen (aanpassingen aan viaducten en onder

doorgangen, aanbrengen van ecoducten en ecoduikers). 
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De basisvoorwaarde voor het tot ontwikkeling 

brengen van natuurwaarden is de aanwezigheid van 

een goede milieukwaliteit; schoon water, schone 

lucht, gezonde bodem. Binnen het zuidelijk deel van 

Noord-Holland komt een aantal plaatsen voor waar 

de abiotische omstandigheden unieke condities 

leveren: 

• De aanwezigheid van schoon kwelwater in de 

duinzoom en aan de voet van de hoge zand

gronden van het Gooi. 

• De aanwezigheid van een brak milieu in het 

stroomgebied van het voormalige Oer-IJ, 

westelijk van Zaandam (Guisveld, polder 

Westzaan). Brakke inlandige milieus vormen ook 

in Europees verband een zeldzaam milieutype. 

De aanwezigheid van dergelijke bijzondere condities 

moet worden benut voor de ontwikkeling van 

specifieke natuurwaarden. 
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Vergroten van recreatiemogelijkheden en 

gebruikskwaliteit 

Ons uitgangspunt voor het recreatiebeleid is ver

groten van de huidige mogelijkheden, waarbij een 

hoger kwaliteitsniveau en een intensievere gebruiks

kwaliteit worden voorgestaan. Daarbij wordt ook 

nadrukkelijk gekeken naar bestaande recreatie

gebieden, zoals Spaarnwoude en 't Twiske. In de 

Projectennota zullen wij aangeven hoe in bestaande 

gebieden, alsook in gebieden die nu nog in ontwik

keling zijn tot een dergelijke extra kwaliteitsimpuls 

kan worden gekomen. 

Vooral rond de steden is, ondanks de nu lopende 

projecten, een tekort aan recreatie, groen en blauw. 

Nieuwe groengebieden moeten zo dicht mogelijk bij 

de stad worden aangelegd. Wil het groen rond de 

stad voor die stedeling daadwerkelijk van betekenis 

kunnen zijn, dan moet worden voldaan aan ten

minste drie basisvoorwaarden: 
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• Er moet een directe koppeling zijn tussen het 

groen in de stad en het groen daarbuiten. 

• Het landelijk gebied moet ontsloten zijn voor 

recreatief verkeer over water en land (o.a. door 

opheffen van de barrièrewerking door infra

structuur en de ontwikkeling van een fiets- en 

wandelpadennetwerk). 

• Er moet een verscheidenheid aan recreatie

omgevingen zijn. De recreatiegebieden zoals die 

in de omgeving van de steden zijn aangelegd 

lijken te veel op elkaar en ze ontberen hun eigen, 

onderscheidende identiteit. 

Wij stimuleren de ontwikkeling van provincie

dekkende routenetwerken (Beleidsnotitie Openlucht

recreatie 1995). De landelijke netwerken maken hier 

deel van uit. Op basis van voorstellen uit de regio 

(gebiedsgerichte projecten) geven wij subsidie voor 

het aanleggen van nieuwe routes en het oplossen van 

knelpunten. Daarnaast worden bi.J.men strategische 

groenprojecten en regionale groenplannen fiets

paden aangelegd. 

Wij beschouwen delen van het vaarwegenstelsel als 

provinciaal toervaartnet. Hierin is opgenomen het 

landelijk recreatietoervaartnet van het Rijk zoals in de 

Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland (BRTN) is 

aangegeven. Wij willen dit net voor de recreatievaart 

instandhouden en, waar nodig, in samenwerki.J.1g met 

belanghebbenden kwalitatief verbeteren. 

Wij streven naar meer regionale differentiatie hissen de 

recreatiegebieden. Natuur- en landschapsontwikkeling 

moet nadrukkelijker worden gekoppeld aan de behoefte 

aan groen, rust en ruimte op korte afstand van de stad. 

Verder moet in bestaande en nieuwe groengebieden 

ingespeeld worden op de wensen van nieuwe doel

groepen, zoals allochtonen en ouderen, en op nieuwe 

recreatievormen. 

Ontwikkeling blauwgroene raamwerk 

In het kader van de PEHS, de Strategische Groen

projecten (SGRl / VINAC) en andere groenprojecten 

wordt nu al het nodige gerealiseerd. 

In het verleden is een aantal groengebieden ingericht 

met een laag investeringsniveau, waardoor ze niet 

die gebruiksmogelijkheden en -intensiteit bieden die 

gewenst is. Hiermee is een casco gerealiseerd. Willen 

deze gebieden optimaal kunnen functioneren voor 

de aanliggende stedelijke gebieden dan is een aan

vullend budget voor doorontwikkeling noodzakelijk, 

een 'tweede fase inrichting'. De in het Structuur

schema Groene Ruimte II (dl.1) aangekondigde 

verhoging van de rijksbijdrage geldt voor de nieuw 

aan te leggen projecten. Wij pleiten ervoor om de 

normbedragen ook voor de lopende projecten te 

verhogen. Verder vragen wij nadrukkelijk aandacht 

bij het Rijk om structureel voldoende middelen vrij 

te maken om door herstructurering van bestaand 

groen en blauw deze gebieden aan te passen aan ver

anderende recreatiebehoeften. 

NOG AAN TE LEGGEN GROEN 

IN LOPENDE PLANNEN 

Voor de uitvoering van de Strategische Groenprojecten (SGR1) gaat het 

om de vo lgende projecten die in 2013 gerealiseerd zijn . 

• SGP Haarlemmermeer: 1600 ha groengebied. 

• SGP Zaanstreek: 750 ha natuur. 

• SGP Noordelijke Vechtstreek: 400 ha natuur, 350 ha. agrarisch 

natuurbeheer, 210 ha groengebied. 

In het kader van de uitvoering van de VINAC (Actual isering van de Vierde 

Nota Ru imte lijke Ordening) gaat het om de volgende projecten die in 

2010 gereed zijn: 

• SGP IJmond Zaanstad (tussen IJ en Z): 250 ha vlakgroen en 60 ha 

verbindingen. 

• SGP Amste lG roen (480 ha vlakgroen en 70 ha groene verbindingen). 

Andere (regionale) groenplannen die in dit streekplangebied worden 

uitgevoerd zijn: 

• Purmerland 200 ha. 

• Groene Carré (Mainport en Groen) 340 ha. 

• Groene IJmond 200 ha. 
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Aanvulling blauwgroene raamwerk 

Naast kwaliteitsverbetering in de bestaande groen

gebieden is een extra impuls nodig om de blauw

groene structuur verder aan te vullen. Dit is nodig 

om de ecologische hoofdstructuur te versterken en om 

de bestaande en toekomstige tekorten aan recreatie

groen en -blauw te verminderen. De aanvullingen 

die vanuit de Groenblauwe Visie (2002) worden 

voorgesteld bedragen tot 2030 circa 5.600 ha, naast 

de programma's die nu in uitvoering of voor

bereiding zijn. Ook zijn er extra middelen nood

zakelijk voor ontsnipperingsmaatregelen. 

Deze opgaven, waarbij de hectaren indicatief zijn, 

vullen wij als volgt in: 

• Kust tot Kust door Noord-Holland Midden 

(1.370 ha). 

• Natte As (Vechtplassengebied 500 ha). 

• Stelling van Amsterdam (500 ha) . 

• Nieuwe Hollandse Waterlinie (100 ha). 

• Groenblauwe verbindingen langs de Noordzee

kust en het duingebied (750 ha). 

• Koppeling natuurgebieden Gooi en Utrechtse 

Heuvelrug (100 ha). 

• ca. 1.300 ha in de scheggen (Zaanse scheg, 

Amstelscheg, Westrandscheg, Diemerscheg) en 

als aanvulling op Park 21e eeuw. 

• Nieuw Hollands Plassengebied (1 .000 ha). 

In de projectennota zal de aanpak van deze projecten 

nader worden omschreven. 

De opgave voor de Stelling wordt nader uitgewerkt 

in samenhang met de robuuste verbinding door 

Noord-Holland Midden en lopende projecten zoals 

het Strategisch Groenproject 'tussen IJ en Z'en 

'Haarlemmerméér Groen'. De opgave voor de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt in samenhang 

uitgewerkt met de robuuste verbinding de Natte As. 

Bij de opgave van 1.300 ha in de scheggen wordt 

aangesloten bij reeds ingezette ontwikkelingen zoals 

bijvoorbeeld in de Diemer- en Amstelscheg. 

Gedeputeerde Staten werken in het kader van het 

Structuurschema Groene Ruimte II de robuuste 

verbindingszones verder uit. De ontwikkeling van 

de andere gebieden zal in samenhang met de rode 

ontwikkelingen plaatsvinden. 

Nationale Landschappen en potentiële 

regionale parken 

Wij werken in dit streekplan met de begrippen 

Nationaal Landschap en potentieel Regionaal Park 

voor de volgende gebieden: 

• Nationaal Landschap: Noord-Hollands Midden en 

het Hollands-Utrechts veengebied als onderdeel 

van het Groene Hart. 

• Potentieel Regionaal Park: de voormalige rijks

bufferzones Amsterdam-Haarlem (deels), 

Amsterdam-Purmerend, Hilversum-Utrecht en 

Amstelland-Vechtstreek. 

Wij zullen Het Gooi - als onderdeel van de Utrechtse 

Heuvelrug - voordragen als Nationaal Landschap, 

wanneer de ruimtelijke consequenties hiervan voor 

alle belanghebbenden bekend zijn, inzicht bestaat in 

de financiële middelen die hiervoor door het Rijk 

beschikbaar worden gesteld (SGR1I) en wij ons 

daarin kunnen vinden. De aanwijzing van Het Gooi 

als Nationaal Landschap mag niet ten koste gaan van 

de rijksmiddelen voor de Nationale Landschappen 

Noord-Holland Midden en het Groene Hart. 

De laatste twee genoemde gebieden hebben onze 

prioriteit. 

De toekenning van de begrippen Nationaal Land

schap, en potentieel Regionaal Park betekent geen 

extra beperking in het bestaande gebruik van grond 

en opstallen bovenop de beperkingen die anderszins 

bestaan. 
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Nationale Landschappen 

Nationale Landschappen zijn gebieden met bijzon

dere landschappelijke, cultuurhistorische en recrea

tieve waarden die van belang zijn voor het functio

neren van de ruimtelijke hoofdstructuur en die nu of 

in de toekomst worden bedreigd door verstedelijking 

of andere ruimtelijke ontwikkelingen. In dit streek

plan gaat het om Noord-Hollands Midden en het 

Hollands-Utrechtse veengebied als onderdeel van 

het Groene Hart. Ruimtelijke doelstellingen zijn: 

• versterking identiteit; 

• behoud en versterking van cultuur en ecologie; 

• handhaven openheid langs infrastructuur; 

• landschappelijke beheerste ontwikkeling van de 

toeristische-recreatieve sector. 

In de Nationale Landschappen mag in beginsel maar 

zeer beperkte uitbreiding van het stedelijke ruimte

beslag en bebouwd oppervlak plaatsvinden. 

Het Rijk stelt met provincies en in overleg met 

gemeenten een ontwikkelingsprogramma op. Het 
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ontwikkelingsprogramma is de basis waarop het Rijk 

haar financiële middelen inzet. Het Rijk wil naast de 

reguliere middelen voor beheer van natuur en land

schap ook aanvullende middelen inzetten om de 

landschapsdoelen en de recreatief-toeristische doelen 

van de programma's te realiseren. Naast de Kwaliteits

impuls Nationale Landschappen worden de 

middelen van de blauwgroene dooradering onder 

meer ingezet in de grote eenheden binnen de 

Nationale Landschappen. Het is de bedoeling dat de 

ontwikkelingsprogramma's in de tweede helft van 

2003 worden vastgesteld. 

Noord-Hollands Midden 

Voor het Nationaal Landschap Noord-Hollands 

Midden is al een belangrijk fundament gelegd in het 

gebiedsprogramma Noord-Hollands Midden 

(NHM). Wij stellen dan ook voor de begrenzing van 

het Nationaal Landschap Noord-Hollands Midden 

samen te laten vallen met de begrenzing zoals deze is 
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afgesproken in de bestuursovereenkomst de Groene 

Long. Omdat het huidige gebiedsprogramma NHM 

vooral gebaseerd is op bestaand beleid wordt het 

gebiedsprogramma NHM omgebouwd tot een 

ontwikkelingsprogramma. Dit programma voor het 

Nationaal Landschap moet aangeven welke ontwik

kelingen in de toekomst mogelijk zijn. 

Groene Hart 

Delen van Noord-Holland Zuid zijn onderdeel van 

het Groene Hart. Het Rijk heeft voor de periode 1998 

tot 2010 geld beschikbaar gesteld voor kwaliteits

verbetering van het Groene Hart. Deze zogenaamde 

Kwaliteitsimpuls Groene Hart heeft betrekking op de 

volgende categorieën: 

• Bruggen en tunnels. 

• Recreatieve verbindingen. 

• Agrarische structuurversterking. 

• Landschapselementen. 

• Herstel hydrologische systemen. 

• Opheffing afvalwater lozingen in het buiten

gebied. 

• Versnelling landinrichting. 

Potentiële Regionale Parken 

De huidige rijksbufferzones zullen geheel of 

gedeeltelijk worden getransformeerd in regionale 

parken. Regionale parken zijn bedoeld om de 

mogelijkheden van dagrecreatie voor de bewoners 

van stedelijke netwerken te vergroten en te ver

beteren. Daarnaast moeten regionale parken voor

komen dat sterk verstedelijkte gebieden aan elkaar 

groeien. In regionale parken is uitbreiding van 

stedelijk ruimtebeslag en uitbreiding van perma

nente verblijfsrecreatie niet toegestaan. Ingrepen die 

de dagrecreatieve functie en publieke toegankelijk

heid versterken zijn wel toegestaan. Een regionaal 

park is een herkenbare landschappelijke eenheid van 

niet-verstedelijkt gebied, aansluitend op de steden in 

een stedelijk netwerk. De inrichting bestaat uit een 

afwisseling van groengebieden, landbouwgronden, 

natuurgebieden en wateren. 

Tussen 2002 en 2004 zal per rijksbufferzone een 

ontwikkelingsplan worden opgesteld waar ook de 

begrenzing zal worden aangegeven. In dit streekplan 

gaat het om de volgende rijksbufferzones die 

worden getransformeerd naar regionale parken: 

• Amsterdam-Haarlem. 

• Amsterdam-Purmerend. 

• Amstelland-Vechtstreek. 

• Hilversum-Utrecht. 

(De bufferzone Blaricum-Huizen vervalt). 

Van de voormalige bufferzone Amsterdam-Haarlem 

wordt de begrenzing aangepast in verband met de 

reservering van bedrijventerreinen in Zwanenburg

Zuid voor Schipholgebonden bedrijvigheid alsmede 

het uitwerkingsgebied A4-AS-Oude Schipholweg. 

Deze aanpassing wordt betrokken in de streekplan

herziening van Westrandscheg/Westrandweg en in 

de uitwerking A4-AS-Oude Schipholweg. Hiermee 

hangt samen de toevoeging van de groene scheggen 

van Amsterdam West. Gelet op de functie van deze 

scheggen en de doelstelling om deze te vrijwaren 

van verdere verstedelijking ligt opname van deze 

gebieden in het regionaal park voor de hand. Tevens 

wordt de begrenzing aangepast in verband met de 

toekomstige ontwikkeling van de Zuiderscheg. 

Verder zal de huidige bufferzone aan de zuidkant 

(toevoeging van SGP Haarlemmermeer Groen) en 

aan de noordkant met SGP tussen IJ en Z kunnen 

worden uitgebreid. 

Voor de rijksbufferzones Amsterdam-Purmerend, 

Amstelland-Vechtstreek en Hilversum-Utrecht 

stellen wij voor om de nadere detaillering en de 

begrenzing van het regionaal park mee te nemen in 

de ontwikkelingsprogramma's voor het Nationaal 

Landschap Noord-Hollands Midden resp. Groene 

Hart. 
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4.3 Een bereikbare netwerkstad 

Kwaliteit en capaciteit van de netwerken van open

baar vervoer en weginfrastructuur zijn bepalend 

voor de keuzes waar en op welke wijze (nieuwe) 

verstedelijking mogelijk is. 

Essentie van het ruimtelijk beleid 

De groei van de mobiliteit is in delen van het gebied 

nog op te vangen. Dit kan door verdergaande inte

gratie van vervoersystemen, het efficiënt gebruiken 

van de capaciteit, mobiliteitsmanagement en een 

betere afstemming tussen stedelijke ontwikkeling en 

verkeer en vervoer. Op andere plaatsen in het netwerk 

wordt de capaciteit van bestaande verbindingen 

uitgebreid of worden ontbrekende schakels aan

gelegd. Ons uitgangspunt is dat de infrastructuur 

primair sturend is bij het zoeken naar ruimte voor 

wonen en werken. 

Voorwaarde voor nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van wonen en werken is dat de bereikbaar

heid op zowel nationale als regionale schaal (weg en 

openbaar vervoer) is veiliggesteld. Dat betekent dat 
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ontwikkelingen pas daadwerkelijk kunnen worden 

gestart als planologisch/procedureel en financieel de 

realisering van de benodigde infrastructuur is 

verzekerd. Gemeenten zullen vanuit de exploitatie 

aan de regionale infrastructuur en in uitzonderlijke 

gevallen ook aan de nationale infrastructuur een 

bijdrage moeten leveren. 

Financiering van de verkeers- en vervoersinfra

structuur is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van overheid en de markt. 

Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur of de ver

nieuwing van bestaande infrastructuur geldt dat 

veiligheid (ook als het gaat om het vervoer van 

gevaarlijke stoffen), het milieu (geluid, stank) en 

zorgvuldige inpassing in het landschap uitgangs

punt zijn in ons beleid. 

Integratie van bestaande en nieuwe netwerken 

Verschillende stadsgewestelijke openbaarvervoer

systemen worden aan elkaar gekoppeld tot een 

regionaal systeem (Regionet). Regionet is een stelsel 

van hoogwaardig openbaar vervoer dat voorziet in 

de regionale verplaatsingen over een afstand van 
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10 tot 40 km. Regionet verbindt woonkernen van 

minimaal 20.000 inwoners en concentraties van 

werkgelegenheid van tenminste 10.000 arbeids

plaatsen met elkaar. 

Aan Regionet worden nieuwe, vrij compacte woon

en werklocaties gekoppeld. Als de Noord-Zuidlijn 

naar Zaanstad wordt doorgetrokken kan het stedelijk 

gebied van Amsterdam-Noord en Zaanstad voor een 

groot deel getransformeerd worden in gemengd 

stedelijk gebied met hoogwaardig wonen en werken. 

Kantoren en voorzieningen komen, zo mogelijk 

samen met wonen, bij de nationale en regionale 

knooppunten. 

Om Regionet te ontwikkelen tot een volwaardig 

systeem, vinden wij de volgende ontwikkelingen 

noodzakelijk: 

• De Zuidtangent geheel aanleggen (doortrekking 

van Hoofddorp naar Nieuw-Vennep, van Haarlem 

naar IJmuiden, van Hoofddorp naar Schiphol-oost 

en Aalsmeer /Uithoorn via Diemen naar IJburg). 

• Als onderdeel van Regionet een hoogwaardig 

stadsgewestelijke verbinding Schiphol-Zuid/ 

WTC als onderdeel van de Noord-Zuidlijn en/ of 

van de Zuidtangent. 

• Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar 

Zaanstad (na 2010) of het benutten van bestaand 

spoor. 

• De Amstelveenlijn doortrekken naar Uithoorn 

(na 2010). 

• In het Gooi aanleg van een Hoogwaardige 

Openbaar Vervoer (HOV)-ring met aansluiting 

op de HOV Almere-Utrecht. 

Naast de ontwikkeling van Regionet leggen wij het 

accent op een betere doorstroming op het hoofd

wegennet door het deels ontvlechten van de verschil

lende verkeersstromen door minder op- en afritten. 

Een fysieke scheiding in de vorm van doorstroom

routes (bijvoorbeeld de A4-A6-A9) is daarbij het 

eindbeeld. 

De infrastructuur in de Noordvleugel is dermate 

zwaar belast dat een verdere scheefgroei van de 
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woon-werkbalans een nog zwaardere wissel trekt op 

de bereikbaarheid en de leefbaarheid. De ruimtelijke 

inrichting levert een bijdrage aan het verminderen 

van de groei van mobiliteitsproblemen door de infra

structuur die in 2010 aanwezig is als sturende laag 

voor de ordening van de ruimte in dit gebied te han

teren. Het verminderen van de onbalans in wonen en 

werken wordt daarmee leidend. Wij stimuleren dit 

door: 

• het verder benutten van nog beschikbare ruimte 

op de infrastructuur met name in de 'tegenspits

richting', o.a. door een grootscheepse verdichting 

binnen Amsterdam; 

• benutting van de mogelijkheden rond halte

plaatsen van nieuwe en bestaande (hoogwaardige) 

openbaarvervoer lijnen; 

• ontwikkeling van stedelijke knooppunten 

mogelijk te maken: plekken waar verschillende 

vervoersnetwerken met elkaar verknoopt zijn en 

waar sprake is van een intensief ruimtelijk 

programma van wonen, werken en/ of voor

zieningen; 

• ruimte vrij te houden voor multi-modale 

bedrijventerreinen (langs water en aan spoor); 

• de werkgelegenheidsontwikkelingen in Almere 

en ten noorden van het Noordzeekanaal te 

stimuleren. 

Het is noodzakelijk de ontwikkeling van woning

bouwlocaties en bedrijventerreinen qua fasering in 

de pas te laten lopen met de capaciteitsuitbreiding 

van de infrash·uctuur of mobiliteitsbeïnvloedende 

maatregelen. De verdere ontwikkeling van Almere is 

essentieel voor de ruimtelijke ontwikkeling van het 

stedelijk kerngebied. Almere zal uitgroeien tot een 

stad van 400.000 inwoners met een volwaardig 

pakket aan bijbehorende voorzieningen. Op deze 

manier ontstaat een vliegwieleffect, waardoor 

Almere als woon- en vestigingsmilieu even aantrek

kelijk wordt als andere delen van het stedelijk kern

gebied. Essentieel hierbij is dat de aanleg van nieuwe 

verbindingen tussen Amsterdam en Almere voort

varend ter hand wordt genomen. Het gaat hier om 
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een A6-A9-verbinding en de IJmeerlijn. De IJmeerlijn 

is gekoppeld aan de realisatie van Almere-Pampus. 

Zonder deze verbindingen kan Almere geen 

verstedelijkingstaak op zich nemen voor Noord

Holland Zuid. Als de besluitvorming rond met name 

de infrastructurele verbindingen tussen Noord

Holland Zuid en Almere niet vóór 2010 is afgerond 

en er geen zicht is op de financiering, is het zeer 

problematisch om door te gaan met een substantiële 

verdere ontwikkeling van Almere. Datzelfde geldt 

ook voor de ontwikkelingen in het gebied 

Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp. Ook daar is de 

verdergaande ontwikkeling van kantoor- en bedrijfs

locaties problematisch indien er geen oplossing 

wordt geboden voor de bereikbaarheid. 

Concrete ruimtebehoefte 

Periode tot 2010 

Om de achterstand in de infrastructuur tot 2010 

enigszins in te lopen worden de volgende maat

regelen voorzien: 

• Benutten van bestaande infrastructuur. 

• Beprijzen van nieuwe weginfrastructuur. 

• Aanleg van nieuwe infrastructuur zoals: 

de 2e Coentunnel/Westrandweg; 

verbreden van de A2 en A9 (inclusief de 

omleiding Badhoevedorp); 

verbreden N244; 

• Capaciteitsvergroting regionale wegen (bv N207). 

• Aanleg van nieuwe infrastructuur voor het 

openbaar vervoer: 

De Zuidtangent met diverse aftakkingen. 

De Noord-Zuidlijn Amsterdam. 

Diverse kwaliteitsslagen in het openbaar 

busvervoer en zwaar spoor. 

HSL-Zuid, Utrecht-, Hem- en Gooiboog. 

• Tweede sluis bij IJmuiden. 

• Verder zetten wij in op uitvoering van het 

Masterplan N201 +. 

Tevens hebben wij besloten te kiezen voor de 

aanleg van een wegverbinding tussen de A9 en 
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de omgelegde N201. Daarbij is sprake van een 

tweetal alternatieven, te weten de Fokkerweg of 

de doortrekking van de N522 naar de omgelegde 

N201. Uitgangspunt voor deze laatste variant is 

dat het tracé langs de bestaande bebouwing van 

Amstelveen moet lopen. 

Op basis van onderzoek zal nader over deze 

mogelijkheid worden besloten. Deze mogelijk

heid komt pas aan de orde als is gebleken dat een 

afwikkeling van het verkeer richting de A9 via de 

Fokkerweg niet afdoende is of technisch en/ of 

financieel niet haalbaar is. Zo nodig zal het streek

plan hiervoor worden uitgewerkt. Een milieu

effectrapportage maakt deel uit van die 

uitwerking. 

Dit resulteert in 2010, mits de financiële tekorten 

tijdig zijn afgedekt, in het ruimtelijke beeld dat ons 

uitgangspunt is voor de keuze van nieuwe uitleg

locaties. Voor de aanleg van nieuwe en verbreding 

van bestaande infrastructuur is in het streekplan 

voorzien in de benodigde ruimtereservering. 

Naast de aanleg van fysieke infrastructuur zoeken 

wij oplossingen in maatregelen die de mobilist moet 

verleiden tot het maken van verstandige keuzes: 

prijsbeleid, bevorderen van ketenverplaatsingen 

(P+R, fietsvoorzieningen, etc), meer HOV, 

parkeerbeleid etc. en benuttingsmaatregelen op het 

hoofdwegennet (A4, A9, A2, Al). Dit betreffen 

voornamelijk maatregelen die vallen onder de ver

antwoordelijkheid van de gezamenlijke overheden. 

Periode 2010-2030 

Het infrastructuurnetwerk zoals dat er vrijwel zeker 

is in 2010, mits zoals gesteld de financieringstekorten 

zijn afgedekt, lost in de Noordvleugel de bereikbaar

heidsproblemen niet op. Dit heeft te maken met de 

permanente mobiliteitsgroei, de groei in het wonen 

en werken en het te lage investeringsniveau van de 

overheid. Dat betekent dat er, mede als voorwaarde 

voor de ontwikkelingen op het gebied van wonen en 

werken, voor de periode 2010-2030 nieuwe maat-
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regelen nodig zijn. De onderzoeken hiernaar zijn niet 

afgerond. Er moeten procedures worden doorlopen 

en, meest belangrijk, de financiering is nog niet 

geregeld waardoor de realisering nog niet vaststaat. 

Het gaat het om de volgende maatregelen: 

• Een verbinding tussen A6-A9. 

• Capaciteitsvergroting Al, A4, A7, A9. 

• De verbinding A8-A9. 

• Ontvlechting op het hoofdwegennet: 

parallelbanen met als eindbeeld een doorstroom

route A4/ A9 / A6 en A4/ AS/ AIO. 

• Doortrekking Bennebroekerweg naar 

N208/N206. 

• 4-sporigheid tussen de grote steden in de 

Randstad en Almere. 

• Completering Regionet en overig openbaar vervoer. 

• In relatie tot ontwikkeling van Schiphol: 

- De Westrandrail. 

- Snellere verbindingen richting het Ruhr-

gebied (ICE). 

Deze projecten worden op zijn vroegst in de periode 

2010-2030 gerealiseerd. Om te voorkomen dat de 

realisering van deze projecten planologisch onmogelijk 

wordt gemaakt hebben wij - waar nodig - hiervoor 

reserveringen in het streekplan opgenomen. 

Verbinding A6-A9 

Voor wat betreft de verbinding A6-A9 hebben wij 

het initiatief genomen om via een voorverkenning, 

het project 'de Uitweg', de 'weg' voor te bereiden 

voor het vlot doorlopen van de noodzakelijke 

procedures. De resultaten van deze voorverkenning 

zijn input voor de formele studie die gedaan moet 

worden door het Rijk om te komen tot een nieuwe 

nationale verbinding. Dit traject kent haar eigen 

procedure en inspraakmogelijkheden. Voor het Rijk 

staat niet al op voorhand vast dat een doorgetrokken 

A6-A9 de beste oplossing is. 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bestudeert 

momenteel de bereikbaarheidsproblematiek op de 

corridor Amsterdam/Schiphol/ Haarlemmermeer

Almere/Gooi. Deze studie zal naar verwachting 

uitmonden in een integrale MIT-verkenning 

(Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport). 

In het voortraject vervult de provincie een regierol 

via het project De Uitweg en probeert samen met de 

betrokken partners in dit project invloed uit te oefenen 

op de te maken keuzes door het Rijk. In de formele 

procedures die het Rijk moet starten voor een natio

nale verbinding, heeft de provincie een adviserende 

rol. Het Rijk beslist uiteindelijk over een eventueel 

tracé A6-A9. Conform de Tracéwet zijn de lagere 

overheden gebonden aan het besluit van het Rijk. 

Het project is samen met maatschappelijke organi

saties ingezet met een dubbele doelstelling, gericht 

op verkeer en op het vergroten van de ruimtelijke 

kwaliteit van het gebied. 

Afhankelijk van de verstedelijkingsopties zijn 

aanvullingen nodig: 

• Bij een bebouwing ten zuiden van Amstelveen is 

het doortrekken van de Amstelveenlijn naar 

Uithoorn nodig. 

• Bij verdere ontwikkeling van Almere is de 

IJmeerlijn nodig. 

Zo te zijner tijd wordt gekozen voor een Zuiderzeelijn 

is ons standpunt dat hiervoor gebruik wordt gemaakt 

van bestaand spoor of van de IJ meer lijn. 

Het voorgaande is een ambitieus programma. 

Wij realiseren ons dat het proces en de organisatie 

prijsmaatregelen, capaciteitsverhogende maat-

55 Streekplan Noord-Holland Zuid 



1 

1 

// 
/ 

Beverwijk 

Haarlem 

J '> 
, 

/ 

Schiphol .-
/ 

/ Hoo dorp 

!"/ 

/ 
/ 

Zaandam 

regelen, financiering, procedures en aanleg van 

nieuwe infrastructuur) van de verbetering van de 

bereikbaarheid in het noordelijk deel van de Randstad 

zeer langdurig en complex zijn. Een versnelling in 

procedures en besluitvorming op alle overheids

niveaus is noodzakelijk om de verstedelijkings

opgave voor Noord-Holland Zuid en Almere tijdig 

te realiseren. 

Stedelijke knooppunten 

Knooppunten zijn plekken in de stad waar diverse 

vormen van vervoer bij elkaar komen en waar een 

breed en divers scala aan stedelijke ftmcties een plek 

vindt, mede ter versterking van de economische ont

wikkeling. Daarbij kan gedacht worden aan stedelijke 

functies zoals wonen, werken, voorzieningen en 

verblijfsrecreatie. Juist in de netwerkstadgedachte 

spelen stedelijke knooppunten een bijzondere rol. 
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Knooppunten vormen brandpunten van 

verstedelijking. 

Criteria voor stedelijke knooppunten: 

• Er moeten meerdere vormen van vervoer bij 

elkaar komen met hoge frequentie: een intercity

of sneltreinstation, zo mogelijk nabij een aan

sluiting op rijkswegen. 

• Er zijn minimaal twee van de drie functies 

wonen, werken en voorzieningen aanwezig in 

hoge dichtheid en in gestapelde bouw, of dat 

moet mogelijk zijn. 

• Nabij de knooppunten worden de belangrijkste 

publiekstrekkers en voorzieningen met de 

grootste bezoekersaantallen geconcentreerd. 

Selectie van knooppunten 

Binnen Noord-Holland Zuid is een groot aantal 

internationale, nationale, of regionale knooppunten 
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te onderscheiden. Daarnaast zijn stedelijke gebieden 

te onderscheiden die met een geringe aanpassing aan 

de infrastructuur een stedelijk knooppunt kunnen 

worden. Tevens zijn er vervoersknopen die met een 

daaraan gekoppelde verstedelijkingsopgave kunnen 

uitgroeien tot stedelijk knooppunt. 

Bij een knooppunt is intensief grondgebruik en een 

mix van functies belangrijk. Daarbij moet de omgeving 

van de knooppunten zo worden ingericht dat deze 

aantrekkelijk is voor verschillende groepen 

(bewoners, werkenden, bezoekers) gedurende de 

dag en avond, door de week maar ook in het week

einde. Optimaal ruimtegebruik staat centraal. Het 

gaat hierbij om het beter benutten van de ruimte 

(bebouwd en onbebouwd). Dit optimaliseren kan 

door de bestaande ruimte beter te benutten via 

stapeling, functiemenging en herbestemming. 

Milieucontouren worden zo goed mogelijk geanaly

seerd, teneinde bij de ruimtelijke ontwikkelingen een 

zo goed en intensief mogelijk gebruik van de ruimte 

mogelijk te maken. 

De straal van het gebied rondom een knooppunt is 

verschillend. Een (inter-)nationaal knooppunt omvat 

vaak een groot gebied. 

(Inter-)Nationale knooppunten zijn: 

• Amsterdam es. 
• Schiphol. 

• Amsterdam Zuid/WTC (Zuidas). 

Deze knooppunten worden bediend door inter

nationale verbindingen. Tevens hebben deze knoop

punten internationale functies . 

Een nationaal knooppunt is de stationsomgeving van 

Amsterdam-Bijlmer (Arenagebied en Amsterdamse 

Poort). 

Bij een regionaal knooppunt gaat het om een straal 

van circa 700 meter rondom het station. Regionale 

stedelijke knooppunten volgens onze criteria zijn of 

kwmen worden stationsomgevingen van: 

• Hoofddorp. 

• Haarlem. 

• Beverwijk. 

• Zaandam. 

• Amsterdam-Sloterdijk. 

• Amsterdam-Lelylaan. 

• Amsterdam-Amstel. 

• Duivendrecht. 

• Hilversum. 

Een specifiek regionaal knooppunt is: 

• Amstelveen. 

Dit knooppunt is niet aangesloten op het NS-net, 

maar voldoet aan de andere twee criteria en is via het 

busstation en metrolijn 51 optimaal ontsloten. 

Voor de knooppunten binnen de gemeente Amsterdam 

geldt het beleid van het structuurplan Amsterdam. 

Bij regionale knooppunten is sprake van de volgende 

ruimtelijke invulling (indicatief): 

• FSI (Floor-space-index: de fysieke dichtheid van 

de bebouwing): > 1. 

• GSI (Ground-Space-index: het percentage 

bebouwd grondoppervlak): > 0,3. 

• Meer dan 15% voorzieningen. 

• Circa 50% wonen. 

• Concentratie van kantoorgelegenheid op deze 

knooppunten. 

• Parkeerruimte is inpandig. 

De criteria zijn richtinggevend. Per knooppunt wordt 

nader uitgewerkt hoe met deze criteria wordt 

omgegaan. Daarbij wordt rekening gehouden met de 

afstemming met de al aanwezige stedelijke structuren. 

Bij knooppunten waar veel vernieuwing mogelijk is, 

zal het makkelijker zijn de criteria te hanteren. 

Rol van de provincie bij knooppunten 

Knooppunten bieden een uitgelezen kans om een 

hoge mate van verdichting te bereiken. Wij zien een 

belangrijke rol weggelegd voor de stedelijke knoop

punten in de opvang van de stedelijke opgaven. Veel 

van de nieuwe en herstructurerende woningbouw 

zal op of rondom de knooppunten moeten gaan 

plaatsvinden. 
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Wij hebben de volgende rollen bij de ontwikkeling 

van knooppunten: 

• Een toetsende rol richting gemeenten bij 

bestemmingsplannen. 

• Een voorwaardenscheppende rol, bijvoorbeeld 

door het verbeteren van de milieutechnische 

randvoorwaarden. 

• Een stimulerende rol door, selectief, een bijdrage 

te leveren aan de voorbereiding van de uit

voering, of door beschikbare budgetten vanuit 

verschillende terreinen gecoördineerd in te zetten. 

Goederenvervoer 

Voor het goed functioneren van economische centra 

is een efficiënte afwikkeling van het goederen

vervoer een belangrijke voorwaarde. Wij willen dit 

bereiken door: 

• Ontwikkelen van goederenvervoerknooppunten. 

• Voldoende natte kavels voor watergebonden en 

watergerelateerde bedrijvigheid en voldoende 

ruimte voor bovenregionale bedrijventerreinen. 

• Transportpreventie. 

• Een verschuiving van het vervoer over de weg 

naar vervoer per spoor en binnenvaart. 

• Een betere spreiding van het vrachtverkeer over 

de infrastructuur en de tijd. 

Wij kiezen voor een gezamenlijke aanpak van de 

goederenvervoerproblematiek met de andere 

Randstadoverheden in het kader van het GOVERA 

(GOederen VErvoer RAndstad)-programma. 

Momenteel vindt een onderzoek naar de behoefte 

aan locaties voor grootschalige distributie en overslag 

plaats. Wanneer besluitvorming hierover is afgerond 

zullen wij dit uitwerken in een uitwerkingsplan. 

In het Verkeer en Vervoerplan Noord-Holland 

(VVPNH), Ruimte voor Mobiliteit, dat gelijktijdig 

met dit streekplan is vastgesteld, gaan we hier verder 

opin. 

Vaarwegen 

De provincie Noord-Holland beschikt over een 

uitgebreid net van vaarwegen. Hiervan is ca. 500 km 

in principe beschikbaar voor de binnenvaart. In 1996 

is het basisnet van vaarwegen voor de beroepsvaart 

in Noord-Holland vastgelegd. De volgende vaar

wegen maken deel uit van het basisnet voor de 

beroepsvaart in Noord-Holland: Noordzeekanaal en 

Amsterdam-Rijnkanaal, het westelijk en oostelijk 

deel van de Ringvaart van de Haarlemmermeer

polder, het Spaarne en Zijkanalen C en Gin 

Spaarnwoude, Het Binnen- en Buiten IJ en 

Kostverlorenvaart/Schinkel/Nieuwe Meer in 

Amsterdam, De Tapsloot, Zaan en Voorzaan in de 

Zaanstreek en de Stierop, vaargeul Alkmaardermeer 

en het Noordhollandsch Kanaal van Alkmaardermeer 

tot aan Den Helder. 

Bij voorrang werken wij aan de verbetering van 

vaarwegen die onderdeel uitmaken van het basisnet 

voor de beroepsvaart. Het Actieplan Binnenvaart 

Noord-Holland 2000-2003 is daarbij richtinggevend. 

Verder zullen wij maatwerk leveren voor bruggen, 

waar de binnenvaart conflicteert met andere belangen. 

Fietsbeleid 

Vermindering van het energiegebruik van het 

verkeer en vervoer, terugbrengen van de uitstoot en 

vermijden van stank en geluidsoverlast zijn de 

belangrijkste onderdelen van het streven om het 

vervoer milieuvriendelijker te doen verlopen. 

Verhoogd gebruik van de fiets kan een belangrijke 

bijdrage leveren aan deze doelstellingen. Ons 

geldende beleid ligt vast in het 'Fietspadenplan 

Noord-Holland' en de beleidsnota 'De Provincie en 

het Fietsbeleid' uit 1995. In het VVPNH gaan wij hier 

verder op in. 
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4.4 Ruimte voor wonen 

Wij zetten maximaal in op het bouwen voor wonen, 

werken en voorzieningen binnen het bestaand 

stedelijk gebied. Van de nieuwe opgave vanaf 2010 is 

onze inzet deze voor 50% binnenstedelijk te realiseren. 

Dit betekent dat wij binnen het stedelijk gebied 

inzetten op dubbel grondgebruik door intensiveren, 

combineren en transformeren (ICT). Maar de mens 

en zijn leefomgeving blijven centraal staan: 

ruimtelijke en sociale kwaliteit gaan vóór kwantiteit. 

Capaciteit per 2000 

Bouwopgave 2000-2020 

Zoekopgave voor locaties 

Werkgelegenheidsgroei (Haarlemmermeer) 

50% ICT-50% uitleg 

112.000 

- 166.000 

54.000 

+ 2.000 

28 .000 28.000 

Essentie van het ruimtelijk beleid 

Om zoveel mogelijk ruimte voor water, natuur en 

landschap te houden voor nu en in de verdere 

toekomst, gaan wij zo zuinig mogelijk om met de 

ruimte. Een aanzienlijk deel van de woningbehoefte 

en ruimte voor bedrijven zoeken wij binnen bestaand 

stedelijk gebied. Uit onderzoek blijkt dat er veel 

vraag is naar wonen in stedelijke milieus. In relatie 

tot de woningbehoefte, woonwensen en woning

bouwcapaciteit, waaronder aantrekkelijke woon

milieus in het groen en wonen in stedelijke milieus, 

tijd en fasering, voorzien wij verder in een beperkt 

aantal uitleglocaties. 

Intensiveren, Combineren en Transformeren (ICT) 

Wij vinden de gehanteerde verdeling van 50%-50% 

reëel, mede gelet op wat er jaarlijks wordt gereali

seerd in de verschillende regio's, de capaciteit in 

bestaande intensiverings- en herstructurerings

plannen en de capaciteit op de langere termijn zoals 

is geïnventariseerd in sommige regio's. 

Het proces van ICT is ambitieus en zeer complex. 

Stedenbouwkundige kwaliteiten en maatschap

pelijke belangen zijn hierbij in het geding. Dit proces 

mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het 

wonen en het leefklimaat. Er zijn vele typen locaties 

die voor ICT in aanmerking komen en die in regio's 

ruimschoots aanwezig zijn. Het gaat daarbij om: 

• Te herstructureren naoorlogse woonwijken. Uit 

bestaande herstructureringsplannen (bijvoorbeeld 

parkstad Amsterdam, Amsterdam Noord) blijkt 

dat dit een aanzienlijke capaciteitswinst oplevert. 

• Verouderde bedrijventerreinen, waarbij zij opge

merkt dat behoud van de werkfunctie voorop 

staat. Dit kan leiden tot een menging van wonen 

en werken. 

• Te intensiveren knooppunten boven/nabij infra

structuur binnen de normen die voortkomen uit 

milieubelemmeringen en vrijwaringszones. 

Daarbij gelden een aantal randvoorwaarden: 

• Inzet van de gemeenten om de capaciteit te 

inventariseren en te ontwikkelen. 

• Het beschikbaar zijn van financiële middelen. 

Niet overal zijn de kosten (o.a. van aanvullende 

stedelijke infrastructuur) en opbrengsten in even

wicht en dan is extra inzet van middelen nodig. 

• Het op peil blijven van de productie die nu al 

onder grote druk staat. Hiervoor is een even-
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wichtige gefaseerde productie nodig. Dit laatste 

vraagt ook om voldoende productie in nieuwe 

uitleglocaties. 

• Voor herstructurering van verouderde wijken is 

draagvlak bij de bewoners en zijn voldoende 

herhuisvestingsmogelijkheden essentieel. 

Ook dit laatste vraagt om voldoende productie in 

de uitleglocaties. 

De opgave: capaciteitstekort tot 2020 

Er moeten in de periode 2000-2020 in Noord-Holland 

Zuid 166.000 woningen worden gebouwd bij een 

bestaande capaciteit van 112.000 in 2000. Dit betekent 

een zoekopgave naar ruimtelijke capaciteit voor 

54.000 woningen. Dit is vergelijkbaar met een stad 

ter grootte van Haarlem. 

Van de bestaande capaciteit van 112.000 woningen 

worden 58.000 woningen voorzien als te realiseren in 

bestaand stedelijk gebied. Van de dan nog resterende 

bouwopgave van 54.000 woningen voor de periode 

van 2000 tot 2020 zetten wij in op realisering van 50% 

door verdergaande binnenstedelijke verdichting. 

Voor de andere circa 50% zijn nieuwe uitleglocaties 

nodig in een totale omvang van 28.000 woningen. 

Deze 28.000 woningen omvatten tevens 

2.000 woningen extra in de Haarlemmermeer i.v.m. 

de werkgelegenheidsgroei, alsmede opvang in 

Almere en in de Duin- en Bollenstreek. 

Voor Amsterdam resteert een zoekopgave van 

12.000 woningen omdat wij geconstateerd hebben 

dat de werkelijke toevoeging aan de woning

voorraad van Amsterdam lager is dan voorzien in de 

oorspronkelijke ramingen (zie verder paragraaf 2.2). 

Het voorgaande is schematisch in de tabel op pag. 85 

samengevat. 

Op regionale schaal varieert de ICT-opgave: 

• Voor IJmond hebben wij de ICT-opgave gesteld op 

100%, omdat er geen ruimte is voor nieuwe uitleg. 

Het is de opgave voor de gemeenten om binnen

stedelijk voldoende ruimte voor ICT te vinden. 
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• Voor Zaanstad hebben wij de ICT-opgave ook 

gesteld op 100%, omdat er voldoende ruimtelijke 

capaciteit binnen het bestaand stedelijk gebied 

aanwezig is (naast de ontwikkeling van de 

Vinex-locatie Saendelft). 

• Voor Amstel-/Meerlanden hebben wij de ICT

opgave gesteld op 25%, omdat dit gebied over 

veel ruimtelijke capaciteit beschikt, met een 

overwegend suburbaan en groen karakter. 

Nieuwe uitleglocaties 

Ondanks dat met zuinig ruimtegebruik de helft van de 

opgave in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd wordt 

is nieuwe capaciteit op uitleglocaties nodig, omdat: 

• Het operationeel maken van de binnenstedelijke 

woningbouwcapaciteit in sterke mate bepaald 

wordt door het complexe samenspel van factoren 

als bodemsanering, milieuhygiëne, grondverwer

ving, financiering, maatschappelijk overleg, 

stedenbouwkundige kwaliteiten etc. Hierdoor is 

er capaciteit in uitleglocaties nodig om tot de 

gewenste woningbouwproductie te komen. 

• Er een grote vraag is naar groene woonmilieus 

(groenstedelijk en dorps) en de daarbij horende 

woningtypen. 

• Wij de woningbehoefte die niet binnenstedelijk 

kan worden opgevangen niet helemaal op 

Almere willen afwentelen. Dat is geen oplossing 

voor de woningbehoefte in het westelijk en 

noordelijk deel van het streekplangebied. 

In relatie tot de woningbehoefte, woonwensen en 

woningbouwcapaciteit, waaronder aantrekkelijke 

woonmilieus in het groen, tijd en fasering voorzien 

wij in vier nieuwe uitleglocaties bilmen het streek

plangebied. 

De milieuaspecten van de locaties Haarlemmermeer, 

Legmeerpolders en Bloemendalerpolder zijn onder

zocht in de Strategische Integrale (Milieu) Effect 

Rapportage (SIER). Dit geldt eveneens voor de loca

ties in Almere en in de Bollenstreek. Wij concluderen 

uit het SIER dat er geen overwegende bezwaren zijn 
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Hierdoor zijn er afwijkingen ten opzichte van tabel 3 in bijlage 1 
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tegen (gedeeltelijke) bebouwing van deze locaties. 

De locaties in Waterland hebben geen deel uit

gemaakt van het SIER. 

Voor alle uitleglocaties gelden onverkort de beleids

lijnen uit dit streekplan zoals ondermeer water

neutraal bouwen, de watertoets, de milieueffect

rapportage en het beleid voor de inrichting van het 

gebied binnen de rode contour. 

Bloemendalerpolder/KNSF: 5.000 woningen 

De Bloemendalerpolder is een locatie die zowel per 

openbaar vervoer als over de weg goed bereikbaar is. 

Het gebied heeft daardoor goede verbindingen met 

andere delen van Noord-Holland. Wij vinden het 

belangrijk dat deze locatie, gezien de druk vanuit de 

woningmarkt, snel wordt ontwikkeld. 

Binnen het bereik van het NS-station Weesp heeft 

deze locatie mogelijkheden voor wonen en werken 

in hogere dichtheden; op wat grotere afstand en aan 

de randen zijn woonmilieus in lage dichtheden 

denkbaar. De ontwikkeling van de Bloemendaler

polder vindt plaats in samenhang met een blauw

groene, op recreatie gerichte, ontwikkeling van de 

Diemerscheg, de herstructurering van het aan

grenzende terrein van de KNSF en de ontwikkeling 

van nieuwe weginfrastructuur en/ of verbreding van 

de Al (inclusief aquaduct). 

Het gewest Gooi en Vechtstreek en de gemeenten 

Muiden en Weesp stellen ten behoeve van de 

inrichting van het gebied een structuurvisie op. 

De Bloemendalerpolder hebben wij - na onderzoek 

in het kader van het Noordvleugeloverleg -

aangewezen als bouwlocatie omdat er geen andere 

geschikte locaties zijn om de woningbehoefte in de 

regio op te vangen. Qua uitvoering gaan wij uit van 

een fasering. Op basis van de door het gewest in 

samenwerking met de betrokken gemeenten op te 

stellen structuurvisie starten Gedeputeerde Staten 

met een uitwerking voor de Bloemendalerpolder / 

KNSF. 

De Legmeerpolders: 2.000 woningen 

Herstructurering van het verouderde kassengebied 

van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn geeft ruimte 

voor nieuwe woonmilieus in het groen en bedrijven

terreinen. 

De nieuwe woon- en werklocaties worden ontsloten 

door het verlengen van de Amstelveenlijn en de 

oostelijke tak van de Zuidtangent. Ontsluiting over 

de weg geschiedt via de omgelegde N201. Na 2020 

kunnen nog 4.500 woningen in de Noorderlegmeer 

worden gebouwd, op voorwaarde dat de benodigde 

infrastructuur beschikbaar is. 

De ontwikkeling van de Legmeerpolders betekent 

dat de Bovenkerkerpolder zijn openheid behoudt en 

mogelijkheden biedt voor waterberging en groen

ontwikkeling. 

Hoofddorp West: 5.000 woningen 

Bezien vanuit het perspectief van de lagenbenade

ring kiezen wij voor verstedelijking geconcentreerd 

in Haarlemmermeer in Hoofddorp-West. Deze 

locatie leidt tot de minste waterproblematiek en ligt 

zover mogelijk van de vrijwaringszone van Schiphol. 

Locatie(s) in Waterland: 3.000 woningen 

De nieuwe bouwopgave voor Waterland in de 

periode 2000-2020 bedraagt 6.000 woningen. Een 

nadere inventarisatie en uitwerking van de woning

bouwmogelijkheden in bestaand stedelijk gebied is 

gewenst, om te zien of de beoogde 50% ICT haalbaar is. 

Onze beleidslijn is dat werken moet worden gecon

centreerd in Purmerend en Edam-Volendam en dat 

de woonopgave gespreid over Waterland mag 

plaatshebben, met inachtneming van de hiervoor 

genoemde ICT-doelstelling. 

Deze woningbouwtaakstelling in uitleggebieden 

bedraagt voor de regio in totaal 3000 woningen tot 

2020. 
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Streekplan uitwerking voor tenminste drie locaties 

Gedeputeerde Staten werken het streekplan nader 

uit voor de verdeling van de woningen over de regio 

op basis van een, in samenwerking met het Inter

gemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland en 

de gemeente Oostzaan, op te stellen woningbouw

programma voor de regio. 

Gedeputeerde Staten nemen bij de uitwerking de 

volgende voorwaarden in acht: 

1 Behoud en versterking van de ruimtelijke 

kwaliteit is uitgangspunt met inachtneming van 

de grote landschappelijke, ecologische en 

cultuurhistorische waarden; 

2 Bij de uitwerking worden in ieder geval betrok

ken de drie op de streekplankaart aangegeven 

zoeklocaties waarbij per locatie geldt: 

a Lange Weeren (gemeente Edam-Volendam): 

rekening moet worden gehouden met een 

goede stedenbouwkundige afronding ter ver

betering van de huidige ruimtelijke kwaliteit 

met in ieder geval voldoende openheid in 

relatie tot de Purmer; 

b Zuidoostbeemster (gemeente Beemster): herstel 

of versterking van de ruimtelijke kwaliteit en 

de herkenbaarheid van de Beemster in 

verband met de aanwijzing van de Beemster 

door de Unesco als werelderfgoed; 

c Purmer Zuid: een lage woningdichtheid 

(wonen in het groen) in aansluiting op reeds 

gerealiseerde woningbouw in dat gedeelte 

van Purmerend; 

3 Overige locaties voor woningbouw in Waterland 

zijn toegestaan waarbij de gemeenten Zeevang 

en Waterland voorrang genieten. Samen met de 

gemeenten onderzoeken Gedeputeerde Staten 

het aantal woningen en de situering van de 

locaties. Het waardevolle cultuurhistorische 

landschap is hierbij uitgangspunt. 

4 Bij de uitwerking wordt ook betrokken actuele 

visie-/planvorming over woningbouw zoals 

onder andere het plan Purmer-Meer. 

5 Bij de voorbereiding van het besluit tot uit-

werking onderwerpen Gedeputeerde Staten de 

woningbouwmogelijkheden aan een (vrijwillige) 

milieueffectrapportage; 

6 Voor alle te kiezen locaties geldt dat rekening 

moet worden gehouden met mogelijke gevolgen 

voor het watersysteem en de ligging van het 

bodembeschermingsgebied; 

7 Bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouw

locaties wordt ook volgens het 'rood voor groen' 

principe zorggedragen voor een passende groen

ontwikkeling. Gedeputeerde Staten onderzoeken 

daarbij de mogelijkheid van het instellen van een 

'Groenfonds'. 

Edam-Volendam: de Zuidpolder 

De Zuidpolder is een uitleglocatie. Rekening moet 

worden gehouden met cultuurhistorische en 

ecologische waarden. De uitleglocatie Zuidpolder 

maakt geen deel uit van de op te stellen streekplan

uitwerking. Wel maakt de locatie, net als alle overige 

mogelijke bouwlocaties in Waterland, deel uit van 

het op te stellen woningbouwprogramma voor de 

regio om te voorzien in de regionale woning

behoefte. 

Verder zetten wij in op de navolgende locaties buiten 

onze provincie: 

Almere: 11.000 woningen 

Wij gaan ervan uit dat Almere blijvend opvang biedt 

voor Noord-Holland Zuid. Almere maakt deel uit 

van de Noord vleugel van de Randstad en is onder

deel van het stedelijk kerngebied. Almere bouwt in 

de periode 2010-2020 ongeveer 30.000 woningen. 

Daarvan is ca. 11.000 voor de eigen behoefte, 11 .000 

voor de Noord-Hollandse behoefte en de rest voor 

opvang van de woningbehoefte uit overig Nederland. 

Duin- en Bollenstreek: 2.000 woningen 

Om te voorzien \in de woningbehoefte van Zuid

Kennemerland doen wij een beroep op de Duin- en 

Bollenstreek in de provincie Zuid-Holland. 
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In beginsel liggen er goede ontwikkelingskansen 

vanwege de bereikbaarheid per rail in de relatie 

Haarlem-Leiden en de groene situering. De verkeers

en vervoersrelatie in de richting van Schiphol behoeft 

echter verbetering. 

In het vastgestelde streekplan Zuid-Holland West is 

een contourenbeleid vormgegeven, gebaseerd op het 

uitgangspunt migratiesaldo nul. Provinciale Staten 

van Zuid-Holland hebben geen extra woningbouw

locaties gepland. Gedeputeerde Staten van Zuid

Holland sluiten evenwel niet uit dat binnen de 

voorgestelde contouren ruimte geboden kan worden 

aan een beperkte instroom vanuit Noord-Holland. 

Dit past ook binnen de visie van de Delta-metropool 

en de autonome migratiebewegingen tussen beide 

provincies. 

Exclusief wonen en werken buiten de rode 

contour: nieuwe landgoederen 

Op enkele zeer specifieke locaties buiten de rode 

contour kan in zeer lage dichtheid een woon- of 

werkfunctie in de vorm van landgoederen worden 

ontwikkeld. De vraag naar dit milieutype is om 

financiële redenen beperkt, evenals de ruimtelijke 
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mogelijkheden om nieuw aanbod te creëren. 

Kwantitatief zal dit aanbod dan ook nauwelijks 

meetellen. Hooguit kan het gaan om enkele woon

eenheden of een zeer beperkt aantal representatieve 

kantoren op een beperkt aantal locaties. Toch kan de 

ruimtelijke meerwaarde groot zijn (uit oogpunt van 

landschap, groen, recreatie). 

Uitgangspunt is dat de landgoederen bijdragen aan 

de kwaliteit van de omgeving en daar komen waar 

behoefte is aan groenontwikkeling en mogelijkheden 

voor openluchtrecreatie. Daarnaast kunnen deze 

landgoederen een functie vervullen voor wonen en 

werken. Voorwaarde is dat de 'groene' ontwikkeling 

door de 'rode' wordt gefinancierd. 

Nieuwe landgoederen kunnen vooral ontwikkeld 

worden aan stadsranden en gebieden waar sprake is 

van sanering van glastuinbouw, milieu of her

bestemining van agrarische of industriële bedrijven. 

In natuurgebieden kunnen in principe geen nieuwe 

landgoederen worden ontwikkeld. Nieuwe land

goederen mogen niet in de plaats komen van groen

ontwikkelingen die beleidsmatig al zijn vastgesteld. 

De groenontwikkeling van de nieuwe landgoederen 

moet passen bij het karakter van de verschillende 
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landschapstypen. 

Bij de omvang van de gebouwen zal rekening moeten 

worden gehouden met de omgeving. De uitstraling 

van de bebouwing moet passen bij het karakter van 

het te ontwikkelen landgoed. 

Onder nieuwe landgoederen wordt verstaan: een 

(voor minimaal 90%) openbaar toegankelijk groen

gebied met een minimale omvang van 5 ha; zo 

mogelijk ingericht als boscomplex met daarin één 

woongebouw 'van allure' met een gering aantal 

wooneenheden of één kantoor. 

Wonen en werken op bestaande landgoederen 

Alle landgoederen en buitenplaatsen die ons nog 

resten willen wij behouden. Dit betekent dat ont

wikkelingen die de natuur-, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden van het landgoed aan

tasten moeten worden voorkomen. Ook moet de 

samenhang en de eenheid van het landgoed intact 

blijven. Om verval te voorkomen dient vooral het 

landhuis een geschikte functie te vervullen, bij voor

keur als woning. Ook andere functies zijn mogelijk, 

mits er geen schadelijke neveneffecten optreden. 

Het is mogelijk om bestaande bebouwing die niet 

geplaatst is op de rijks- en/ of provinciale monumen

tenlijst, uit te breiden of te vervangen en eventueel te 

verplaatsen. Uitbreiding van de bebouwing is 

mogelijk tot maximaal 25% van het oppervlak van 

het hoofdgebouw mits het bebouwde deel niet meer 

dan 5% van het totale areaal beslaat. Voorwaarde 

hierbij is dat er geïnvesteerd wordt in kwaliteits

verbetering van natuur en landschap. De nieuwe 

bebouwing moet wat betreft omvang en uitstraling 

passen binnen het karakter van het landgoed. 

Functieverandering is niet toegestaan als dit leidt tot 

te grote verkeersaantrekkende effecten. 

Stedelijk kerngebied en groenontwikkeling 

De vrij aanzienlijke verdichtingsoperatie in het 

bestaand stedelijk gebied vraagt om het gelijktijdig 

ontwikkelen van groen en blauw in en om de stad 

met aanvullende groenontwikkeling nabij de nieuwe 

locaties. Er ligt hier een kans om verrommelde en 

slecht toegankelijke groengebieden een nieuwe functie 

voor de stedeling te geven. De rol van de 'stad' als 

beheerder van het groen zal sterk toenemen. 

Voor Noord-Holland Zuid betekent dit een opgave 

van ca. 5.600 ha nieuw groen en blauw tot 2030. 

Ongeveer 1.300 ha hiervan zal in de scheggen 

worden geconcentreerd. De scheggen worden 

daarmee gevrijwaard van verstedelijking en krijgen 

tegelijkertijd meer betekenis voor de stad. Omdat de 

scheggen integraal onderdeel vormen van het 

stedelijk gebied ligt er logischerwijs een financiële 

verantwoordelijkheid bij de instandhouding en de 

groene versterking voor alle partijen die zijn belast 

met de verstedelijkingsopgave voor de Noord

vleugel. De daarvoor noodzakelijke afspraken 

worden neergelegd in het Landsdeelconvenant West 

over de Deltametropool. 

Woonschepen 

Voor nieuwe of vervangende ligplaatsen voor woon

schepen komen de wateren en oevers in of aan de 

randen van de bebouwde gebieden als eerste in 

aanmerking. Wateren en oevers van natuurweten

schappelijke, landschappelijke, recreatieve, cultuur

historische of archeologische betekenis zijn in ieder 

geval als ligplaatsen voor woonschepen die niet 

planologisch zijn ingepast - bijvoorbeeld in een 

bestemmingsplan - uitgesloten. Bij de herziening 

van bestemmingsplannen moeten voor dergelijke 

ligplaatsen in deze gebieden oplossingen worden 

gezocht bijvoorbeeld door het aanwijzen van ver

vangende ligplaatsen of het saneren van ligplaatsen. 

In het bijzonder kan de situatie in zijkanaal Bin de 

gemeente Velsen worden genoemd, waarvoor het 

noodzakelijk wordt geacht dat er een planologische 

regeling komt. 
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Kwaliteitshandvest wonen 

De woningbouwopgaven zijn zowel kwantitatief als 

kwalitatief. Op de woningmarkt blijkt uit onderzoek 

een groeiend kwaliteitstekort. Hoewel er nog altijd 

grote spanningen op de woningmarkt zijn, waardoor 

zich geen leegstand voordoet en zich de komende 

jaren ook niet zal voordoen, is het zaak om sterk in te 

zetten op een kwaliteitsslag. Pas dan kan de over

spannen woningmarkt met een overmaat aan minder 

gewilde woningtypen goed in beweging komen. 

Randvoorwaarde is dat niet door een stapeling van 

kwaliteitseisen het productietempo vertragingen 

ondergaat. 

Om de kwaliteitsslag te stimuleren is door de provincie, 

het Regionaal Overleg Amsterdam, een aantal grote 

gemeenten en Aedes Noord-Holland (Vereniging 

van Woningbouwcorporaties) een Kwaliteits

handvest Wonen Noord-Holland opgesteld, als 

uitwerking van het nationale Handvest Kwaliteit 

Vinex-locaties. Dit provinciale handvest richt zich op 

de totale bouwopgave, zowel in de uitleg als binnen

stedelijk, en zowel op de kwaliteit van de woningen 

als van de woonomgeving. 

Dit provinciale handvest wordt met onze onder

steuning door de betrokken partijen per regio verder 

uitgewerkt tot regionale kwaliteitshandvesten. 

Daarin worden afspraken gemaakt over de na te 

streven kwantiteit en kwaliteit van de woningen. 

Wonen en zorg 

Vermaatschappelijking en deconcentratie van de 

zorg brengen, zeker in combinatie met de ver

grijzing, ingrijpende veranderingen met zich mee 

voor de ruimtelijke inrichting en de aard en omvang 

van de woningbehoefte. Waar men voorheen kon 

volstaan met het specifiek bestemmen van (groot

schalige) locaties voor zorg, moet nu vooral ruimte 

geboden worden voor huisvesting en zorg in centra 

van wijken en steden. De trend is: van grootschalig 

en geconcentreerd naar kleinschalig en gespreid. 

In principe gaat het om zelfstandig wonen, ook bij 

zorgafhankelijkheid. Het deconcentratiebeleid en de 
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vermaatschappelijking genieten brede steun in de 

samenleving. 

Het indicatief effect van de vergrijzing op de vraag 

naar aangepast wonen bedraagt voor NHZ voor 

2000-2015 16.000 woningen. Grotendeels moet hierin 

voorzien worden door aanpassing van bestaande 

woningen (opplussen). Bij nieuwbouw is levensloop

bestendig bouwen van woningen en wijken nood

zaak. Dit effect is verdisconteerd in de streekplan

ramingen. De extramuralisering leidt tot de toe

treding van nieuwe doelgroepen tot de woningmarkt. 

Hiervoor zal 'verbreding' van de woningbehoefte

prognoses nodig zijn. 

Het indicatief effect van de extramuralisering NHZ in 

de periode 2000-2015 is - uitgedrukt in aantallen 

personen - geraamd op ruim 13.000. Daarvoor gaat het 

merendeels om huisvesting in bijzondere woonvormen 

in combinatie met zorg. Uit kengetallen is af te leiden 

dat in 2015 ongeveer 5,5% van de woningen dient te 

bestaan uit aangepaste c.q. buitengewone woningen. 

Op basis van de regiovisies Zorg faciliteren wij 

afspraken tussen gemeenten, partijen in de zorg

sector, woningcorporaties en welzijnsinstellingen. 

Wij willen deze nieuwe benadering uitvoeren in 

enkele regio's. Daartoe starten wij samen met 

gemeenten en woningstichtingen een pilotproject om 

aan dit beleid uitvoering te geven. 

4.5 Ruimte voor werken 

Het (internationale) vestigingsmilieu 

De Randstad is de motor en ruggengraat van onze 

nationale economie. In de Noordvleugel is het 

centrum van zakelijke dienstverlening ontstaan door 

de combinatie van een internationale luchthaven en 

van oudsher aanwezige financiële instellingen en 

congres- en vergaderfuncties in de regio. 

Amsterdam, de mainport Schiphol en het logistiek

en industriecomplex met handel en diensten in de 

Noordzeekanaalregio, alsmede het sierteeltcomplex 

Aalsmeer hebben een uitstralend effect in een wijde 
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Bestaande en nieuwe streekplancapaciteit tot 2020 in netto ha's 

Schipholgebonden 30 230 185 400 + pm 

Kruisweg Zuid 30 

uitbr. Kruisweg luid 35 

A4-zone Hoofddorp 150 

Zwanenburg-luid 300 

Driehoek A4-A5-0ude Schipholweg p.m. 

A4-zone Nieuw Vennep 100 

(overloop naar) Almere p.m. 

l<ade- en havengebonden 45 210 15 175 

Westzanerpolder 27 

Derde Haven 16 

Averij haven 15 

Wijkermeerpolder 175 

Regionale bedrijvigheid 240 630 380 100 

Westzanerpolder 73 

Blaricummermeent 19 

Crailo 11 

Noorder IJplas 45 

Osdorper Binnenpolder 15 

Geuzenveld Noord 15 

AMC terrein 15 

De President 20 

Spoorzicht (Haarlemmermeer) 10 

Cruquius Z/0 5 

Diverse locale terreinen Waterland 15 

Westpoort Amsterdam 110 

Bedrijventerrein Amstelveen (streekplanuitwerking) 50 

Bedrijventerrein Aalsmeer (N201 +) 50 

De President Il Haarlemmermeer 35 

luiderscheg /Jmond 15 

Baanstee Noord 1• fase Purmerend 60 

Baanstee Noord 2• fase Purmerend 50 

Diverse kleine locaties (kleiner dan 5 ha) Waterland 10 

Overloop Almere (voor Gooi en Vechtstreek) 100 

Bloemendalerpolder p.m. 

Bovenregionale opvang 

Waterland/Zaanstreek 100 
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ontwikkeling nieuwe 
Schipholgebonden en kade
en havengebonden 
bedrijventerreinen 
2000-2020 in ha. netto 

Schipholgebonden 
vraag 

aanbod 
nieuwe bedrijventerreinen 

1 reservering 

kade- en havengebonden 
vraag 

1 aanbod 
1 nieuwe bedrijventerreinen 

reservering 

95 
322 680 530 510 

topograne juli 2000 

vraag en aanbod 
regionale bedrijventerreinen 
2000-2020 in ha. netto 
[] vraag 
Ü aanbod (direct uitgeefbaar 

+ bestaande capaciteit) 
O Nieuwe locaties 

totalen 

554 

.. n ::·t':,:::·:i· 
uprovincie 

1050 934 418 

topografie juli 2000 



Alle bedrijvigheid 

Schipholgebonden bedrijven 

Kade- en havengebonden bedrijven 

Regionale bedrijvigheid 

2.380 240 2.140 870 1.385* 

260 

255 

870 

315 

30 

45 

240 

1070 

230 

210 

630 

580 

185+PM 

15 

380 +PM 

• In dit cijfer is niet verdisconteerd het overschot aan bedrijventerreinen (zie tabel pag. 65). Vanwege de verschil lende soorten bedrijventerreinen kunnen zich 

gelijktijdig overschotten en tekorten voordoen. 

omgeving. Gezien de importantie van deze clusters 

zijn deze apart uitgewerkt. 

Noord-Holland heeft binnen haar grenzen nog 

andere belangrijke economische activiteiten met veel 

spin-off, te weten de staalindustrie IJmond, het 

industrieel complex in Zaanstreek, een aanzienlijke 

dienstensector in het Gooi en Amsterdam als 

centrum voor financiële en zakelijke dienstverlening 

en nieuwe media (informatie- en communicatie

technologie). Ook het toerisme is een belangrijke 

pijler voor de economie. Daarnaast is er een 

bloeiende regionale en lokale economie in de diverse 

regio's binnen Noord-Holland Zuid. 

UITDAGING EN 

Internationaal en nationaal niveau, als onderdeel van een regio in Europa 

De Nederlandse economie vindt zijn basis in de geografische ligging als delta 

in Noord-West Europa, met een groot achterland en met een goede 

handelsgeest en organiserend vermogen. De ruimtelijk-economische 

structuur wordt gedomineerd door vijf grote 'conurbaties': de Randstad, 

Rijn/Ruhr, Antwerpen/Brussel/Gent, lle de France en Greater London. 

Daarnaast zijn er belangrijke stedelijke en industriële concentraties, zoals 

Kortrijk-Lille, Hannover, Hamburg. In dit Noord-West-Europese kerngebied 

liggen de zeehavens van onder meer Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en 

Hamburg en de grote internationale luchthavens van Londen, Parijs, Brussel, 

Frankfurt en Amsterdam. De nationale staten zijn steeds minder in staat om 

de mondiale economische processen te sturen. Zij moeten proberen er zo 

goed mogel ijk op in te spelen . De ruimtelijk-economische kwaliteit van de 

regio geeft in toenemende mate de doorslag. De ligging en de kwal iteit van 

de regio als vestigingsplaats van bedrijven zijn factoren die de verdere 
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Essentie van het ruimtelijk beleid 

De ruimtelijk-economische opgave 2000-2020 

(streefcijfers in netto ha's): 

Om de ruimtelijke opgave van circa 1.000 ha nieuwe 

bedrijventerrein én de ambitie van circa 240 ha ruimte

winst te vervullen volgen wij een viersporenbeleid: 

1 verbetering van de benutting van bestaande 

bedrijventerreinen; 

2 planologisch mogelijk maken van nieuwe 

bedrijventerreinen; 

3 accommodatie van bedrijven in het stedelijk 

gebied; 

4 overloop naar andere regio's. 

economische ontwikkeling gaan bepalen. De criteria worden buiten de regio 

bepaald en internationaal vergeleken. Momenteel neemt Noord-Holland 

Zuid een redel ijke positie in qua internationaal vestigingsklimaat. 

Maar zowel de overheid als het bedrijfs leven moeten voor de toekomst alert 

zijn wegens de ambities en acties van concurrerende regio's. 

Regionaal niveau, als een van de trekkers van de landelijke economie 

Noord-Hol land Zuid kan de komende decennia een sterke groei van 

productie en werkgelegenheid realiseren. De combinatie van een veelheid 

aan (inter)continentale zee- en luchthavenverbind ingen op geringe afstand 

van elkaar en de directe interactie met de stedelijke omgeving vormen 

vestigingsplaatsfactoren van betekenis. De dragers van de ruimtelijk

economische structuur zijn de luchthaven, de zeehavens, de stedelijke 

gebieden, de grote bedrijventerreinen en de infrastructurele verb indingen. 

De regio 'schuift' uit richting Almere, Utrecht en Le iden. Daarom dient 

Noord-Holland Zuid niet te worden gezien als een eiland maar worden 

verbanden gelegd met aangrenzende gebieden. 
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Om een verdere duurzame economische ontwikke

ling in dit gebied mogelijk te maken zijn grote inspan

ningen nodig. De ruimte is immers schaars en moet 

daarom zo innovatief mogelijk worden gebruikt. Van 

alle door ons gesubsidieerde projecten wordt het na 

te streven resultaat voor 2005 gesteld op een gemid

delde ruimtebesparing van 15% in bruto hectare. 

De strategie om voldoende areaal bedrijventerreinen 

beschikbaar te houden berust op de hierboven 

genoemde 4 sporen: 

Spoor 1 Verbetering van de benutting van 

bestaande bedrijventerreinen 

Dit spoor is erop gericht om bestaande terreinen in 

zo optimaal mogelijke staat te houden. Het gaat 

daarbij om herinrichting van het openbare gebied, 

verbeterde ontsluiting (intern en extern) en innovatief 

ruimtegebruik. Het is van belang om bedrijven

terreinen aantrekkelijker te maken en daarmee uit

stroom van bedrijven tegen te gaan. Betere benutting 

van de ruimte geeft bovendien groeimogelijkheden 

aan bestaande bedrijven en vestigingsmogelijkheden 

voor nieuwe bedrijven. 

Op een aantal terreinen in Noord-Holland Zuid is al 

met succes begonnen met de uitvoering van deze 

aanpak. Goede voorbeelden zijn de herstructurering 

van de Australiëhaven (770 ha), waardoor een ruimte

winst van 107 ha is bereikt, en de herstructurering 

van Weesp-Noord (76 ha) met een ruimtewinst van 

8ha. 

Een deel van onze ambitie van 10% zuiniger ruimte

gebruik kan hier worden waargemaakt. Met het 

beleidsprogramma 'Innovatief Ruimtegebruik' dragen 

wij bij aan de totstandkoming van deze ambitie. 

De bestaande programma's 'Herstructurering' en 

'Duurzame inrichting van bedrijventerreinen' 

vormen samen de pilots voor het bedrijventerrein 

van de toekomst, ons organisatorisch en financieel 

instrumentarium om deze opgave te realiseren. 

Het uitgangspunt bij herstructurering van werk

gebieden is dat de werkfunctie blijft gehandhaafd. 
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Spoor 2 Planologisch mogelijk maken van 

nieuwe bedrijventerreinen 

De bestaande streekplancapaciteit voorziet in de 

mogelijkheid tot aanleg van bedrijventerreinen. 

Het is aan de gemeenten om hiervoor bestemmings

plannen te maken, waarbij de voorwaarde is dat de 

ontwikkeling pas daadwerkelijk kan worden gestart 

als planologisch en financieel de realisering van de 

benodigde infrastructuur is veiliggesteld. Na project

ontwikkeling worden de locaties feitelijk uitgeefbaar. 

Deze bestaande streekplancapaciteit, 315 ha netto, is 

onvoldoende om tegemoet te kunnen komen aan de 

planningsopgave. In dit streekplan nemen wij der

halve nieuwe bedrijventerreinlocaties op, die de 

komende jaren ontwikkeld kunnen worden. 

Deze nieuwe locaties zijn opgenomen in de tabel 

'bestaande en nieuwe streekplancapaciteit tot 2020 in 

ha's netto'. Ook hier is het aan de gemeenten om 

bestemmingsplannen te maken voor deze gebieden. 

Het planologisch mogelijk maken van deze bedrijven

terreinen betekent nog niet dat alle locaties tijdig in 

ontwikkeling worden genomen. Veel hangt af van 

het tijdig beschikbaar zijn van een goede bereikbaar

heid. Maar ook bijvoorbeeld het tijdig gereed zijn 

van de bestemmingsplannen. 

Zoals uit de tabel blijkt kunnen er voor Schiphol

gebonden bedrijven voldoende locaties worden 

ontwikkeld. Schiphol is de motor voor onze 

economische vitaliteit. Deze functie kan door de 

ontwikkeling van de nieuwe locaties gehandhaafd 

en versterkt worden. Voor de toekomst is een 

strategische reserve voor deze bedrijvigheid nood

zakelijk. De locaties Zwanenburg-Zuid (300 ha) en 

de A4-zone Nieuw Vennep (100 ha) zijn derhalve 

bestemd als strategische reserve voor Schiphol

gebonden bedrijvigheid. Deze twee gebieden zijn 

gelegen binnen de rode contour. Overloop naar 

Almere biedt ook uitkomst. Hierover gaan wij 

afspraken maken met de gemeente Almere en de 

provincie Flevoland. 
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Om de ICT-opgave mogelijk te maken is het nood

zakelijk om (milieuhinderlijke) bedrijven te 

verplaatsen. 

Westpoort leent zich naast intensivering ook voor 

vestiging van milieuhinderlijke bedrijven (stapeling 

van milieucontouren). 

Spitsen we de opgave toe op de regio's dan komt er 

een gedifferentieerd beeld naar voren. 

In meerdere regio's is geen enkele substantiële 

nieuwe locatie meer voor handen. In de regio's waar 

aan de planningsopgave op dit moment niet kan 

worden voldaan, ligt dus nog een zoekopgave. De 

ruimtelijke mogelijkheden zijn met name in IJ mond, 

Zaanstreek, Waterland, Gooi en Vechtstreek en Zuid

Kennemerland zó beperkt dat opvang van econo

mische activiteiten in andere regio's noodzakelijk 

kan zijn. Zeker na 2010 ondervinden de regio's de 

grenzen van de ruimte in de eigen regio. 

Gedeputeerde Staten doen een verkennend onder

zoek naar locaties voor regionale bedrijventerreinen 

(in een orde grootte van 30 ha bruto of meer per 

terrein). 

De uitkomsten hiervan zullen, voor zover deze 

locaties gelegen zijn buiten de rode contour, worden 

opgenomen in een uitwerking van het streekplan. 

De ontwikkeling van het bedrijventerrein in 

Amstelveen (Legmeer, nabij de omgelegde N201) 

maken wij mogelijk door middel van een streekplan

uitwerking (zie verder hoofdstuk 6.5 regio Amstel

en Meerlanden). 

Naast de opgave om 240 ha te intensiveren én 

1.000 ha extra te plannen, is er ruimte nodig voor 

beleidsimpulsen voor regionaal-economische stimu

lering. Inmiddels zijn regiospecifieke onderzoeken 

gestart om inzicht te krijgen in de voor de desbetref

fende regio's benodigde differentiatie aan vestigings

locaties voor bedrijven. Tevens bestaat er nog een 

extra planningsopgave ten gevolge van transformatie-
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processen in Amsterdam. Deze planningsopgave kan 

op dit moment nog niet worden gekwantificeerd, 

aangezien de plannen nog nader moeten worden 

geconcretiseerd. 

Spoor 3 Accommodatie van bedrijven in het 

stedelijk gebied 

Veel bedrijven zijn uit de gemengd opgezette oude 

wijken vertrokken. Vaak gedwongen door de milieu

eisen of omdat de ondernemer de voorkeur gaf aan 

een bedrijventerrein boven een woonwijk. Veel klein

schalige bedrijven passen echter uitstekend in een 

woonwijk. Het gaat dan om mogelijkheden voor 

werken aan huis (woonwerkeenheden), solitaire 

kantoorvilla's en bedrijfsverzamelgebouwen. 

Wij verwachten van gemeenten dat zij groeiende of 

verplaatsende bedrijven binnen de gemeentegrenzen 

herplaatsen en hierbij geen beroep doen op regionale 

bedrijventerreinen. 

Spoor 4 Overloop naar andere regio's 

De opvang van economische activiteiten in een 

andere regio is voor steeds meer regio's de enige 

mogelijkheid om de autonome economische ontwik

keling op te vangen. De overloop naar Westpoort is 

een goede oplossing voor vooral grootschalige 

milieuhinderlijke bedrijven. In dit gebied is een 

aanbod aan droge zeehaventerreinen beschikbaar. 

Dit gebied kan ook een bijdrage leveren aan de 

transformatieprocessen in Amsterdam en Zaanstad. 

De driehoek Alkmaar-Hoorn-Den Helder kan een 

functie vervullen voor de opvang van bedrijvigheid 

uit IJmond, Zaanstreek en Waterland. Daarnaast 

kiezen wij voor de opvang van economische activi

teiten elders, waartoe wij een studie uitvoeren 

( opvang 100 ha bovenregionale behoefte aan 

bedrijventerreinen Waterland/ Zaanstad). 

In deze studie wordt een eventuele locatie in de 

Wijde Wormer niet betrokken. 

De Gooi en Vechtstreek doet al zaken met Almere. 

Almere is tevens in beeld voor de opvang van 

Schipholgebonden bedrijvigheid. 
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Recreatie en toerisme 

De sector recreatie en toerisme is met een omzet van 

€ 6.3 miljard en 90.000 banen van grote economische 

betekenis voor Noord-Holland. Onze huidige notitie 

'Ruimte voor toerisme' biedt onvoldoende kwanti

tatieve informatie om de ruimtebehoefte van deze 

sector te bepalen en die (geheel of gedeeltelijk) over 

te nemen in dit streekplan. Gedeputeerde Staten 

zullen in 2003 een meer gedetailleerde, kwantitatieve 

uitwerking van de notitie 'Ruimte voor toerisme' 

maken voor geheel Noord-Holland. 

Indien deze kwantitatieve uitwerking van de notitie 

'Ruimte voor Toerisme' leidt tot aanpassing van het 

beleid buiten de rode contouren en niet past binnen 

het beleid voor het landelijk gebied, zullen wij die 

ruimteclaim afwegen door middel van een daartoe 

geëigende streekplanprocedure. 

Hoofdlijn vernieuwd locatiebeleid 

De hoofdlijnen voor ons nieuwe locatiebeleid zijn 

neergelegd in dit streekplan. Met locatiebeleid willen 

wij zorgen voor goede vestigingsplaatsen voor 

bedrijven, kantoren, en grootschalige voorzieningen. 

Locatiebeleid is vestigingsbeleid dat bijdraagt aan de 

volgende beleidsdoelen: 

• Kwaliteit van de ruimtelijke inrichting: zorgvuldig 

en zuinig ruimtegebruik op lokaal en regionaal 

niveau, een goede kwaliteit van inrichting van de 

locaties en inpassing in de omgeving. 

• Verkeer en vervoer: doelmatig gebruik van de 

verkeers- en vervoersinfrastructuur. 

• Economie: ruimte om tegemoet te komen aan de 

marktvraag naar locaties en vestigingsplaatsen 

voor bedrijvigheid, kantoren en voorzieningen. 

Locatiebeleid krijgt gestalte door een combinatie van 

ruimtelijk, economisch en verkeer- en vervoers

beleid. Het is gericht op shrring van nieuwe ontwik 

Autonome vraag regionale bedrijvigheid 2000-2020 (streefcijfers in netto ha's) 

U itgeefbaar 

aanbod incl. 

bestaande Plannings-

Vraag- streekplan- opgave Nieuwe Zoek-

opgave capaciteit 2000-2020 locaties gebieden 

Waterland 164 20 144 120 24 

Zaanstad 159 99 60 60 

Zuid Kennemerland 133 14 119 119 

IJmond 87 47 40 15 25 

Amste l en Meerlanden 164 97 67 85 18 

(overschot) 

Amsterdam (incl. Amstelveen, 

Diemen en Ouder-Amstel) 322 252 70 160 90 

(waarvan 50 (overschot) 

Amstelveen) 

Gooi en Vechtstreek 169 35 134 134 
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kelingen en stelt regels en voorwaarden aan plan

vorming via de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

Wij vinden het belangrijk om in dit streekplangebied, 

waar de ruimte schaars is en de bereikbaarheid 

zwaar onder druk staat, locatiebeleid als sturend 

middel te benutten. Maar dan zodanig, dat de 

economie - binnen de mogelijkheden van de regio -

de ruimte krijgt. Dat kan overigens alleen goed van 

de grond komen door een gezamenlijke inzet van 

overheden en marktpartijen. 

Locatiebeleid richt zich op een verantwoorde planning 

en ontwikkeling van locaties en vestigingsplaatsen. 

Uitgangspunten die wij hanteren zijn: 

• Selectiviteit: Niet alle economische activiteiten 

passen overal. Voor sommige activiteiten 

(functies) bestaan specifieke vestigingseisen, 

waaraan de ene locatie beter voldoet dan de andere. 

Sommige locaties moeten bovendien voor

behouden blijven aan specifieke functies om de 

bereikbaarheid en kwaliteit van de ruimtelijke 

inrichting te waarborgen. Ook kan het toestaan 

van functies op bepaalde specifieke locaties tot 

ongewenste effecten leiden. 

• Bundeling: Door functies op een verstandige 

manier te bw1delen, afgestemd op de verkeers

en vervoersinfrastructuur, wordt de aanwezige 

ruimte zorgvuldig benut. Ook wordt dan de 

infrastructuur zo doelmatig mogelijk benut. 

Bundeling van functies die met elkaar te maken 

hebben kan winst opleveren, zowel voor de 

bereikbaarheid, ruimtelijke inrichting, als voor 

het economisch functioneren. Door arbeids

intensieve functies te bundelen ontstaan meer 

kansen voor het openbaar vervoer en vervoer

management. 

• Differentiatie: Door in de plai.ming niet alleen in te 

zetten op voldoende locaties en vestigings

mogelijkheden (kwantitatief), maar ook op locaties 

met verschillende kwaliteiten, kan Noord

Holland-Zuid haar aantrekkelijke vestigings

klimaat behouden. Dit kwalitatieve aspect willen 

wij zowel in onze beleidsontwikkeling, als in ons 
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toetsingskader tot zijn recht laten komen. Boven

lokale afstemming van vraag en aanbod van 

ruimte voor bedrijvigheid moet hieraan bijdragen. 

Vestigingsmilieus 

Kantoren, bedrijven en voorzieningen (verder: 

bedrijfsfuncties) dienen gevestigd te worden binnen 

de in het streekplan aangegeven rode contouren. 

Vervolgens moet worden bepaald welke bedrijvig

heid bij voorkeur waar wordt gefaciliteerd, of wordt 

toegestaan, zodanig dat rekening wordt gehouden 

met vestigingsplaatsfactoren. De ruimte binnen de 

contouren kan worden uitgesplitst in type vestigings

milieu. Vestigingsmilieus zijn gebieden met bepaalde 

kenmerken qua kwaliteit, bereikbaarheid, en 

stedelijke dichtheid. De vestigingsmilieus verschillen 

verder door hun ligging binnen de contouren en de 

mogelijkheid voor het combineren met andere 

functies zoals bijvoorbeeld wonen. 

Bedrijfsfuncties passen goed, zijn toelaatbaar onder 

voorwaarden, of passen niet in een bepaald 

vestigingsmilieu. Dat hai.1gt af van: 

• de kenmerken en mogelijkheden van die 

vestigingsrnilieus; 

• de vestigingsplaatsfactoren van de verschillende 

functies. 

De ruimte en de verkeer- en vervoersinfrastructuur 

worden optimaal ingericht en benut door bedrijfs

functies en vestigingsrnilieus zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen en te combineren. Dat wil niet 

zeggen dat dit in alle gevallen kan. Lokale en 

regionale omstandigheden kwmen leiden tot een 

specifieke keuze. Flankerende maatregelen, zoals b.v. 

vervoermanagement, kwmen een functie alsnog 

goed mogelijk maken, maar niet altijd. Bovendien 

vinden wij dat sommige functies in bepaalde milieus 

moeten worden geweerd, bijvoorbeeld vanwege 

milieu of veiligheid, of vanwege de schaalgrootte ten 

opzichte van de omgeving. 

Zo willen wij voorkomen dat ruimte voor industrie 

opgesoupeerd wordt door functies die ook elders in 

de bebouwde ruimte een plaats zouden kwmen 
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krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan kantoren en 

grootschalige detailhandel. 

Centraal in het nieuwe provinciale locatiebeleid 

komt te staan een typologie van vestigingsmilieus. 

Deze typologie zal globaal zijn en ruimte bieden 

voor regionale afstemming en lokaal maatwerk. 

Het provinciale kader biedt gemeenten, al dan niet in 

regionaal verband, de mogelijkheid om tot verdere 

uitwerking te komen. Uitwerkingen die niet strijdig 

zijn met de provinciale typologie zijn mogelijk. 

De provinciale typologie wordt opgenomen in de 

Leidraad provinciaal ruimtelijk beleid. Ook de wen

selijkheid en toelaatbaarheid van bepaalde functies, 

voorwaarden, richtlijnen, criteria, (on)mogelijkheden 

voor fw1ctiemenging en mogelijkheden tot maat

werk worden als provinciaal toetsingskader voor 

gemeentelijke plannen opgenomen in de Leidraad. 

Gemeentelijke plannen toetsen wij aan de hierboven 

omschreven hoofdlijn en de in de Leidraad op te 

nemen tekst. 

Voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam 

zal - na vaststelling door de gemeenteraad - het 

door Amsterdam zelf ontwikkelde locatiebeleid 

gelden. Amsterdam kan hierover afspraken maken 

met de buurgemeenten. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar de parkeernormen 

voor de Zuidas. Volgens de huidige plannen worden 

in de Zuidas een aanzienlijke hoeveelheid woningen 

gebouwd voor 16.000 bewoners. Daarnaast wordt 

ruim 100.000 m' - in woningen transformeerbaar -

kantooroppervlak aangeboden. 

Hiervan uitgaande stellen wij voor de Zuidas voor 

de woningbouw een parkeernorm vast van twee 

parkeerplaatsen op een woning. 

Wij willen onze eigen rol in het tot stand brengen 

van goede vestigingslocaties versterken. Vooralsnog 

willen wij dit oppakken door een provinciale rol in 

het ontwikkelen van stedelijke knooppunten. 

Door middel van een streekplanuitwerking zullen 

Gedeputeerde Staten locaties voor grootschalige 
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distributie en overslag aanwijzen. Belangrijk is dat 

vraag en aanbod van vestigingsmilieus goed op 

elkaar worden afgestemd en dat bereikbaarheid zo 

goed mogelijk wordt gefaciliteerd. Dit krijgt gestalte 

via ons economische en verkeers- en vervoersbeleid. 

4.6 Een economische bestaans

basis voor de landbouw 

Wij kiezen voor de ontwikkeling van een duurzame 

landbouw. Een landbouw, die economisch pers

pectief biedt en tevens in ecologisch opzicht in 

evenwicht is met haar omgeving, maatschappelijk 

geaccepteerd en waar onder sociaal acceptabele 

omstandigheden wordt gewerkt. 

Essentie van het ruimtelijk beleid 

Wij bieden ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden 

aan de landbouwsector. In het ruimtelijk landbouw

beleid maken wij onderscheid h1ssen grondgebonden 

landbouw en glashlinbouw. De landbouw treedt in het 

hele streekplangebied op als medebeheerder van het 

landschap. Wij geven, gelet op het karakter van verwe

ving van de landbouwfunctie met landschappelijke 

waarden, daarom geen landbouwkerngebieden aan. 

Als gevolg hiervan is het instrument LER (Landbouw 

Effect Rapportage) niet meer van toepassing in het 

plangebied, omdat dit instrument gekoppeld is aan 

de functie landbouwkerngebieden. Wij ontwikkelen 

een nieuw instrument om de effecten van groot

schalige ingrepen die een streekplanherziening 

vereisen, op de landbouwfw1ctie in beeld te brengen. 

Zo kurmen wij de gevolgen voor de agrarische 

functie integraal mee laten wegen in de plan

ontwikkeling. Wij streven hierbij naar een integrale 

effectrapportage waarin de landbouw verankerd is. 

Voor vrijkomende agrarische bebouwing 

ontwikkelen wij nieuw beleid dat wordt opgenomen 

in onze Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid (zie 

paragraaf 4.9 onder algemeen beleid voor het 

landelijk gebied). 
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Grondgebonden landbouw 

Wij maken binnen de grondgebonden landbouw een 

onderscheid in gebieden voor de primaire agrarische 

productie en gebieden voor verbrede landbouw. 

In de agrarische productiegebieden vloeit het land

schapsbeheer voort uit de agrarische bedrijfsvoering; 

de bedrijfsvoering houdt hier echter niet primair 

rekening mee. In de gebieden voor verbrede land

bouw is sprake van de landbouw als mede

beheerder, gekoppeld aan een agrarische bedrijfs

voering en daarmee verbonden nevenfuncties zoals 

recreatie, natuur- en landschapsbeheerfuncties. 

Gebieden voor productie landbouw 

Het verantwoord economisch functioneren van de 

grondgebonden landbouw is een essentiële voor

waarde voor het behoud van de landbouw als mede

beheerder van het landschap. Wij zullen ruimte 

bieden voor structuurversterking van grond

gebonden bedrijven. Grote aaneengesloten gebieden 
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landbouw 2020 

- productielandbouw 

topografie juli 2000 

verbrede landbouw 

glastuinbouw 

zijn de akkerbouwgebieden in de Haarlemmermeer 

en de veehouderij in de overige droogmakerijen. 

Daarbuiten liggen in verschillende regio's kleinere 

eenheden. Deze gebieden blijven optimaal voor de 

landbouw ingericht, met behoud van de landschap

pelijke hoofdstructuur. Ruimtelijke claims die leiden 

tot beperkingen van de agrarische functies worden 

bij voorkeur gezocht buiten deze gebieden indien 

ruimtelijke compensatie of integratie met de agra

rische functie niet mogelijk is. 

Gebieden voor verbrede landbouw 

In de gebieden voor verbrede landbouw heeft de 

landbouw naast productie een belangrijke functie ten 

aanzien van bijvoorbeeld waterbeheer, recreatie en 

natuur. De productiefunctie heeft dan niet meer het 

primaat, maar landbouw is wel hoofdrolspeler in het 

gebied. 

Wij willen initiatieven hiertoe juist in deze gebieden 

actief ondersteunen. De aanduiding 'verbrede 
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landbouw' (zie ook de kaart in deze paragraaf) 

impliceert niet dat gebruiksbeperkingen gewenst zijn 

om de verbreding te realiseren. De ontwikkeling van 

de duurzame agrarische productie blijft onze 

aandacht houden. De overweging om verbredings

activiteiten aan de bedrijfsvoering toe te voegen ligt 

bij de ondernemer. Nieuwe activiteiten die aan het 

agrarisch bedrijf worden toegevoegd, zoals verblijfs

recreatie, mogen met het oog op behoud van de 

landschappelijke kwaliteiten de agrarische functie 

niet verdringen. 

Voor de streekplanperiode is essentieel: 

• Structuurversterking gericht op duurzame 

productie (kavelruil, landinrichting). 

• Het bevorderen van verbredingsactiviteiten 

(recreatie-, natuurbeheer). 

• Handhaven van voldoende ruimte om deze 

'transformatie' te realiseren. 

Glastuinbouw 

De essentie van ons ruimtelijk beleid voor de glas

tuinbouwgebieden is herstructurering van oude 

glastuinbouwgebieden, vergroting van de productie

ruimte en uitbreiding van de agribusiness. 

De glastuinbouw en de daarmee samenhangende 

bedrijvigheid is een van de economische dragers in 

Noord-Holland Zuid. Wij onderkennen de behoefte 

aan productieruimte voor deze sector en scheppen 

daarom ruimtelijke mogelijkheden voor de vestiging 

van productie- en handelsondernemingen. 

De tuinbouwgebieden Aalsmeer en omstreken en 

Heemskerk-Beverwijk liggen beide in het stedelijk 

kerngebied. De druk van niet-agrarische functies op 

deze gebieden is hier groot. 

Het gebied Heemskerk-Beverwijk is een tuinbouw

gebied met opengronds- en gespecialiseerde glas

tuinbouw. Het specifieke karakter van dit tuinbouw

gebied blijft behouden, maar enige groei en vestiging 

van nieuwe bedrijven blijft mogelijk. Grootschalige 

nieuwe vestiging van bedrijven wordt beperkt tot de 
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concentratiegebieden voor de glastuinbouw in 

Noord-Holland Noord. 

De glastuinbouwlocatie Aalsmeer e.o. blijft de 

belangrijkste locatie (90% van het glas) . Alleen in dit 

gebied, het sierteeltcomplex Aalsmeer en omgeving, 

wordt ruimte geboden voor verdere groei. 

4. 7 Behoud en ontwikkeling van 

cultuurhistorische waarden 

Ons beleid is gericht op behoud van cultuur

historische (archeologische, bouwkundige, steden

bouwkundige en historisch geografische) waarden 

door ze in ruimtelijke ontwikkelingen te respecteren 

en zo mogelijk nog beter tot hun recht te laten 

komen. Wij leggen daarbij de nadruk op structuren 

en ensembles die mede bepalend zijn geweest voor 

de wording van onze provincie. Behalve bescherming 

van objecten zullen wij ons met name meer richten op 

de benutting en de ontwikkeling van de ruimtelijke 

context waarin deze objecten zich bevinden. 

Essentie van het ruimtelijk beleid 

Wij zetten in op een ruimtelijke ontwikkeling van 

Noord-Holland Zuid die de cultuurhistorie zichtbaar 

houdt. Wij leggen daarbij de nadruk op structuren en 

ensembles die mede bepalend zijn voor de ruim-
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telijke identiteit en de (leef)kwaliteit van het gebied. 

Onze beleidsstrategie is gericht op behoud door 

ontwikkeling. Afhankelijk van de zwaarte van het 

cultuurhistorische belang kiezen wij voor behoud 

(bescherming), versterking en in sommige gevallen 

vernieuwing (transformatie). Bij nieuw gebruik en 

transformatie staat verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit centraal (ontwerpopgave). Hiermee willen 

wij, samen met andere betrokken partijen, komen tot 

creatieve en innovatieve ruimtelijke oplossingen die 

recht doen aan de cultuurhistorische kwaliteiten en 

de nieuwe inrichting van het gebied. 

In het streekplangebied is deze integrale ruimtelijke 

opgave het meest evident bij de Stelling van 

Amsterdam en de herbestemming van in onbruik 

geraakte bedrijventerreinen met industrieel erfgoed 

in het Noordzeekanaalgebied. De kansen die hier 

liggen om door functiecombinaties en meervoudig 

ruimtegebruik diverse beleidsdoelen op het schaal

niveau van het streekplangebied te realiseren willen 

we benutten. 

Cultuurhistorische Waarden 

Onze Cultuurhistorische Waardenkaarten geven een 

overzicht van de (inter)nationale, regionale en lokale 

waarden in Noord-Holland. Een deel daarvan heeft 

reeds een beschermende status en is opgenomen in 

de Belvédèregebieden van het Rijk. Wij gaan ervan 

uit dat deze kaarten als informatie- en inspiratiebron 

gebruikt worden bij de belangenafweging in ruim

telijke ordeningsprocessen. 

De geïnventariseerde cultuurhistorische waarden 

dienen in een vroeg stadium van de planvorming te 

worden gebruikt en bij de vaststelling meegewogen. 

Er moet onderbouwd worden aangegeven op welke 

wijze de cultuurhistorische waarden worden 

behouden, versterkt of als inspiratiebron gebruikt bij 

nieuwe ontwikkelingen (zie ook Leidraad Provinciaal 

Ruimtelijk Beleid). 

De kaarten zijn een hulpmiddel voor gemeenten bij 

het ontwerpen van bestemmingsplannen. Wij vragen 

de gemeenten hiermee rekening te houden. 

Als de aard en omvang van de ruimtelijke ontwikke

ling daartoe aanleiding geven, vragen wij de 

gemeenten om uitwerking in een beeldkwaliteitplan. 

Wij zien dit als een noodzakelijke aanvulling op het 

bestemmingsplan. Wij denken actief met gemeenten 

mee over de mogelijkheden om de ruimtelijke 

identiteit te versterken. In dat kader wordt een 

provinciaal bouwmeester aangesteld. Als uitwerking 

van de Cultuurhistorische Waardenkaarten stelt de 

provincie in samenspraak met gemeenten, cultuur

historische regioprofielen op. Daarin worden per 

gebied of structuur de culturele kwaliteiten, de 

strategie en handvatten voor de ontwikkelings

richting nader omschreven. Deze uitwerking van de 

Cultuurhistorische Waardenkaart wordt op termijn 

opgenomen in de Leidraad voor het Provinciaal 

Ruimtelijk Beleid. 
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Cultuurhistorische Waardenkaart 
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OP DE CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

KAART WORDEN DE VOLGENDE 

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 

ONDERSCHEIDEN: 

Historisch landschappelijke lijnen en vlakken 

Deze lijnen en vlakken zijn de dragers van de cultuurh istorische kwalite it 

van het landschap en dienen waar mogelijk in tact te blijven. 

Archeologische gebieden of terreinen 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen de archeologische terre inen 

waar mogel ijk behouden te blijven en ingepast te worden in de nieuwe 

structuur. De terreinen van zeer hoge en hoge waarde dienen in 

bestemmingsplannen te worden opgenomen en door middel van een 

aanlegvergunn ing beschermd. De terreinen van zeer hoge waarde zijn 

wettelijk beschermd of zullen wette lijk beschermd gaan worden. Voor die 

terreinen geldt dat werkzaamheden die kunnen leiden tot aantasting van 

de aanwezige waarden vergunningsplichtig zijn. 

De meeste archeologische overblijfselen zijn onbekend omdat ze onder 

het maaiveld liggen. Om te voorkomen dat waardevo lle informatie 

verloren gaat, moeten deze overbl ijfselen zo vroeg mogelijk in de plan

ontwikkeling door een archeologisch vooronderzoek worden gelokal iseerd 

en gewaardeerd. Waardevolle vindplaatsen die niet behouden kunnen 

blijven, moeten voorafgaand aan de plan uitvoering worden onderzocht 

door opgraving. 

Historisch-stedenbouwkundige structuren 

De structuren van zeer hoge waarde zijn de van rijkswege beschermde 

landgoederen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten, of gebieden die 

hiervoor genomineerd zijn. Waar dat nog niet is gebeurd, moeten voor de 

beschermde stads- en dorpsgezichten bestemmingsplannen worden 

opgesteld die gericht zijn op het behoud en de ontwikkeling van het 

specifieke karakter van het gebied. 

Stelling van Amsterdam 

In de ruimtelijke hoofdstructuur van Noord-Holland 

Zuid vormt de Stelling van Amsterdam letterlijk een 

verbindings- en overgangszone tussen het stedelijk 

kerngebied en de grootschalige landschappen. Wij 

geven een Stellingzone aan die wij als herkenbare 
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ruimtelijke eenheid willen behouden en ontwikkelen 

tot een aantrekkelijke pleisterplaats voor de stad. 

Onze strategie in deze zone is gericht op versterking 

van de cultuurhistorische patronen en objecten door 

een (bescheiden) toevoeging van nieuwe functies en 

landschapselementen. Het accent ligt op combinaties 

met het blauwgroene en toeristisch-recreatieve 

programma in aansluiting op de stad. Ook klein

schalige stedelijke functies, zoals maatschappelijke 

en culturele voorzieningen en woon/werkmilieus in 

zeer lage dichtheden, kunnen hierbinnen een plek 

krijgen. In de hele stellingzone is in principe ruimte 

voor 2.000 hectare (natte) natuur, 250 ha nieuwe 

boszones en 150 ha stedelijk programma. 

Beleid binnen de Stellingzone 

Voor de Stellingzone geldt in principe het beleid 

voor de Belvédèregebieden (zie paragraaf 4.9). 

Daarnaast gelden twee op de Stellingzone 

toegesneden beleidslijnen: 

1 Behoud van de ruimtelijke samenhang tussen de 

verschillende (deels beschermde) onderdelen: 

• de hoofdverdedigingslijn van dijken en kades 

als verbindende structuurdrager; 

• fortterreinen met bijbehorende genieloodsen 

en dienstwoningen; 

• kringenwetboerderijen; 

• inundatiewerken (sluizen, duikers en 

inlaatwerken); 

• (een gedeelte van) de inundatiegebieden. 

2 Binnen de Stellingzone maken wij ontwikkelingen 

mogelijk die de herkenbaarheid en de gebruiks

waarde van het monument versterken, zoals: 

• een blauw-groene inrichting als accentuering 

van de hoofdverdedigingslijn en de accessen; 

• verbetering van bestaande en de aanleg van 

nieuwe recreatieve routes; 

• herbestemming van de forten en bijgebouwen 

die bijdragen aan de publieke toegankelijk

heid; 
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• nieuwe - veelal rode - bestemmingen op 

nieuw aan te leggen zogenaamde veld

eenheden (landschapselementen met de 

omvang van een fort): wonen en werken in 

zeer lage dichtheden, verblijfsrecreatie, 

jachthaven, natuurontwikkeling; 

• activiteiten in het kader van de verbrede 

landbouw. 

De ontwikkelingsrichting per deelgebied 

De begrenzing van de Stellingzone is gebaseerd op 

de landschappelijke en programmatische verschillen 

van drie onderscheiden deelgebieden. 

De differentiatie in ontwikkelingsrichting per deel

gebied hangt samen met het algemene ruimtelijke 

beleid voor de grootschalige landschappen en het 

stedelijk kerngebied . 

Het Vecht- en Plassengebied 

(nationaal landschap Groene Hart) 

Het accent ligt hier op versterking van de eco

logische en toeristisch-recreatieve betekenis van de 

Stelling. Door een strategische lokalisering van 

waterbergingsgebieden in dit gebied kan langs de 

hoofd verdedigingslijn een ring van plassen ontstaan. 

De veenriviertjes en polderdijkjes vormen de 

verbindingen met het recreatieve netwerk van de 

stad. Bij de uitwerking wordt een relatie gelegd met 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

De lege noordrand (nationaal landschap 

Noord-Holland Midden) 

In dit gebied voegt de Stellinginrichting zich naar de 

grote eenheden agrarisch cultuurlandschap, 

waaronder de Beemster. De landbouw speelt een 

belangrijke rol als beheerder van het landschap. 

Uitwerking geschiedt in samenhang met het gebieds

programma De Groene Long en het ontwikkelings

programma voor het Nationaal Landschap. 

De Westflank (stedelijk kerngebied tussen 

Uithoorn en Uitgeest) 

In de voormalige bufferzone Haarlem-Amsterdam 

en Beverwijk-Uitgeest ontwikkelt de Stellingzone 

zich tot een potentieel regionaal park met een mix 

van nieuwe blauwe, groene en rode functies. In het 

verstedelijkte gebied van de Haarlemmermeer en 

Aalsmeer staat het versterken van de hoofd

verdedigingslijn (Geniedijk en Vuurlinie) voorop. 

De verbreding van de A4, de omlegging van de 

N201, de (mogelijke) ontwikkeling van de Wijker

meerpolder en de aansluiting A8-A9 vormen een 

specifieke ontwerpopgave. 

Voor de Stellingzone stellen wij, in nauwe samen

werking met alle betrokken partijen, een integraal 

ontwikkelingsprogramma op als basis voor gebieds

gerichte uitwerkingen van het streekplan en uit

voeringsprojecten. 

Herbestemming industrieel erfgoed 

In het streekplangebied bevindt zich een aantal in 

onbruik geraakte cultuurhistorisch waardevolle 

industriecomplexen. Het gaat om terreinen langs het 

Noordzeekanaal, het IJ, de Haarlemmertrekvaart, het 

Spaarne en de Zaan. Deze complexen zijn als sporen 

van de 19e en 20ste eeuwse industrialisatie sterk 

medebepalend voor de identiteit van de regio. Voor 

een aantal van deze erfgoedlocaties zien wij door 

herontwikkeling kansen voor het creëren van nieuwe 

kwalitatief hoogwaardige grootstedelijke woon/werk

rnilieus. Wij zetten ons in voor een maatschappelijk 

en economisch verantwoord hergebruik van acht 

complexen. Onze uitgangspunten voor de her

bestemming van industrieel erfgoed zijn: 

• behoud en hergebruik van historische structuur 

en gebouwen; 

• openbare toegankelijkheid; 

• multifunctioneel en innovatief ruimtegebruik; 

• bereikbaarheid in de vorm openbaar vervoer is 

gewenst. 
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herbestemming industrieel erfgoedcomplexen in het Noordzeekanaalgebied 
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Wij maken multifunctionele herbestemming en 

inrichting van in onbruik geraakte bedrijven

terreinen met industrieel erfgoed planologisch 

mogelijk. Het uitgangspunt daarbij is: bedrijvigheid 

in combinatie met maatschappelijke en recreatieve 

functies en indien mogelijk met wonen. 

4.8 Verstedelijkingsbeleid: 

de rode contour 

Beleid voor het verstedelijkingsgebied 

In het streekplan werken wij met rode contouren. 

De betekenis van de rode contouren is uitsluitend 

het aangeven van de grens van het stedelijk gebied. 

Voor het bepalen van de functie / aanduiding van de 

grond dient men zich te baseren op de streekplan

kaart waarop de functies en aanduidingen zijn 

aangegeven. Voor het bij de kaarten behorende 

beleid dient de streekplantekst te worden geraad

pleegd. Wij merken daarnaast nog het volgende op: 

De rode contouren zijn weergegeven op de 

contourenkaart schaal 1 : 25.000 bestaande uit 
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5 deelkaarten. Op de streekplankaart (functiekaart) 

zijn de rode contouren eveneens opgenomen. De 

schaal van deze kaart is 1 : 100.000. 

Vanwege de meer gedetailleerde weergave is de 

contourenkaart 1 : 25.000 maatgevend voor de beoor

deling van gemeentelijke plannen en initiatieven. 

Omdat het streekplan een beleidsplan op hoofdlijnen 

is heeft ook een kaart met deze schaal echter nog een 

vrij grofmazig karakter. Dit maakt de kaart niet 

geschikt voor een beoordeling op het niveau van 

individuele woon- of bedrijfspercelen of kleinere 

(al dan niet agrarische) percelen. Dit is pas het geval 

als de gemeente in het bestemmingsplan de ligging 

van rode contouren vastlegt. Het bestemmingsplan 

heeft een schaal van tenminste 1 : 10.000. 

Dit brengt met zich mee dat bij het verwerken van 

onze contourenkaart in het bestemmingsplan de 

gemeente enige beleidsvrijheid wat betreft de nadere 

detaillering en precisering van de rode contour heeft. 

Eerst na het onherroepelijk worden van het besluit 

van Gedeputeerde Staten omtrent goedkeuring van 

het bestemmingsplan heeft de rode contour rechts

gevolgen voor de burger. 
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Uitgangspunten bij de bepaling van de rode contour 

Wij hebben in het streekplan voor iedere stad, voor 

ieder dorp en voor solitair gelegen stedelijke voor

zieningen, groter dan 5 ha, rode contouren 

getrokken. Dit met uitzondering van de te herziene 

of uit te werken delen van het streekplan. De rode 

contouren geven de uiterste grens aan van de 

verstedelijking. Onder verstedelijking verstaan wij 

alle ruirntevragende stedelijke functies die een 

aaneengesloten en samenhangend geheel vormen, 

groter dan 5 ha. 

Beoordeeld is het, op de vaststellingsdatum van het 

streekplan: 

• bestaande, al dan niet aaneengesloten, bebouwde 

gebied; 

• de in geldende beleidskaders, geldende bestem

mingsplannen en onherroepelijk verleende 

artikel 19 WRO-vrijstellingen vastgestelde 

verstedelijkingsmogelijkheden en 

• de in dit streekplan genoemde nieuwe locaties 

voor uitbreiding van verstedelijking. 

Bij het trekken van de rode contour is uitgegaan van 

de bestaande stedelijke functies respectievelijk de in 

nieuwe beleidskaders geprojecteerde functies . 

Zie daarvoor de streekplankaart. Wijziging daarvan 

in andere stedelijke functies is in beginsel toegestaan 

met inachtneming van hetgeen is aangegeven in de 

beleidslijnen voor de inrichting van het gebied 

binnen de rode contour. 

Binnen de rode contour hebben wij gebracht: 

• Woonbebouwing inclusief woonschepen in 

stedelijk gebied. 

• Bedrijven en kantoren. 

• Gereserveerde woon- en bedrijvenlocaties. 

• Voorzieningen (winkels, maatschappelijke 

voorzieningen, tuincentra e.d.). 

• Defensiecomplexen. 

• Infrastructuur. 

• Vaarwater en waterberging in stedelijk gebied. 

• Glastuinbouwcomplexen. 
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• Stedelijk groen (parken, sportvoorzieningen, 

begraafplaatsen). 

• Intensief gebruikte recreatievoorzieningen zoals 

maneges, recreatiewoningcomplexen, volkstuin

complexen in of aan bebouwd gebied. 

• Jachthavens in of aan bebouwd gebied. 

• De meer intensief bebouwde villagebieden. 

• Lintbebouwing waarbij sprake is van aaneen

gesloten bebouwing aan één of beide zijden van 

de weg. De bestaande bebouwing is als uitgangs

punt genomen. 

Buiten de rode contour hebben wij gelaten: 

• Stedelijke functies gelegen op plaatsen waar het 

landschappelijke karakter, de openheid of de 

groene functie beeld-, structuur- of kwaliteits

bepalend is. 

• Grootschalige, bovenlokale recreatiegebieden en 

solitair gelegen stedelijke voorzieningen zoals 

maneges, motels, jachthavens, maar ook solitair 

gelegen bedrijven of kleine clusters woningen 

met een omvang van 5 ha of minder. 

• Zeer extensief opgezette villagebieden in een 

overwegend groene omgeving (in Zuid

Kennemerland en het Gooi). 

• Niet aaneengesloten lintbebouwing evenals 

bestaande, al dan niet aaneengesloten, woon

schepenlocaties. 

• Enkele volkstuin- en sportcomplexen te weten: 

- In Amsterdam: Ons Buiten, Amstelglorie 

(Kop Amstelscheg), landelijk gebied rond de 

historische Sloterweg en de complexen ten 

noorden van de Alü). 

In Naarden: het gebied van de Volkstuin

vereniging Naarden. 

Beleidslijnen voor de inrichting van het gebied 

binnen de rode contour 

Bij de inrichting van het stedelijk gebied binnen de 

rode contour gelden de volgende voorwaarden: 

• Uitgangspunt voor verstedelijking is ICT. 

• Ook met inachtneming van dat uitgangspunt 
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echter, mogen niet alle open ruimten binnen het 

stedelijk gebied worden bebouwd; cultuur

historisch waardevolle patronen en open of 

blauw-groene ruimten die een belangrijke 

bijdrage leveren aan de stedenbouwkundige of 

cultuurhistorisch bepaalde structuur van het 

stedelijk gebied moeten bij de inpassing van 

nieuwe functies worden gerespecteerd. 

Zo dient ook het karakter van de villagebieden 

behouden te worden. De cultuurhistorische 

waardenkaart (CHW-kaart) is hierbij een 

hulpmiddel. 

• Een klein deel van de gebieden met groene en 

cultuurhistorische waarden en van de milieu

beschermingsgebieden ligt binnen de rode 

contour. In dat geval geldt in beginsel het 

gebiedseigen beleid (zie paragraaf 4.9). 

• Plannen en initiatieven gericht op verandering 

van bestaande stedelijke functies in andere 

stedelijke functies binnen bestaande bebouwing 

of door toevoeging van nieuwe bebouwing 

worden door ons beoordeeld aan de hand van 

de ruimtelijke situatie ter plaatse. Behoud of 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het 

gebied is daarbij uitgangsptmt. 

• Binnen het stedelijk gebied geldt ons locatiebeleid. 

• Er moet rekening gehouden worden met de 

ecologische verbindingszones die in het stedelijk 

gebied lopen. 

• Bij de (her-)inrichting van het stedelijk gebied 

wordt gestreefd naar het beperken van negatieve 

invloeden op het oppervlaktewater- en het grond

watersysteem, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Een functieverandering of herinrichting mag niet 

leiden tot een grotere aan- en afvoer van water. 

• Er zijn geen kwantitatieve taakstellingen voor 

woningbouw per stad of dorp vastgelegd; ook de 

bouwhoogte van bebouwing is niet vastgelegd. 

Wel moet bij nieuwbouw rekening worden 

gehouden met de afstand tot de contour in 

verband met de visuele effecten op het landelijk 

gebied. 
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• Bij de bouw van nieuwe woningen moet er voor 

worden gezorgd dat het bouwproject waar nodig 

bijdraagt aan de beschikbaarheid van voldoende 

betaalbare huur- en koopwoningen. 

• Eventuele karakteristieke doorzichten of bebou

wingspatronen in linten moeten worden gehand

haafd en beschermd in het bestemmingsplan. 

• De regelgeving voor veiligheid, geluid, stank en 

luchtverontreiniging wordt in acht genomen, 

evenals het beperkingengebied rond Schiphol. 

4.9 Beleid voor het landelijk gebied 

Al het gebied buiten de rode contour behoort tot het 

landelijk gebied. Buiten de rode contour mag geen 

verdere verstedelijking plaatsvinden. Het beleid voor 

het landelijk gebied is te onderscheiden in: 

• Algemeen beleid voor het landelijk gebied. 

• Beleid voor gebieden met groene en cultuur

historische waarden en de milieubeschermings

gebieden. 

Algemeen beleid voor het landelijk gebied 

Buiten de rode contour mag geen verstedelijking 

plaatsvinden. 

Agrarische functies 

In grote delen van het landelijk gebied komen agra

rische functies voor. Een nadere uitwerking van die 

functies, zoals bijvoorbeeld ( on)mogelijkheden op 

bouwpercelen, kassenbouw en bedrijfswoningen is 

vastgelegd in de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid. 

Functieverandering 

Naast agrarische functies komen ook talloze niet

agrarische functies in het landelijk gebied voor. 

In toenemende mate komt agrarische bebouwing vrij 

op het bouwperceel als gevolg van gehele of gedeel

telijke bedrijfsbeëindiging. Functieveranderingen in 

het landelijk gebied mogen niet tot verdere ver

stening leiden. In de volgende gevallen is functie-
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verandering toegestaan van zowel agrarische als 

niet-agrarische functies naar verbrede landbouw 

en/ of naar kleinschalige vormen van wonen, werken 

en recreatie: 

• bij herinrichting of sanering (bijvoorbeeld sloop) 

van vrijkomende bebouwing; 

• bij opheffing van ruimtelijk ongewenste situaties; 

• in het kader van stedelijke transformatie uit te 

plaatsen volkstuinen; 

• bij ontwikkeling van exclusieve woonmilieus in 

de sfeer van landgoederen met een gelijktijdige 

ontwikkeling en financiering van blauwe en 

groene functies. 

Deze functieverandering is uitsluitend mogelijk 

onder de voorwaarden dat: 

• er geen sprake is van toename van het bebouwde 

oppervlak op het bouwperceel, zover er 

bebouwing aanwezig is /was; 

• de nieuwe functie de bedrijfsvoering van agra

rische bedrijven niet beperkt; 

• recreatiewoningen niet worden omgezet in 

permanent bewoonde woningen. 

Bestaande economisch niet-agrarische functies 

(overige functies) 

Voor bestaande (economische niet-agrarische) 

functies in het landelijk gebied geldt dat per geval 

bekeken zal worden of - indien het vigerende bestem

mingsplan daarin niet voorziet - een beperkte 

toename van het bebouwde oppervlak binnen het 

bestaande bouwperceel mogelijk is. 

De mogelijkheden hiervoor zijn echter niet op voor

hand aan te geven, maar worden beoordeeld aan de 

hand van de ruimtelijke situatie ter plaatse. Er kan 

ruimte zijn voor ontwikkelingen, mits zorgvuldig 

gewogen en op een zodanige wijze dat de ruimtelijke 

kwaliteit van het gebied wordt behouden en versterkt. 

Voor alle plannen en initiatieven ten aanzien van 

functieveranderingen en bestaande economisch niet

agrarische functies geldt altijd dat geen afbreuk mag 
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worden gedaan aan de bestaande stedenbouw

kundige, cultuurhistorisch of groenblauwe kwali

teiten of karakteristieken van het landelijk gebied. 

Voor de beoordeling van gemeentelijke initiatieven 

en planvorming zijn nadere regels gegeven in de 

Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid. 

Beleid voor gebieden met groene en cultuur

historische waarden en de milieubeschennings

gebieden 

Aanvullend op het algemeen beleid voor het 

landelijk gebied geldt voor de gebieden met groene 

en culhmrhistorische waarden en de milieu

beschermingsgebieden gebiedseigen beleid: 

• Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijn

gebieden en Natuurbeschermingswetgebieden. 

In deze gebieden gelden primair het afwegings

kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en 

het Europees rechterlijk afwegingskader van de 

Vogel- en Habitatrichtlijn. Op dit moment ligt bij 

de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging 

van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband 

met Europees rechterlijke verplichtingen 

(TK 2002-2003, 28171) De wijziging is noodzakelijk 

ter implementatie van de Europese richtlijnen 

met betrekking tot het aanwijzen van speciale 

beschermingszones en de instandhoudingen 

bescherming daarvan. Daarnaast ook de Flora

en Faunawet die de bescherming van plant- en 

diersoorten beoogt. Voorts kan gebruikt worden 

gemaakt van de door Gedeputeerde Staten uit

gebrachte 'Beknopte handleiding voor gebieds

bescherming in Noord-Holland, Habitat- en 

Vogelrichtlijn'. 

• Alle gebieden die behoren tot: 

- Gebieden die zijn bepaald in de Beleidsvisie 

Ontwikkeling Provinciale Ecologische 

Hoofdstructuur van mei 1993 (PEHS); 

- Haarlemmermeer Groen; 

- De ecologische verbindingszones. 

- Groene Carré (Mainport en Groen); 

- Purmerland. 

In deze gebieden zijn ontwikkelingen mogelijk 

als ze passen binnen de natuurdoelen voor het 

gebied en de identiteit van het landschap 

versterken. 

Deze zijn beschreven in de Beleidsvisie 

Ontwikkeling Provinciale Ecologische Hoofd

structuur van mei 1993 en de nota Nahmrdoel

typen in Noord-Holland van augush1s 2000. 

• Belvédèregebieden en gebieden die op de 

werelderfgoedlijst van Unesco staan: 

- Beemster (tevens Unesco-monument); 

- Waterland en Zeevang; 

- Vecht- en Plassengebied; 

- Nieuwe Hollandse Waterlinie; 

- Stelling van Amsterdam (tevens Unesco-

monument); 

- Zuid-Kennemerland. 

In Belvédèregebieden worden gebiedseigen 

ontwikkelingen die te maken hebben met het 

bestaande (agrarische) gebruik, nieuwe klein

schalige vormen van recreatie, wonen en werken 

en groene en blauwe functies niet op voorhand 

onmogelijk gemaakt. 

Voorwaarde is een goede visuele en functionele 

inpassing in het landschap die de ruimtelijke 

kwaliteit en het specifieke karakter van het 

gebied aantoonbaar ondersteunt. 

De Cultuurhistorische Waardenkaarten en de 

nog te verschijnen Cultuurhistorische Regio

profielen worden bij de ruimtelijke ontwikkeling 

en de belangenafweging terzake betrokken. 

• Milieubeschermingsgebieden: 

- Grondwaterbeschermingsgebieden; 

- Bodembeschermingsgebieden; 

- Stiltegebieden. 

In milieubeschermingsgebieden geldt het beleid 

zoals neergelegd in het Provinciaal Milieu

beleidsplan (PMP). Voor wat betreft de stilte- en 

de grondwaterbeschermingsgebieden is een 

regeling opgenomen in de provinciale 

milieuverordening. 
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Al deze gebieden zijn weergegeven op de Kaart 

'groene en cultuurhistorische waarden en milieu

beschermingsgebieden'. 

In deze gebieden is sprake van bijzondere natuurlijke 

waarden en kemnerken of landschappelijke en cultuur

historisch waardevolle elementen en structuren die 

wij willen beschermen, behouden en versterken. 

De aard van de bescherming en de mate waarin 

planologische beperkingen in het gebruik van de 

gronden gelden, verschilt per type gebied en dient te 

worden afgestemd op de te beschermen belangen. 

Onnodige beperkingen worden zo voorkomen. Dit 

gebiedsgerichte maatwerk wordt vastgelegd in 

bestemmingsplannen. Een klein deel van deze 

gebieden ligt binnen de rode contour. Ook in dat 

geval geldt in beginsel het gebiedseigen beleid. 

Voor deze gebieden geldt altijd dat grootschalige 

ruimtelijke ontwikkelingen met aanzienlijke ruim

telijke effecten niet zijn toegestaan: 

• Aanleg van nieuwe infrastructuur. 

• Vestiging van nieuwe en uitbreiding van 

bestaande intensieve veehouderijen en bestaande 

glastuinbouwbedrijven met meer dan 2 ha. 

• Projectmatige uitoefening van de permanente 

bloembollenteelt; de toelaatbaarheid van bloem

bollenteelt als wisselteelt (de zogenaamde 

'reizende bollenkraam') hangt af van de te 

beschermen waarden ter plaatse. Dit wordt uit

gewerkt in de Leidraad voor het Ruimtelijk 

Beleid. 

• Nieuwe voorzieningen voor en omvangrijke 

uitbreidingen van permanente verblijfsrecreatie 

(waaronder bungalowparken en attractieparken); 

kleinschalige vormen van verblijfsrecreatie zoals 

kamperen bij de boer zijn in beginsel mogelijk. 

• Ontgrondingen ten behoeve van delfstofwinning. 

• Afvalstort. 

• Opstelling van windturbines in omvangrijke lijn

of clusteropstellingen. 

Bestemmingsplannen dienen derhalve deze ontwik

kelingen in deze gebieden omnogelijk te maken. 

Uitzonderingen op deze regel zijn uitsluitend 

toegestaan als: 

• er sprake is van een groot openbaar belang én 

• er geen reëel alternatief is. 

Op basis van een afweging tussen het te beschermen 

en te behouden belang en het met een bestemmings

plan of projectprocedure te dienen belang wordt de 

toelaatbaarheid beoordeeld. Ingeval van een positief 

besluit geldt ons compensatiebeleid, zoals dat is 

geformuleerd in ons besluit van 14 maart 2000. 

Zie verder ook de kaart Groene en cultuurhistorische 

waarden en Milieubeschermingsgebieden en de 

toelichting daarop (zie bijlage). 

Status van dit beleidsonderdeel 

Wij beschouwen de ligging van de rode contouren 

op de kaart en het hiervoor geformuleerde beleid als 

een essentiële beleidslijn. 

Aanpassing van deze lijnen op de kaart of wijziging 

van het beleid ter zake kan uitsluitend door een 

herziening van het streekplan, tenzij deze aanpassing 

onderdeel uitmaakt van, of voortvloeit uit, een nadere 

uitwerking van het streekplan. 
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5 
• 
• 
• Beleidslijnen voor de economische clusters 

In het zuiden van onze provincie ligt een aantal economische 

clusters die een uitstralend effect hebben op de wijde 

omgeving. Naast Amsterdam zijn dit: 

• Mainport Schiphol 

• Het industrieel en havencomplex aan het Noordzeekanaal 

• Het sierteeltcomplex Aalsmeer e.o. 

Wij zetten erop in dat deze clusters goed kunnen functioneren. 

5.1 Mainport Schiphol 

In vogelvlucht 

Mede door de luchthaven Schiphol beschikt de 

Noordvleugel over (inter)continentale lucht

verbindingen die nodig zijn om in de internationale 

netwerkeconomie een rol te kunnen spelen. 

Londen, Parijs, Frankfurt en Amsterdam zijn de vier 

West-Europese 'mainports'. Van een mainport is 

sprake wanneer een luchthaven beschikt over: 

• goede luchtzijdige bereikbaarheid met aan

sluiting op de belangrijkste Europese en inter

continentale besteminingen; 

• thuisbasis is voor een belangrijke alliantie van 

luchtvaartmaatschappijen; 

• goede beschikbaarheid, betrouwbaarheid en 

veiligheid van de luchthaveninfrastructuur; 

• een goede landzijdige ontsluiting. 

Voor alle vier mainports geldt dat bij elk van deze 

luchthavens knelpunten bestaan op (één of meer 

van) deze factoren. Kenmerkend voor het gebied 

rondom de mainport is het internationale vestigings

milieu. 

De opgave 

De mainport is een belangrijke factor in het succes 

van de economische ontwikkelingen in het gebied. 

Versterking van dit succes vraagt investeren in de 

kracht van de luchthaven ten opzichte van haar 

West-Europese concurrenten. Wij zetten in op het 

handhaven en versterken van dit gebied als econo

mische motor, met inachtneming van de eisen die 

voorvloeien uit een goede leefbaarheid, een goede 
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bereikbaarheid, een ruimtelijke structuur met 

kwaliteit en een goede waterhuishouding. 

De luchthaven 

Februari 2003 is het vijfbanenstelsel operationeel. De 

verdere groei van Schiphol moet allereerst gevonden 

worden door optimalisering van het vijfbanenstelsel: 

het maximaal benutten van de capaciteit van het 

banenstelsel binnen de geldende milieu-, veiligheids

en luchtvaarttechnische normen en binnen ruim

telijke randvoorwaarden. 

Verdere optimalisatie moet plaatsvinden binnen het 

in het luchthavenindelingbesluit vastgelegde 

beperkingengebied. Wij leggen het beperkingen

gebied, inclusief alle daarmee verbandhoudende 

restricties, in dit streekplan vast. 

Het streekplan voorziet in: 

• het vastleggen van het luchthavengebied; 

• het vastleggen van het beperkingengebied, 

inclusief alle daarmee verband houdende 

ruimtelijke restricties; 

• het handhaven van deze gebieden door beoor-

deling van de betreffende besteminingsplannen. 

Voor de periode na het bereiken van de (rnilieu)

grenzen van optimalisatie van het vijfbanenstelsel 

(de lange termijn, na circa 2010) willen wij een 

verdere beheerste groei van de luchthaven binnen 

milieu- en veiligheidsnormen, zoals vastgelegd in de 

Wijziging Wet Luchtvaart, ruimtelijk niet onmogelijk 

maken. 

De economische ontwikkelingen 

Het gebied rond de mainport Schiphol (Hoofddorp, 

Schiphol, Amsterdam) ontwikkelt zich als plaats 

voor de vestiging van een internationaal toprnilieu. 

Naast Schipholgebonden kantoren bestaat hier ook 

vraag naar ruimte voor Schipholgebonden bedrijven

terreinen op het gebied van transport en logistiek. Er 

worden in de regio dan ook verschillende vestigings

rnilieus aangeboden. Dit vraagt differentiatie in 

locaties. 
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HET LUCHTHAVENINDELINGBESLUIT 

Het Lu chthavenindelingbesluit vindt zijn basis in de Wijziging 

Wet Luchtvaart. Deze kent twee uitvoeringsbesluiten: 

1 Het luchthavenindelingbesluit 

Hierin zijn vastgelegd: 

De begrenzing van het luchthavengebied. Onder het 

begrip luchthavengebied vallen: 

• de voorzieningen voor het accommoderen van de 

vliegtuigen (banenstelsel, taxibanen en platforms). 

• voorzieningen voor het afwikkelen van de passagiers- en 

vrachtstromen (term inals, vrachtloodsen/stations). 

• voorzieningen voor bedrijfsmatige activiteiten voor zover 

deze met de afwikkeling van het luchtverkeer 

samenhangen. Hieronder vallen (voorzieningen voor) 

bedrijven die wellicht niet zonder meer noodzakel ijk zijn 

met het oog op het luchtverkeer maar daar zodanig mee 

samenhangen dat zij passen bij een goede exploitatie van 

de luchthaven. 

2 Beperkingen aan het ruimtegebruik in de omgeving van 

de luchthaven in de vorm van het beperkingengebied. 

Binnen dit gebied gelden regels voor de nieuwbouw van 

woningen en andere gevoelige objecten, de vestiging van 

kantoren en bedrijven, de bouwhoogtes, het voorkomen 

van vogelaantrekkende bestemmingen en het slopen van 

won ingen. 

Het besluit heeft rechtstreekse doorwerking naar de 

bestemmingsplannen. De bevoegdheid van de 

gemeentebesturen om bestemmingsplannen vast te ste llen 

voor het luchthavengebied en het beperkingengebied blijft in 

stand. De gemeentebesturen zijn echter verplicht de 

bestemmingsplannen vast te stellen of te herzien 

Wij voeren een selectief beleid inzake: 

• Vraag, aanbod, volume en milieutype van de 

bedrijven. 

• De uitgifte van terreinen in relatie tot de 

bereikbaarheid. 

• Mate van luchthavengebondenheid. 

overeenkomstig het luchthavenindelingbesluit. Bij de 

toepassing van art. 17 en 19 en 46 zesde, zevende en achtste 

lid van de WRO en van art. 50, vierde vijfde en zesde Lid 

Woningwet kan van het luchthavenindelingbesluit worden 

afgeweken indien een verklaring van geen bezwaar is 

ontvangen van de Minister van Verkeer en Waterstaat, in 

overeenstemming met de Min ister van VROM. Deze 

verklaring van geen bezwaar doet geen afbreuk aan de 

bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om de voorgenomen 

activiteit te toetsen aan dit streekplan. Het streekplan 

respecteert de inhoud van het luchthavenindelingbeslu it. 

Medio 2006 valt een eerste herziening van het luchthaven

indelingbesluit te verwachten. De (eventueel) daaruit 

voortkomende ruimtelijke consequenties zullen op dat 

moment nader op hun ruimte lijke en bestuurl ijk-juridische 

consequenties voor het streekplan worden bezien. 

2 Het luchthavenverkeerbesluit 

Hierin zijn de te hanteren milieu- en ve iligheidsnormen voor 

de luchtvaart alsmede het baan- en routegebruik vastgelegd. 

Ruimtelijk relevant is uitsluitend de ligging van de 35 keen 

30 ke geluidscontour alsmede de ligging van de 

luchtverkeerswegen. 

Dit vanwege het niet kunnen oprichten van milieugevoel ige 

bebouwing binnen de 30 ke en het eventueel treffen van 

ruimtelijke maatregelen ter voorkoming van hinder. 

Voor wat betreft de ruimtelijke beperkingen verwijzen wij 

naar de beide uitvoeringsbesluiten en de daarbij behorende 

kaarten (De als bijlage bij dit streekplan gevoegde kaart is 

slechts indicatief). 

Gelet op de beperkt beschikbare ruimte en de aan

zienlijke ruimtebehoefte is meervoudig ruimte

gebruik (combinaties van water, parkeren en 

stapeling van logistieke gebouwen) noodzakelijk. 

De vraag naar Schipholgebonden kantoorruimte 

voor de periode 2000 tot 2010 wordt ingeschat op 
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circa 800.000 m' bvo. Daarnaast dient een ijzeren 

voorraad te worden aangehouden, om rekening te 

houden met uiteenlopende realisatieproblemen. Dat 

betekent dat wij de totale behoefte tot 2010 ramen op 

circa 1,4 mln. m' bvo. De maximaal te ontwikkelen 

oppervlakte op alle huidige voor Schipholgebonden 

activiteiten in aanmerking komende locaties 

bedraagt indicatief tussen de 1,5 en 2,5 mln. m' bvo. 

De werkelijk te realiseren oppervlakte is afhankelijk 

van de mate van intensief ruimtegebruik en van de 

bouwbeperkingen die voortvloeien uit de nabije 

ligging van de luchthaven. De capaciteit op de nu 

aangewezen locaties voor luchthavengebonden 

kantoren zal, zoals het zich nu laat aanzien, voor een 

deel ook kunnen worden aangewend in de periode 

na 2010. 

De planningsopgave voor Schipholgebonden 

bedrijvigheid bedraagt 260 ha tot 2020. Deze 

planningsopgave is voorlopig, in afwachting van het 

regiospecifieke onderzoek dat - in onze opdracht -

wordt verricht. 

Het beleid dat wij in de periode tot aan 2010 in het 

gebied rond de luchthaven voor kantoren en 

bedrijventerreinen voeren, zetten wij in de periode 

daarna, aangepast aan de marktontwikkelingen van 

dat moment, voort. 

De bereikbaarheid 

Qua infrastructuur vormt het gebied rond Schiphol 

de best ontsloten regio van Nederland, echter het 

netwerk kent een te zware belasting. Er is sprake van 

een achterstand in de aanleg van infrastructuur. 

HET BESTUU RS FOR UM SC HIPH O L 

Het Bestuursforum is de bestuurlijke samenwerking tussen Amsterdam 

Airport Schiphol, de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam en de 

provincie Noord-Holland met als doel het optimaliseren van de 

economische groei op en rond de luchthaven Sch iphol. In het Bestuurs

forum worden tussen de partijen afspraken gemaakt over welke locaties 

op welke momenten voor de vestiging van luchthavengebonden bedrijven 

beschikbaar zijn. Tevens wordt afgesproken aan welke criteria bedrijven 

moeten voldoen om zich op deze locaties te mogen vestigen. Aan de 

hand van de monitoring die door het Bestuursforum Sch iphol wordt 

uitgevoerd, verkrijgen wij periodiek inzicht in de meest recente 

ontwikkelingen in vraag en aanbod . 
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De bereikbaarheid van deze regio, zowel per 

openbaar vervoer als over de weg, is zorgelijk. 

De ambitie voor de infrastructuur moet volgens ons 

zijn afgestemd op de ambitie voor de economische 

ontwikkeling. Willen de huidige en de voorziene 

kantoor- en bedrijventerreinen bereikbaar blijven en 

wil de mainportfunctie niet in gevaar komen, dan is 

het onontkoombaar dat de overheid investeert in 

aanzienlijke capaciteitsuitbreidingen. Wij zullen er 

scherp op toezien dat locaties pas tot ontwikkeling 

komen als de bereikbaarheid procedureel en 

financieel is zeker gesteld. Wij gaan ervan uit dat de 

exploitatie-opbrengsten ook worden ingezet om de 

bereikbaarheid vorm te geven. 

Het water en groen 

Door de toenemende verstedelijking is de druk op de 

groene en open gebieden de afgelopen jaren 

toegenomen. In een gebied van 6 km rond het 

banenstelsel zijn er vanwege de luchtvaartveiligheid 

restricties verbonden onder meer aan het realiseren 

van aaneengesloten wateroppervlakten van meer 

dan3 ha. 

Toch heeft ook Schiphol NV een verantwoordelijk

heid als het gaat om het tegengaan van toekomstige, 

dan wel het helpen oplossen van bestaande, water

huishoudkundige knelpunten die ontstaan (zijn) 

door de uitbreiding van het luchthaventerrein. Dit 

betekent, dat binnen dit gebied gezocht moet worden 

naar andere of kleinere vormen van waterberging. 

Hoofdlijnen ruimtelijk beleid 

Het Luchthavenbeleid 

Middellange termijn (de periode 2003-ca 2010) 

Voor Schiphol-centrum zetten wij voor de verdere 

ontwikkelingen in op intensivering van het 

bestaande ruimtegebruik. 

Het luchthavenindelingbesluit maakt de aanleg 

mogelijk van de zuidelijke taxibaan naar de vijfde 

baan en de uitbreiding van het passagiersareaal in 

DE DRIEHOEK A4-A5-0UDE SCHIPHOLWEG 

(INCL . SCHUILHOEVE) 

In de driehoek A4-AS-Oude Schipholweg spelen verschillende opgaven, 

elk met zijn eigen tijdpad, die op elkaar afgestemd dienen te worden: 

• de meest wenselijke ontwikkeling van het Noordwestareaal ten 

behoeve van de luchthaven Schiphol. Zowel op korte termijn, waarbij 

de vraag naar meer opstelplaatsen speelt, als ontwikkelingen op de 

middellange termijn in de vorm van een tweede terminal; 

• de benodigde railinfrastructuur tussen Zuidas-Schiphol-Hoofddorp 

enerzijds en Schiphol en de westzijde van Amsterdam anderzijds. 

Afhankelijk hiervan: 

• het tracé en positie van een eventueel station ten behoeve van een 

tweede terminal in de toekomstige bypass voor de bestaande 

Schiphollijn en/of 

• het tracé en positie van een eventueel station ten behoeve van een 

tweede terminal en/of een terminal voor overslag van vracht in de 

toekomstige westrandrail; 

• het tracé en haltes voor een Noord-Zuidlijn naar de 2e terminal en een 

verbinding tussen de beide Schipholstations; 

• omlegging van de A9, het toekomstig tracé van deze omlegging en de 

vormgeving/ landschappelijke inpassing van de omgelegde A9; 

• de wenselijkheid en precieze positie van eventuele nieuwe aan

sluitingen op de AS en A9 ten behoeve van de bereikbaarheid van een 

eventuele 2• terminal; 

• de omvang, aard, intensiteit, fasering en locatie van het programma 

van ontwikkelingslocaties in dit gebied. Het ontwikkelingsprogramma 

dient te worden afgestemd op het vraagstuk van de mobiliteitsontwikke

ling en bereikbaarheid, met name over de weg. De landzijdige bereik

baarheid van de luchthavenfunctie vraagt hierbij speciale aandacht; 

• een uit te werken groenstrategie voor dit gebied, waarin rekening 

gehouden wordt met een ecologische en recreatieve verbinding; 

• het inpassen van recreatieve voorzieningen als vervanging van 

bestaande voorzieningen indien nodig, of als toevoeging indien 

gewenst; 

• op de provincie berust jegens TeleVerde BV een inspannings

verplichting om in Badhoevedorp-Zuid, binnen randvoorwaarden, een 

bedrijventerrein planologisch mogelijk te maken . Gedeputeerde Staten 

dienen in verband daarmee de in het verleden terzake gedane 

toezeggingen bij de streekplanuitwerkingen in acht te nemen. 
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gebied J, ten westen van de A4. Bij de door ons 

voorgestane optimalisatie van het vijfbanenstelsel is 

verdere uitbreiding van de terminalcapaciteit nodig 

voor het accommoderen van ca. 10-20 miljoen 

passagiersbewegingen per jaar. Gegeven de huidige 

en geprognostiseerde groeicijfers zal de capaciteit 

van de huidige terminals (inclusief het J-gebied) 

rond 2008/2010 zijn bereikt. Voor een uitbreiding 

van de capaciteit komt het Noordwestareaal, gelegen 

tussen de Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en 

de A4, ten zuiden van Badhoevedorp-Wildenhorst in 

aanmerking. Deze uitbreiding kan op termijn uit

groeien tot een tweede terminal. 

Het Noordwestareaal is momenteel niet begrepen in 

het luchthavenindelingbesluit. In samenhang met de 

omlegging van de A9 bij Badhoevedorp en met een 

aantal andere gewenste ontwikkelingen stellen 

Gedeputeerde Staten voor de driehoek tussen 

A4-AS en Oude Schipholweg (inclusief Schuilhoeve) 

een uitwerking van het streekplan vast. 

Bij de uitwerking van het streekplan nemen 

Gedeputeerde Staten de op de streekplankaart in het 

uit te werken gebied aangegeven aanduiding: 

'Schipholgebonden bedrijventerrein, ingepast in de 

groenstructuur', in acht. 

Deze uitwerking wordt voor zover mogelijk afge

stemd op de streekplanherziening Westrandweg/ 

Westrandscheg. Verdere uitbreiding van het in het 

huidige luchthavenindelingbesluit als 'luchthaven' -

gebied aangewezen gebied wordt voor de middel

lange termijn niet voorzien. 

De locatie Badhoevedorp-zuid blijft in het streekplan 

als Schipholgebonden bedrijvenlocatie (kantoren 

70%, gemengde bedrijven en handel 30%) gehand

haafd. De locatie behoort tot de eerste fase van de in 

het kader van het Schiphol-convenant te ontwikkelen 

gebieden. 

Daarbij dient te worden voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

• De definitieve loop van de tracés van de A4 en de 

A9 (na een MER) moet door de Minister van 
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Verkeer en Waterstaat zijn vastgesteld. In 

principe kan de locatie pas worden ontwikkeld 

als direct uitzicht bestaat op de uitvoering van de 

om te leggen A9 bij Badhoevedorp. 

• Onderzoek naar de verbetering van het lokale 

wegennet en de aansluiting van het lokale 

wegennet op de genoemde tracés van de A4 en 

A9 moet zijn afgerond en als gevolg daarvan 

moeten afdoende maatregelen voor de ont

sluiting van Badhoevedorp-zuid op het lokale 

wegennet tot stand zijn gekomen. 

• Een groene omlijsting van de locatie, ingepast in 

de te ontwikkelen groenstructuur tussen 

Badhoevedorp en de luchthaven. 

Wel dient de locatie, net als de andere Schiphol

gebonden bedrijvenlocaties, te voldoen aan het in het 

streekplan vastgestelde locatiebeleid. 

Lange termijn (de periode vanaf ca. 2010) 

Ook op de lange termijn willen wij ruimte bieden 

voor een beheerste groei van de luchtvaart binnen de 

huidige normen van milieu en veiligheid. Het beper

kingengebied en de daarin gelegen 30 ke-zone, dat 

voor de middellange termijn in dit streekplan is 

vastgelegd, hanteren wij grotendeels ook voor de 

lange termijn. Optimalisatie van het gebruik van het 

vijfbanenstelsel is echter eindig. Daarom maken wij 

een eventuele aanpassing van het banenstelsel, op 

basis van de huidige inzichten en voor een beperkte 

periode, ruimtelijk niet onmogelijk. Het gaat dan om: 

• een baan tussen (en parallel aan) de vijfde baan 

en de Zwanenburgbaan; 

• een parallelle Kaagbaan. 

Dit ruimtelijk niet onmogelijk maken heeft zowel 

betrekking op de ruimte voor fysieke aanleg als op 

het bijbehorende beperkingengebied. Aanpassen van 

het beperkingengebied is ruimtelijk slechts in zeer 

beperkte mate mogelijk. Een dergelijke aanpassing 

dient in ieder geval te passen binnen de uitgangs

pw1ten van de Schipholregelgeving en het beleid van 

dit streekplan. Voor het overige hanteren wij binnen 

het beperkingengebied geen restricties die verder 
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gaan dan gebaseerd op het vijfbanenstelsel zoals 

vervat in het luchthavenindelingbesluit. 

Gezien de gevolgen van deze reservering op de 

omgeving zullen wij deze uiterlijk tot en met 2006 

hanteren. Uiterlijk in dat jaar zal het Rijk (gekoppeld 

aan de eerste herziening van het luchthavenindeling

besluit) op basis van een initiatief van de luchtvaart

sector en een door de sector uitgevoerd MER, 

duidelijkheid moeten geven over de haalbaarheid 

van een eventuele baanaanpassing. Het MER zal in 

ieder geval de milieu- en veiligheidseffecten in beeld 

dienen te brengen. Uit het MER moet ook blijken of 

het mogelijk is om na toevoeging van een of twee 

nieuwe banen, een of twee andere (bestaande) 

minder gunstig gelegen banen minder te gebruiken 

of te sluiten. Verder moeten ook bereikbaarheids

effecten en de ruimtelijke (on)mogelijkheden in beeld 

worden gebracht. Ook zal onderzoek moeten 

worden uitgevoerd dat inzicht geeft in de regionaal

economische betekenis van deze baanaanpassing. 

Zo nodig zal een baanaanpassing gepaard moeten 

kunnen gaan met het maken van afdwingbare hand

havingsafspraken tussen Rijk, provincie/ gemeenten 

en luchtvaartsector. 

Daarbij zal de ruimtelijke reservering voor een even

tuele parallelle Kaagbaan worden afgestemd op het 

besluitvormingstraject van de N201 in het gebied 

Schiphol Zuid-Oost. Het voorkeurstracé van de 

omlegging Aalsmeer (het tracédeel in de 

Haarlemmermeer tussen de Ringvaart en de 

Kruisweg), valt samen met de reservering voor de 

parallelle Kaagbaan. Qua tijd staan de reservering 

van een parallelle Kaagbaan tot en met 2006 en 

besluitvorming van de N201 (het gedeelte tussen de 

Kruisweg en de Ringvaart) in 2004 met elkaar op 

gespannen voet. Zowel de reservering van de 

parallelle Kaagbaan als de aanleg van de N201 

vinden wij van groot belang. In verband echter met 

de voortgang van de N201, (en het van het rijks

besluitvorming afhankelijke) tijdstip van besluit

vorming van de parallelle Kaagbaan, kiezen wij 

ervoor vast te houden aan het voorkeurstracé van de 

N201. Wij zetten erop in dat op dit tracé een relatief 

goedkope weg wordt aangelegd (zonder kunst

werken) die op het moment van aanleg van de 

parallelle Kaagbaan verlegd kan worden. 

De reservering van de parallelle Kaagbaan wordt 

derhalve door ons gehandhaafd maar maakt aanleg 

van een goedkope variant van de N201 niet 

onmogelijk. Daarbij spreken wij de bereidheid uit, 

indien wordt besloten tot de aanleg van de parallelle 

Kaagbaan, mee te werken aan de verlegging van de 

N201 naar één van de twee terugvalopties, zoals die 

aangegeven zijn in de streekplanherziening 

Aalsmeer/ Haarlemmermeer (mits dekking wordt 

gevonden voor de financiële consequenties). 

Met het ruimtelijk niet onmogelijk maken van deze 

banen geven wij geen oordeel over het (al dan niet) 

verlenen van medewerking aan enige uitbreiding 

van het banenstelsel. Een eventueel besluit over de 

aanpassing van het banenstelsel wordt genomen 

door het Rijk, na het doorlopen van een procedure 

tot herziening van het luchthavenindelingbesluit. 

Naast die procedure zullen zowel een Milieu Effect 

Rapport als een economisch onderzoek dienen te 

worden opgesteld waaruit onder meer de eventuele 

economische meerwaarde van baanaanpassing voor 

de Noord vleugel en de bereikbaarheids- en milieu

effecten moeten blijken. Het initiatief tot het starten 

van het MER en daarmee het inzetten van de 

benodigde procedures moet worden genomen door 

de Schiphol Group. 

Op basis van het eventuele rijksbesluit tot baan

aanpassing zullen wij een streekplanherzienings

procedure beginnen. 

Wij vinden het beleid met betrekking tot een aan

passing van het banenstelsel, zoals hiervoor verwoord, 

een essentiële beleidslijn. Hiervoor kan uitsluitend met 

een streekplanherziening worden afgeweken. 
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Verre toekomst (na 2025) 

Als duurzame eindoplossing voor de verre toekomst 

(na 2025) voor de luchthaven blijft voor ons de 

voorkeur uitgaan naar een Noordzeelocatie, met 

behoud van het economisch zwaartepunt van de 

luchtvaartontwikkeling in het noordelijk deel van de 

Randstad. Deze optie biedt: 

• de mogelijkheid tot een ontwikkeling waarin 

zowel het Schipholareaal als het beperkingen

gebied vrijkomt voor andere Randstedelijke 

functies; 

• een oplossing voor de milieu- en veiligheids

problematiek. 

Bij het rijk loopt onderzoek naar de (verre) toekomst

ontwikkeling van de luchtvaart. 

Een Noordzeelocatie maakt hier deel van uit. 

De uitkomsten zijn van belang voor de discussie 

over de toekomstige inrichting van de randstad. 

Wij vinden het van groot belang dat van dit onder

zoek ook deel uitmaakt een verkenning naar de 

ruimtelijke en sociaal-economische consequenties 

van de luchtvaartontwikkeling voor de Randstad. 

Desgevraagd zijn wij bereid aan een dergelijke 

verkenning medewerking te verlenen. 

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan 

het kabinet besluiten tot het inzetten van de 

benodigde procedures om de voorziene luchtvaart

ontwikkeling in de Randstad te accommoderen. Van 

groot belang achten wij hierbij behoud van het inter

nationaal vestigingsmilieu in het gebied 

Amsterdam/Schiphol Dit geldt ook in het geval op 

termijn gekozen zou worden voor de aanleg van een 

Noordzeelocatie. 

Het ruimtelijk-economisch beleid 

Wij bieden ruimte voor de opvang van Schiphol

gebonden kantoren en bedrijven. De ruimte in het 

gebied is schaars en het ambitieniveau hoog. Gezien 

de aanh"ekkingskracht die dit gebied heeft op diverse 

economische activiteiten en de wens ook op langere 

termijn ontwikkelingsmogelijkheden te houden, 

voeren wij een selectief vestigingsbeleid . 

Kantoren 

De oostflank is voor de opvang van Schiphol

gebonden kantoren. Deze flank loopt vanaf 

Hoofddorp naar Duivendrecht en zal verder 

ontwikkeld worden tot (inter-)nationaal (top )milieu 

voor de vestiging van kantoren, gecombineerd met 

andere stedelijke functies, met als toplocaties de 

Zuidas en Schiphol-Cenh"um. Bij de vestigingscriteria 

voor Schipholgebonden kantoren hanteren wij een 

driedeling die uitgaat van het principe dat de criteria 

sh"ingenter zijn naarmate de locatie dichter is gelegen 

• Beukenhorst-Zuid • 3 

• Beukenhorst-Oost-Oost • 3 

• De Hoek-Noord 2 

• De Hoek-West 3 

• Schiphol-Centrum 

• Schiphol-Elzen hof 2 

• Schiphol-Oost 2 

• Badhoevedorp-Zuid 2 

• Oude Haagsewegzone 3 

• Riekerpolder 3 

• 1 BM-locatie 3 

• Zuidas* 3 

De verklaring van de nummering is opgenomen in bijlage ll. 

• Deze locaties zu llen gedeelte lijk worden aangewend 

t.b.v. Schipholgebonden kantoren t.w.: 

• Beukenhorst-Zuid en Beukenhorst-Oost-Oost: tezamen 

zal 75% worden aangewend voor Schipholgebonden 

kantoren. 

• Zuidas: in het gebied ten westen van de Europa

boulevard zal, met uitzondering van de locatie voor de 

vestiging van Boekel de Nerée, het Mahler IV project 

aan de Mahlerlaan en het PABO-terrein aan de 

Amstelveenseweg, eveneens 75% worden aangewend 

voor Sch ipholgebonden kantoren. 
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bij het hart van de luchthaven, te weten de verkeers

toren. 

Op basis hiervan worden 3 'rondjes' onderscheiden: 

1 Schiphol-Centrum. Alle platformgebonden 

bedrijven, met kantoren en bedrijfsgebouwen, 

die zich bezighouden met het luchtvaartproces, 

kwmen hier zonder meer geaccommodeerd 

worden. Daarnaast is er beperkt ruimte voor 

bedrijven die behoren tot het hoogdynamische 

internationale zakenmilieu. 

2 Die locaties die verder op het luchthaventerrein 

zijn gelegen of net daarbuiten. Hoewel dicht bij 

de toren is enig voor- of natransport nood

zakelijk. Bedrijven dienen een sterk internationaal 

profiel te hebben en het voordeel te kwmen 

aantonen voor hun bedrijfsoperaties om zo dicht 

op de luchthaven gevestigd te zijn. 

3 De overige Schipholgebonden locaties. Door de 

nabije ligging van de luchthaven hebben deze 

locaties een unieke internationale uitstraling. 

Kantoren van bedrijven die een sterke inter

nationale oriëntatie hebben moeten zich op deze 

locaties kwmen vestigen. 

Bovenstaande leidt tot een overzicht van kantoren

locaties verdeeld naar vestigingscriteria ('rondje'). 

Deze vestigingscriteria zijn opgenomen in de bijlage 

'Selectiecriteria voor Schipholgebonden kantoren en 

bedrijven', die onderdeel uitmaakt van dit streekplan. 

De toepassing van deze vestigingscriteria bij de 

uitgifte van kantoor / bedrijventerreinen geschiedt 

door het Bestuursforum Schiphol. 

Bedrijven 

De westflank is voor de opvang van Schiphol

gebonden bedrijven. Deze flank loopt vanaf Nieuw

Vennep via de Westrandweg naar Westpoort van 

Amsterdam. Airport Business Park Lijnden, IBM

locatie en Lutkemeerpolder zijn al planologisch 

geregeld en in uitvoering. 

Om de vraag naar ruimte voor Schipholgebonden 

bedrijven te kwmen opvangen wordt de capaciteit 

van de locatie Kruisweg-Zuid (Schiphol Logistics 

Park) opgehoogd van 30 ha tot 65 ha. De locatie 

A4-zone West bij Hoofddorp (150 ha) kan voorzien 

in de resterende planningsopgave. Tevens komt de 

locatie Zwanenburg-Zuid en de A4-zone nabij 

Nieuw Vennep (100 ha) in beeld. Deze locaties 

worden planologisch niet onmogelijk gemaakt en 

· merken wij aan als strategische reserve. 

Het Bestuursforum Schiphol oriënteert zich voor de 

langere termijn ook op de mogelijkheden van het 

vestigen van Schipholgebonden bedrijvigheid in of 

nabij Almere. 

Op de Schipholgebonden terreinen kwmen bedrijven 

worden gevestigd die een relatie onderhouden met 

de primaire bedrijfsprocessen van de luchthaven en 

bedrijven met frequente inkomende en / of uitgaande 

goederenstromen. Ook bedrijven waarvoor de 

omgeving van Schiphol de eerste vestigingsplaats in 

Nederland of Europa wordt kwmen zich op deze 

locaties vestigen. 

Wij vinden het vestigingsbeleid rond Schiphol, zoals 

hiervoor verwoord, een essentiële beleidslijn waar

van uitsluitend met een streekplan.herziening kan 

worden afgeweken. 

Specifieke sectoren 

Op en rond de luchthaven Schiphol is door de 

transport- en distributiesector een sterke inter

nationale positie opgebouwd. Interessante ontwikke

lingen die wij willen uitbouwen door de verdere 

vestiging van: 

• Europese distributiecenh·a (EDC's) . Voor 

dish·ibutiecentra heeft Nederland een Europees 

marktaandeel van 45 tot 50%. Hiervan neemt de 

regio rond Schiphol ongeveer een derde voor 

haar rekening. 

• 'Value Added Logistics': hoogwaardige 

bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in de 

aan- en afvoer van vracht, die meerwaarde 
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creëren door producten te bewerken alvorens ze 

te transporteren. 

• Kennisdiensten waarbij wordt ingezet op het 

scheppen van de juiste voorwaarden om 

Informatie- en Communicatietechnologie kennis 

in Nederland te laten ontwikkelen. Ook kan deze 

kennis van belang zijn voor de luchtvaartsector 

zelf. 

Het bereikbaarheidsbeleid 

Wil de huidige en voorziene ontwikkeling aan 

kantoor- en bedrijfslocaties bereikbaar blijven en de 

mainportfunctie niet in gevaar komen dan is het 

onontkoombaar dat Rijk, provincie en gemeente(n) 

hier investeren in aanzienlijke capaciteits

uitbreidingen. 

De uitspraak dat de ambitie voor de infrastructuur 

moet zijn afgestemd op de ambitie voor de 

economische ontwikkeling betekent ook dat de 

economische ontwikkeling zelf, in financieel opzicht, 

moet bijdragen aan haar eigen bereikbaarheid. De 

voorwaarde die wij aan ontwikkeling koppelen 

(planologisch en financieel moet de bereikbaarheid 

zeker zijn gesteld) kan voor een belangrijk deel door 

de belanghebbende partijen worden ingevuld. Wij 

stellen dat zeker als eis als wij om die reden zouden 

moeten investeren in onze infrastructuur. 

Voor de benodigde infrash·ucturele toevoegingen op 

hoofdlijnen verwijzen wij naar het hoofdstuk 

'De bereikbare netwerkstad'. 

Van uit de bereikbaarheid is een verregaande 

ontwikkeling op / rond Schiphol van kantoor- en 

bedrijfslocaties problematisch indien daarvoor geen 

oplossing wordt geboden. 

Specifieke aandacht vraagt nog de aanleg van een 

Ondergronds Logistiek Systeem (OLS). Dit is voor 

het vervoer van vracht een belangrijke aanvulling op 

de al bestaande infrastructuur. Er zijn twee mogelijke 

locaties voor overslagpunten in de regio: 

• ten zuiden van station Hoofddorp; 

• ten westen van de Zwanenburgbaan, in het 

gebied De Hoek. 

Nader onderzoek naar de mogelijkheden van een 

OLS en potentiële overslagpunten is gewenst 

alvorens wij hier verdere uitspraken over doen. Deze 

overslagpunten worden planologisch niet onmogelijk 

gemaakt, zij het dat voor een eventueel overslagpunt 

nabij de Zwanenburgerbaan rekening gehouden 

moet worden met de ruimte benodigd voor de aanleg 

van de noordelijke link (Masterplan N201 + ). Onze 

eerste keus is overigens de locatie Hoofddorp, die 

vanuit transport en logistiek oogpunt de beste 

verknopingsmogelijkheden biedt met de bestaande 

infrastructuur. 

Het water- en groenbeleid 

Bij de aanleg van water houden wij rekening met 

eisen en beperkingen die gelden binnen het 

beperkingengebied. Voor de lange termijn spannen 

wij ons in om een groensh·ategie te ontwikkelen, om 

zo op een flexibele wijze om te gaan met de mogelijk 

nieuwe ontwikkelingen van de luchthaven zoals de 

aanleg van de tweede terminal. Voorop staat 

realisering van lopende groenprogramma's. 

Bedrijventerreinen ontwikkeld in het gebied van het 

Convenant Mainport en Groen moeten voldoen aan 

de eisen van landscaping zoals vermeld in het 

Convenant. In het Convenant is bepaald dat de 

bedrijventerreinen worden ingepast in een groen

structuur die de landschappelijke kwaliteit van het 

terrein zelf en die van de omgeving versterkt. 

Daarnaast moeten de bedrijventerreinen zelf land

schappelijk goed verzorgd zijn. De landscaping moet 

stroken met de aard van het bedrijventerrein. Van de 

bruto-oppervlakte bedrijventerreinen moet 18% 

groen worden ingericht. 
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HET MASTERPLAN 

N 00 RDZEE l<ANAALG EBI ED 

Het Masterplan Noordzeekanaalgebied is een veelomvattend plan voor 

het Noordzeekanaalgebied met als doel 'een duurzame economische 

ontwikkeling van het gebied met een open oog voor de leefbaarheid' . 

Het Masterplan is in 1995 opgesteld door een samenwerkingsverband van 

de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

Velsen, Zaanstad, de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel 

Amsterdam, Corus Staal BV, Zeehaven IJmuiden NV en Rijkswaterstaat 

Directie Noord-Holland . In 2001 is het plan door de partners geactualiseerd. 

De uitvoering van het plan wordt aangestuurd door het bestuursplatforum 

masterplan Noordzeekanaalgebied, waarin alle genoemde partners 

vertegenwoord igd zijn. Het platform wi l graag een open dialoog aangaan 

. met maatschappelijke partijen over de inrichting en de uitvoering van het 

plan. Daarvoor is in 2001 het 'Convent Masterplan Noordzeekanaal

gebied' in het leven geroepen, waarin maatschappelijke organisaties uit de 

sfeer van natuur, milieu, recreatie, woningbouw en bedrijfsleven met 

elkaar gesproken hebben. In september 2001 heeft het convent een 

eerste advies uitgebracht aan het Bestuursplatforum en aan de betrokken 

overheden. Inmiddels is een vervolg op het convent in voorbereiding. 

5.2 Het industrieel en haven

complex aan het Noordzeekanaal 

In vogelvlucht 

Het industriële en havencomplex rond het Noord

zeekanaal omvat de IJmond, de Zaanstreek en de 

havengebieden van de gemeente Amsterdam. Het 

havengebied van Amsterdam verschilt van 

Rotterdam omdat Rotterdam zich sterk richt op haar 

internationale positie als doorvoerhaven, terwijl het 

Noordzeekanaalgebied zich heeft geprofileerd als 

verwerkingshaven. Langs het Noordzeekanaal 

hebben zich van oudsher belangrijke industrieën 

gevestigd die in grote mate afhankelijk zijn van 

grondstoffen die per zeeschip aangevoerd worden. 

Haven en indush·ie zijn hier aan elkaar verbonden . 

Ontwikkelingen zijn: 

• De aanvoer gebeurt steeds vaker in containers. 

Zo is in de jaren '90 bijna het hele cacaovervoer 

van zakken naar containers verplaatst. 

• Distributie en verwerking raken steeds meer 

verweven (In-distributie of value added logistics). 

Deze activiteiten leveren veel toegevoegde 

waarde en werkgelegenheid op. Onderdelen en 

halffabrikaten worden vanuit productielanden 

- vaak in containers - naar Europa vervoerd. 

Vervolgens worden deze onderdelen en half

fabrikaten naar de wens van de Europese 

gebruiker in elkaar gezet en verlaten het 

havengebied via binnenvaart, weg en rail, vaak 

ook weer verpakt in containers. De container is 

de standaardverpakking en kan zowel op grote 

als kleine schaal in het vervoer worden gebruikt. 

Van uit deze ontwikkeling in de markt, is ingezet 

op de aanleg van een moderne containerterminal 

in het gebied. 

• De afgelopen jaren is al fors ingezet op herstruc

turering en intensivering van de bedrijven

terreinen. Dit heeft de afgelopen vijf jaar maar 

liefs 274 ha aan ruimte opgeleverd op zowel de 

natte als droge terreinen in het Noordzeekanaal-
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gebied (NZKG). Deze intensivering heeft op 

terreinniveau plaatsgevonden. Het bedrijven

terrein van CORUS heeft in de herstructurering 

en intensivering van bedrijventerreinen al een 

grote rol gespeeld. Na de sanering van de 

metaalindustrie is een deel van het CORUS

terrein (100 ha van de in totaal circa 800 ha bruto) 

beschikbaar gesteld voor andere regionale econo

mische ontwikkelingen. Dit terrein, Business 

Park IJmond (BPIJ) genaamd, is reeds volop in 

ontwikkeling en wordt dan ook bij het aanbod 

aan bedrijventerreinen in de IJ mond gerekend. 

• Het NZKG is een goede vestigingsplaats voor 

havengebonden bedrijven en heeft de afgelopen 
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topografie juli 2000 

jaren al bedrijven ruimte geboden die van ouds

her in woonwijken gevestigd waren. 

De opgave voor het Noordzeekanaalgebied 

Het streven is gericht op een consolidatie van de 

positie als verwerkingshaven, waarbij de verhouding 

tussen verwerking en doorvoer ongeveer op het 

huidige niveau (70-30) blijft. Doorvoer wordt dan 

gebruikt om voldoende vervoersvolume te ver

krijgen waarbij binnenvaart en spoor kunnen 

concurreren met wegvervoer. 

Voor de benodigde ruimte is het Bestuursplatform 

Masterplan Noordzeekanaalgebied uitgegaan van 
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reële economische groeiverwachtingen en van de 

verplaatsingsbehoefte van milieuhinderlijke 

bedrijven uit het stedelijk gebied op basis van 

bestaande ruimtelijke plannen. Op de berekende 

ruimtebehoefte is 10% in mindering gebracht. 

Het streven is de bedrijventerreinen zo duurzaam 

mogelijk in te richten. Eén van de belangrijkste 

beleidspunten waarvoor wij staan is of, en zo ja 

waar, nog ruimte kan worden geboden voor milieu

hinderlijke bedrijven vanuit het stedelijk gebied. 

Zeehaventerreinen zijn onder te verdelen in natte en 

droge bedrijventerreinen. Natte zeehaventerreinen 

hebben een laad-loskade langs diep vaarwater, toe

gankelijk voor grote zeeschepen. Hindercategorieën 

2 t/m 5 zijn toegestaan. Deze terreinen zijn bedoeld 

voor bedrijven die een directe relatie hebben met de 

haven. Droge zeehaventerreinen zijn niet geschikt 

voor havengebonden activiteiten omdat ze te ver 

TRANS FORMATIE 

Bedrijven die van oudsher in de woonwijken gevestigd waren, zijn de 

afgelopen jaren verhuisd naar bedrijventerreinen in het Noordzeekanaal

gebied . Zo zijn voor het stedelijk functioneren essentië le activiteiten 

(betoncentrale, rioolwaterzuivering) van het ei land Zeeburg verp laatst 

naar het havengebied om daar plaats te maken voor woningen en 

kantoren. 

Voor het gebied van de Noordelijke IJ-Oevers zet Amsterdam in zijn 

structuurplan in op transformatie van het gebied tussen Shell en N DSM. 

Hier wordt al voor 2010 de realisering van een gemengd stedelijk gebied 

mogelijk gemaakt. In een ontwikkelingsstrategie wordt onderzocht of het 

mogelijk is om de zone Sixhaven- Ringweg A10-0ost te transformeren. 

De opgave is om hier tussen 2010 en 2030 minimaal 3.000 woningen te 

realiseren. Daarbij worden overigens ook andere gebiedsdelen dan de 

daar aanwezige haven- en industrieterreinen op transformatie onderzocht. 

De Mercurius-, Vlot- en Coenhaven maken geen deel uit van de 

transformatie-opgave. 

weg van diep vaarwater liggen. Deze terreinen zijn 

bedoeld voor grootschalige activiteiten die milieu

ruimte nodig hebben. Daarom is ook hier hinder

categorie 2 t/m 5 toegestaan. In het Noordzeekanaal

gebied is er tot 2020 een overschot aan droge terreinen. 

De opgave voor de periode 2000-2020 voor het 

Noordzeekanaalgebied is (netto ha): 

Nat: 

Intensivering 

Nieuw 

Droog: 

Intensivering 

59 

210 

10 

Hoofdlijnen ruimtelijk beleid 

N oordzeekanaalgebied 

Natte zeehaventerreinen 

Gelet op de behoefte aan natte bedrijventerreinen en 

het uitgangspunt om het groene gebied te sparen, is 

het van groot belang dat bestaande natte terreinen 

hun functie behouden. De natte bedrijventerreinen 

zijn niet bedoeld voor de extra vraag naar bedrijven

terreinen als gevolg van de stedelijke transformatie

processen. Om tegemoet te komen aan de de trans

formatiebehoefte binnen de Ring van Amsterdam 

hanteren wij de volgende benuttingsvolgorde van 

bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied: 

• maximaal intensiveren en herstructureren binnen 

het bestaande Westpoort; 

• maximaal benutten van de bestaande milieu

contouren in het gebied door bedrijven of bedrijven

terreinen zo te situeren dat bijbehorende milieu

zones zoveel mogelijk worden gestapeld; 

• ontwikkeling van de Wijkermeerpolder. 
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MOTIE 14- 2 over Actualisering Masterplan Noordzeekanaalgebied, betreffende de 

WIJl<ERMEER 

Provinciale Staten van Noord-Hol land, bijeen op 17 september 2001, 

Overwegende dat: 

• Het Noordzeekanaalgebied het enige gebied in Noord

Holland is dat nog ruimte biedt aan zeehaven

ontwikkelingen en grootschal ige industrie; 

• Er zuinig omgesprongen dient te worden met het 

ruimtebeslag van activiteiten en dat binnen het 

Masterplan gebied al lereerst gewerkt dient te worden 

aan intensivering van het gebruik en herstructurering van 

bestaande terreinen, ontwikkeling van terreinen waarvan 

de aanleg nog maar net is begonnen of recent is afgerond; 

• De Wijkermeer in het Streekplan gereserveerd is als 

havengebied en nat bedrijfsterrein; 

• De behoefte aan natte bedrijfsterreinen nog voor zeker 

5-10 jaar gedekt kan worden op bestaande terreinen in 

het Masterplan NZK-gebied; 

• Een herijking is afgesproken over de daadwerkelijke 

ontwikkeling van de Wijkermeer. 

Spreekt uit dat: 

• Voor de komende jaren geen behoefte bestaat aan de 

ontwikkeling van de Wijkermeer tot haven en nat 

bedrijfsterrein; 

• De Wijkermeer gezien moet worden als strategische 

reserve voor een haven en natte bedrijfsterreinen, en als 

Pas als binnen het bestaande havengebied geen 

ruimte meer is voor natte bedrijventerreinen wordt 

daarbuiten gezocht. 

De huidige Machineweg vormt de westgrens van het 

havengebied Amsterdam. 

Wijkermeerpolder 

De Wijkermeer blijft tot het in motie 14-2 genoemde 

besluit (zie kader) in gebruik voor agrarische doel

einden en natuur, zodanig dat geen onomkeerbare 

besluiten worden genomen die een toekomstige 

ontwikkeling als haven en nat bedrijventerrein 

onmogelijk maken of in ernstige mate belemmeren. 

Alvorens wij het voornoemde besluit zullen nemen 
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zodanig gereserveerd blijft in het streekplan; 

• Het ijkmoment vooruitgeschoven wordt, tot het moment 

dat uit de jaarlijkse monitoring van het Masterplan NZK 

blijkt dat er alsnog behoefte is aan nieuwe havens en 

natte bedrijfsterreinen en dat in die behoefte niet 

voorzien kan worden door intensivering, herstructurering 

van de dan bestaande terreinen; waarbij rekening wordt 

gehouden met vereiste voorbereid ingstijd ; 

• Een besluit of de reservering van de Wijkermeer als 

haven en nat bedrijfsterrein benut kan worden voor 

daadwerkelijke realisering een besluit van Provinciale 

Staten vereist; 

• De Wijkermeer tot voornoemd besluit in gebruik blijft 

voor agrarische doeleinden en natuur, zodanig dat geen 

onomkeerbare besluiten worden genomen, die een 

toekomstige ontwikkeling als haven en nat bedrijven

terrein onmogelijk maken of in ernstige mate 

belemmeren. 

PvdA 

M.A. de Jong 

T. Talsma 

M. van Schendelen 

CDA VVD 

J. Beemsterboer A. Humalda-Blok 

dient er overeenstemming te bestaan tussen provincie 

en Rijk over de daadwerkelijke realisering van de 

Wijkermeerpolder voor een haven en natte 

bedrijventerreinen. 

Droge zeehaventerreinen 

Deze terreinen liggen binnen de milieucontouren 

van het havengebied en zijn grootschalig ingericht. 

De droge zeehaventerreinen zijn de laatste ruimte in 

het zuidelijk deel van de provincie waar milieu

hinderlijke en grootschalige bedrijven nog gehuisvest 

kunnen worden. Voor de transformatieopgave van 

het stedelijk gebied ligt hier nog een mogelijkheid 

om milieuhinderlijke bedrijven, die niet water-
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gebonden zijn, uit te plaatsen naar deze gebieden. 

Hierdoor kan er meer ruimte vrijkomen voor andere 

functies in het stedelijk gebied, zoals wonen. 

De ruimte op de droge zeehaventerreinen kan gezien 

worden als een strategische ruimte. Het is immers 

het laatste gebied in de regio waar milieuhinderlijke 

bedrijven zich kunnen vestigen. 

Overige terreinen 

Na volledige realisering van Business Park IJmond 

wordt het resterende terrein van CORUS (ca 800 ha) 

voor het grootste deel gebruikt voor productie, 

transport, afvalverwerking en voor overige, aan 

productie gelieerde, activiteiten. 135 ha wordt 

gebruikt voor: 

• een afschermende groenzone van 90 ha; 

• een strategische reserve van 35 ha. 

Bereikbaarheid 

Voor de bereikbaarheid van het Noordzeekanaal

gebied is in het bijzonder van belang: 

• aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden; 

• uitbreiding van de binnenvaartfaciliteiten door 

de aanleg van binnenvaartterminals. Hiervoor 

zijn mogelijkheden in Haven De Pijp en in de 

Achtersluispolder te Zaanstad; 

• aanleg van de Tweede Coentunnel en de daaraan 

gekoppelde Westrandweg; 

• aansluiting A8-A9 voor een verbeterde oost-west 

verbinding; 

• Westelijke Randweg Beverwijk. 

Milieu 

Naast de behaalde intensivering op terreinniveau zal 

de ruimte-intensivering in de komende jaren op 

kavelniveau gevonden moeten worden. Naast het 

herstructureren en intensiveren van de bedrijven

terreinen moet ook de milieukwaliteit in het gebied 

bewaakt worden. Enerzijds gebeurt dit door de 

milieuvergunningen van de bedrijven, anderzijds 

kunnen aanvullende maah·egelen de milieukwaliteit 

verbeteren. Deze aanvullende maatregelen kunnen 
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alleen door samenwerking met het bedrijfsleven en 

andere overheden gerealiseerd worden. Wij hebben 

hierin een voorwaardenscheppende taak. Het 

stapelen van milieuruimte kan alleen door een goed 

vestigingsbeleid worden ingevuld. Om de milieu

kwaliteit in het gebied te bewaken wordt in samen

werking met het Masterplan Noordzeekanaalgebied 

ingezet op een milieu-monitoringsysteem. 

5.3 Sierteeltcomplex Aalsmeer 

In vogelvlucht 

Het sierteeltcomplex Aalsmeer omvat een groot 

aantal activiteiten gelieerd aan de teelt van bloemen 

en planten in Aalsmeer e.o. Het centrale punt in dit 

complex is de veiling Aalsmeer, waar de handel, 

prijsvorming en de distributie van bloemen en 

planten plaatsvindt. Rondom de veiling zijn de 

andere functies, zoals dienstverlening, de 

veredelings- en vermeerderingsbedrijven en de 

kwekers gevestigd. 

Het sierteeltcomplex wordt ook wel aangeduid als 

Flower Mainport Aalsmeer. Daarmee wordt tot 

uitdrukking gebracht dat het sierteeltcomplex 

Aalsmeer het wereldhandelscentrum voor bloemen 

en planten is. Het vormt daardoor een ideaal 

vestigingsklimaat voor nationaal en internationaal 

opererende handels- en productiebedrijven. Zo'n 

60% van de nationale export van bloemen en planten 

wordt in dit complex gerealiseerd. 

Ongeveer 70% van het provinciale glasareaal bevindt 

zich in het streekplangebied (658 ha). Hiervan 

bevindt zich 90% (572 ha netto) in het gebied rondom 

Aalsmeer (Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, 

Uithoorn) . 

Het sierteeltcomplex Aalsmeer biedt aan 

16.000 mensen werkgelegenheid, met een zeer grote 

verscheidenheid aan functies. 

Het complex legt een grote druk op het regionale 
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wegennet. Het aantal vervoersbewegingen naar en 

van de bloemenveiling kan oplopen tot 10.000 per 

dag. 

De opgave 

De opgave is om het sierteeltcomplex de ruimtelijke 

ontwikkelingsmogelijkheden te bieden die nodig zijn 

voor een gezonde economische ontwikkeling van de 

tot het complex behorende functies. 

De vraagstukken richten zich daarbij vooral op 

ruimtevraag, herstructurering en mobiliteit. 

De nog steeds toenemende vraag naar bloemen en 

planten op internationale schaal brengt een aan

zienlijke ruimtevraag met zich mee. Een vraag die 

wordt gegenereerd door de veiling en de daarmee 

nauw verbonden export en groothandel, de toe

leveranciers en dienstverleners, de bedrijven die zijn 

gespecialiseerd in de veredeling en productie van 

uitgangsmateriaal en door de primaire producenten 

van bloemen en planten. Op de ruimtevraag zal 

hierna worden ingegaan. 

In Aalsmeer e.o. is een herstructureringsproces 

gaande om het ontwikkelingsperspectief voor de 

glastuinbouwbedrijven te verbeteren. Daarvoor 

dienen nieuwe vestigingsgebieden te worden 

ontwikkeld. 

Door de verwachte toename van productie en handel 

neemt het transport nog meer toe. Gelet op de 

huidige belasting van het wegennet nemen daarmee 

ook de rijtijden toe. Verbeteringen en uitbreidingen 

in de infrastructuur verkleinen de logistieke 

problemen. Tegelijkertijd wordt gezocht naar 

alternatieve vervoerssystemen. Vervoerssystemen 

die moeten leiden tot een vermindering van het 

goederenvervoer over de weg in de regio, de lucht

verontreiniging en het energieverbruik. 

De behoefte aan extra ruimte voor de diverse 

functies van het sierteeltcomplex zijn op basis van 

ontwikkelingen in het verleden en prognoses voor 
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toekomstige veilingomzetten en exportwaarde voor 

de periode tot 2020 als volgt ingeschat: 

• Veiling en daaraan gelieerde handelsactiviteiten, 

inclusief toeleveranciers en dienstverleners: 

circa 90 ha netto. 

• Veredelaars en vermeerderaars (kassen) en 

productie van bloemen en planten circa 240 ha 

netto. 

Samengevat zijn de opgaven voor het Aalsmeerse 

sierteeltcomplex: 

• Veiligstellen van een gezonde economische 

balans tussen teelt, handel, kennis, toeleveran

ciers en dienstverleners. 

• Beschikbaar stellen, van een hoogwaardig 

aanbod van vestigingsmogelijkheden voor 

productie- en handelsondernemingen. 

• Ondersteunen van het vernieuwingsproces en 

daarvoor de ruimtelijke voorwaarden scheppen. 

• Nieuwe vestigingsgebieden voor de glastuin

bouw landschappelijk goed inpassen. 

• Inzetten op een zorgvuldig ruimtegebruik. 

• Oplossen van knelpunten in de infrastructuur. 

Hoofdlijnen ruimtelijk beleid sierteeltcomplex 

Aalsmeer 

Wij bieden het sierteeltcomplex Aalsmeer de ruimte 

om zich te ontwikkelen tot dé Mainport voor de 

internationale sierteelt. Voor de verdere 

ontwikkeling van veilingactiviteiten, handels- en 

exportbedrijven en dienstverlenende bedrijven 

stellen wij circa 90 ha netto ruimte beschikbaar. Deze 

bedrijventerreinen komen beschikbaar rondom de te 

verleggen N201. Uitgangspunt is dat deze terreinen 

alleen ontwikkeld kunnen worden als de verlegging 

van de N201 daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

De N201 is de belangrijkste aan- en afvoerroute voor 

het sierteeltcomplex Aalsmeer. Realisatie van het 

Masterplan N201 + heeft daarom een hoge prioriteit. 

Voor de ontwikkeling van een ondergronds logistiek 

systeem (OLS) wordt verwezen naar ons standpunt 

bij de Mainport Schiphol. 
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In Haarlemmermeer stellen wij ruimte (300 ha netto 

bij Rijsenhout, tussen de Ringvaart, A4, Geniedijk en 

Venneperweg) beschikbaar voor de ontwikkeling 

van nieuwe vestigingsgebieden voor de bedrijven 

die zich richten op de productie van bloemen en 

planten en van uitgangsmateriaal. In dit gebied dient 

ook extra ruimte voor glas te komen door de 

beschikbare ruimte meervoudig en multifunctioneel 

te gebruiken. 

De ontwikkeling van glastuinbouw in dit gebied: 

• Is alleen bestemd voor uitplaatsing c.q. 

uitbreiding van glastuinbouwbedrijven uit de 

regio gericht op het Aalsmeerse assortiment. 

• Moet voldoen aan de voorwaarden voor de 

bescherming van milieu, water, cultuur

landschap. 

Wij staan een projectmatige ontwikkeling voor om 

een selectief uitgiftebeleid te bevorderen. Bij de 

realisatie van het kassengebied kan gebruik worden 

gemaakt van de mogelijkheid om bedrijfswoningen 

te bouwen in de geluidszone van Schiphol. 

Wij zetten in op het behoud van ruimte voor glas in 

de navolgende glastuinbouwgebieden: 

• Noorder Legmeerpolder 140 ha bruto (tot 2020); 

• Schinkelpolder 140 ha bruto; 

• Thamerpolder 30 ha bruto; 

• Zuider Legmeerpolder 660 ha bruto; 

• Bestaande glastuinbouwgebied Rijsenhout 

350 ha bruto. 

De mogelijkheden tot inbreiding die in deze gebieden 

bestaan moeten worden benut. 

Wij verlenen steun aan het proces van herstructu

rering van de oude (glas-)tuinbouwgebieden om de 

productieomstandigheden van de bedrijven te ver

beteren. Het is een uitdaging een goede landschap

pelijke inpassing gepaard te laten gaan met een 

zorgvuldig ruimtegebruik. Daarbij zetten wij in op 

een groen/ recreatieve dooradering van de glas

tuinbouwgebieden. 
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6 
• 
• 
• Beleidslijnen voor de regio's 

6.1 Amsterdam 

Amsterdam neemt binnen het streekplan een bijzon

dere positie in. In 1990 zijn afspraken gemaakt tussen 

de gemeente Amsterdam en de provincie 

Noord-Holland ter versterking van de bestuurlijke 

positie van Amsterdam. Deze afspraken over 

beleidsvrijheid voor Amsterdam houden in dat het 

Amsterdamse structuurplan 'streekplanstatus' krijgt. 

Bestemmingsplannen van stadsdelen worden na 

toetsing aan het structuurplan en na advies van het 

Amsterdamse gemeentebestuur ter goedkeuring aan 

Gedeputeerde Staten voorgelegd. 

De afspraak over de beleidsvrijheid heeft als gevolg 

dat in dit hoofdstuk het provinciale beleid ten 

aanzien van Amsterdam in relatie tot de regio is 

vastgelegd. Gedeputeerde Staten werken dit beleid 

uit in een door hen, op basis van het Amsterdamse 

structuurplan, vast te stellen uitwerkingsplan voor 

het grondgebied van Amsterdam met uitzondering 

van het gebied van de Westrandscheg/ Westrandweg 

waarvoor wij het streekplan zullen herzien. 

In vogelvlucht 

In de gemeente Amsterdam wonen ongeveer 

735.000 mensen (2001). Binnen het grondgebied van 

de gemeente Amsterdam werken 410.000 mensen 

(2001). 

De Amsterdamse regio ontwikkelt zich steeds meer 

tot het belangrijkste zakelijke en financiële informatie

en telecommunicatiecentrum van Nederland. 

De Amsterdamse economie is nauw verweven met 

die van de rest van het streekplangebied. In de 

Amsterdamse economie vallen vijf clusters te 

onderscheiden die de stedelijke economie dragen: 

het luchthavencomplex, het havenindustriëel 

complex, het dienstencluster, het nieuwe media- en 

Informatie- en Communicatietechnologie-kenniscluster 

en het toeristisch cluster. Met die clusters van 

activiteiten beschikt de stad over een gevarieerde en 

samenhangende economische structuur met een 
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helder profiel. Specifieke kwaliteiten van de stad, 

zoals het grootstedelijk vestigingsmilieu in combi

natie met het internationaal georiënteerde karakter en 

de bereikbaarheid oefenen een sterke aantrekkings

kracht uit op die bedrijvigheid. Verder spelen de 

aanwezigheid van de lucht- en zeehaven een essen

tiële rol. Dat geldt ook voor de kennisinfrastructuur: 

de vestiging van diverse vooraanstaande en bijzondere 

onderwijsinstellingen is van grote waarde. 

Het stedelijk gebied van Amsterdam is een geschikte 

vestigingsplaats voor zowel internationale hoofd

kantoren als kleinschalige startende ondernemingen. 

Deze mix van bedrijven zorgt ervoor dat de stedelijke 

economie vitaal blijft. 

Een zelfde mix wordt nagestreefd op het gebied van 

cultuur en ontspanning. De Amsterdamse binnen

stad is hét culturele centrum van Nederland. Het is 

de combinatie van historie en actualiteit die 

Amsterdam interessant maakt voor bewoners en 

bezoekers: monumenten, historische collecties, 

actuele kunstpresentaties, culturele betrokkenheid en 

de concentratie van in de kunst werkzame mensen. 

Andere belangrijke attracties zijn (culturele) evene

menten als de Uitmarkt en het Holland Festival en 

het zeer ruime en gevarieerde winkelaanbod: van de 

kleinschaligheid en specialisatie in de binnenstad tot 

grootschalige detailhandel als Villa Arena in 

Amsterdam-Zuidoost. 

Zowel op economisch als op cultureel gebied geldt 

dat er in de netwerkstad niet meer sprake is van één 

centrum waar alles gebeurt. Het patroon is diffuser. 

Tegelijkertijd willen we voorkomen dat alles zich 

overal verspreidt en dat concentratievoordelen 

verloren gaan. Immers, de economische en culturele 

kracht van Amsterdam wordt mede mogelijk 

gemaakt door een dicht, gemengd hoogstedelijk 

milieu waar veel mensen wonen en werken en 

waarin verschillende bevolkingsgroepen elkaar 
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kunnen ontmoeten. Deze interacties zorgen ervoor 

dat innovatieve ontwikkelingen kunnen plaats

vinden en dat er sprake is van een voedingsbodem 

voor creativiteit en vernieuwing. Op deze kenmer

kende stedelijke kwaliteit wil de gemeente Amsterdam 

graag blijven inzetten, zoals het structuurplan aan

geeft. 

Die stedelijkheid moet in de netwerkstad dus op een 

paar plaatsen worden geconcentreerd. Bij de keuze 

van deze plaatsen speelt de bereikbaarheid een 

belangrijke rol. Binnen de regio is het stedelijk gebied 

van Amsterdam het best bereikbare, omdat alle 

modaliteiten van vervoer beschikbaar zijn. Deze 

multimodale bereikbaarheid draagt bij aan het 

stedelijk karakter als ontmoetingsplek en schept 

mogelijkheden om in hoge dichtheden te bouwen. 

De opgaven 

Wij kiezen met de gemeente Amsterdam daarom 

voor stedelijk bouwen in de stad. Voor suburbane 

woon- en werkmilieus zal vooral elders in de regio 

ruimte moeten worden geboden. 

Bij stedelijk bouwen gaat het om woningen, 

kantoren, voorzieningen en bedrijven. De belang

rijkste centra bevinden zich rond de (inter)nationale 

stations CS (Binnenstad), Zuid/WTC (Zuidas) en 

Bijlmer / Arena. In deze gebieden zullen de meeste 

kantoren en voorzieningen zich concentreren en 

wordt een grote mate van menging van wonen, 

werken en voorzieningen nagestreefd. 

In de rest van de stad vereist met name de woning

bouwopgave speciale aandacht. Er is een grote 

behoefte aan woningen in de regio Amsterdam. 

De gemeente Amsterdam wil graag voldoen aan de 

groeiende vraag naar stedelijk en zeer stedelijk 

(metropolitaan) wonen. Met het creëren van dichte 

stedelijke milieus kan een zo groot mogelijk deel van 

de woningbehoefte in de stad zelf worden opgelost. 

Tot 2010 zullen in Amsterdam ongeveer 35.000 

nieuwe woningen worden gebouwd; daarnaast 
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moeten er nog ongeveer 15.000 worden vervangen. 

Dat is nodig omdat er behoefte is aan kwalitatief 

betere woningen, met name ook om midden

inkomensgroepen in de stad te houden. 

Onze doelstelling en die van Amsterdam is om in de 

periode na 2010 nog ruimte te vinden voor 50.000 

woningen binnen het stedelijk gebied van Amsterdam. 

Het wonen en werken blijft hiermee dicht bij elkaar. 

Gunstig effect is dat daarmee in de regio minder 

bouw locaties hoeven te worden ontwikkeld en in het 

landelijk gebied waardevolle landschappen kunnen 

worden behouden. 

Keerzijde van verdichting in stedelijk gebied is dat 

groen, bedrijvigheid en de stedelijke infrastructuur 

in de stad onder druk komen te staan. Ook moet vol

doende ruimte voor waterberging gegarandeerd 

worden. Daarom zal in de streekplanuitwerking 

voor het grondgebied Amsterdam een hoofdgroen

structuur worden aangegeven, met te behouden en 

te versterken groen, een hoofdwaterstuctuur alsook 

de bedrijventerreinen die in elk geval gehandhaafd 

moeten blijven. Niettemin zijn er ook gebieden waar 

groen en bedrijventerreinen ter discussie komen. 

Beleidslijnen 

De uiterste grens van de verstedelijking van 

Amsterdam is in het streekplan vastgelegd door 

middel van rode contouren, met uitzondering van 

het gebied rond de Westrandscheg/Westrandweg en 

het gebied tussen het AMC en Abcoude. 

Wij vinden dat de Amsterdamse scheggen een belang

rijk structuurbepalend kenmerk zijn van het 

Amsterdamse stedelijke gebied en een groene 

uitloopzone naar de waardevolle landschappen. Voor 

het grootste deel liggen de scheggen in de PEHS, 

vanwege hun landschappelijke en ecologische 

waarden. 

Volkstuinparken en sportvelden leveren een 

essentiële bijdrage aan de leefbaarheid in de stad 
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Amsterdam. Besluiten over een eventuele trans

formatie van deze gebieden spelen na 2010 en 

vinden niet eerder plaats dan nadat onderzoek de 

mogelijkheden (inclusief alternatieve vestigings

locaties en de bereikbaarheid daarvan) daartoe 

hebben aangetoond en het structuurplan Amsterdam 

2010 respectievelijk de daarop gebaseerde streekplan

uitwerking geheel of gedeeltelijk zijn herzien. De 

functieverandering is onderworpen aan ons plano

logisch toezicht. 

Het is onvermijdelijk dat de plannen voor woning

bouw op termijn druk zetten op milieuhinderlijke 

bedrijven. Dit zijn wel bedrijven die een belangrijke 

rol vervullen in de stedelijke en regionale economie. 

Voor verplaatsing van deze bedrijven zal financieel 

en fysiek ruimte moeten worden vrijgemaakt. 

Verplaatsing van kadegebonden bedrijven uit het 

gebied van de Mercurius-, Vlot- en Coenhaven is wat 

ons betreft niet aan de orde. 

Om ruimtelijke belemmeringen voor de verplaatsing 

van (milieuhinderlijke) bedrijven weg te nemen 

besluiten wij het Geuzenbos als bedrijvenlocatie in 

het streekplan op te nemen. 

De gewenste stedelijke ontwikkelingen vragen ook 

om extra investeringen in de infrastructuur, zowel 

intern als extern gericht. Voor het stedelijk gebied 

van Amsterdam is ook verdere verbetering van de 

bereikbaarheid op regionaal niveau belangrijk. 

Qua openbaar vervoer gaat het dan om de aanleg 

van: 

• een Noord-Zuidlijn, de verlenging daarvan naar 

het noorden of een eventueel alternatief daarvoor; 

• de verlenging richting Schiphol of een alternatief 

daarvoor in de vorm van een doorgetrokken 

Zuid tangent naar Zuid/WTC; 

• het afmaken van de metroring in Amsterdam 

(van Isolatorweg naar CS); 

• betere openbaarvervoerverbindingen met IJburg 

en Almere. 

Voor het autoverkeer is met name de positie van de ring 

AlO van belang. Met Amsterdam ondersteunen wij: 
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• de aanleg van de Westrandweg; 

• de capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel; 

• de aanleg van een verbinding tussen de A6 en de 

A9 om de bereikbaarheid van Schiphol, de 

gebieden aan de zuidkant van Amsterdam en 

van Almere te verbeteren. 

Hierdoor wordt de kwaliteit van de tweede ring om 

Amsterdam verbeterd, die vooral bedoeld is voor het 

doorgaande verkeer en die mede noodzakelijk is om 

te voorkomen dat het verkeer op de AIO-zuid vol

komen vastloopt ten gevolge van de ontwikkelingen 

aan de Zuidas. De AlO zou dan op termijn een 

functie als stedelijke autoweg kunnen krijgen. 

Het is noodzakelijk dat het centrumgebied van 

Osdorp en de westelijke tuinsteden beter worden 

ontsloten. Daartoe is een nieuwe afslag van de 

Westrandweg voorzien. De exacte ligging ervan is op 

dit moment nog niet bepaald. 

Verder speelt in de Westrandscheg de afweging 

tussen de belangen van de nieuwe infrastructuur, 

bedrijventerreinen, recreatie, ecologie etc. 

Tracé en aanleg van de Westerandweg staat niet ter 

discussie. Wel in discussie zijn de aansluitpunten 

van de Westrandweg op ontsluitende infrastructuur 

van Amsterdam-west en eventueel Haarlemmer

meer-noord, in samenhang met ontwikkelingen in 

beide gebieden. Wij zullen voor de Westrandscheg 

en de aansluitpunten Westrandweg in het betreffende 

gebied het streekplan herzien. Daarnaast bekijken 

wij of en hoe tot een samenhangend groengebied kan 

worden gekomen van Sloterplas tot en met 

Spaarnwoude. Wij zullen hierover in overleg treden 

met de betrokken gemeenten, deelraden en met het 

recreatieschap Spaarnwoude. 

In het gebied tussen het AMC en Abcoude spelen 

(de mogelijkheden van) infrastructurele claims 
\ 

(verbinding A6-A9) en eventuele verdere (her-) 

inrichting. Voor dit gebied kunnen Gedeputeerde 

Staten zonodig een uitwerking van het streekplan 

vaststellen. 
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6.2 Waterland 

In vogelvlucht 

Waterland heeft een typisch Noord-Hollands land

schap met droogmakerijen en veengebieden. 

De ruimtelijke karakteristiek van Waterland is als 

volgt samen te vatten: 

• een open, waterrijk gebied, dat een contrast 

vormt met het stedelijk gebied van Amsterdam 

en Zaanstad; 

• een uitgebreid stelsel van waterwegen, zoals 

veenstroompjes, sloten, kanalen en vaarten, 

uitkomend op Markermeer /IJsselmeer; 

• ecologisch, landschappelijk, cultuurhistorisch en 

recreatief waardevolle, unieke veengebieden van 

internationale betekenis; 

• cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle 

droogmakerijen, met als meest beeldbepalende 

de Beemster en de Wijde Wormer; 

• een centrale kern, Purmerend, met een aantal 

(historische) plaatsen in de omgeving. 

Met Waterland moet zorgvuldig worden omgegaan, 

maar Waterland is en wordt geen 'museum'. 

In Waterland wonen circa 175.000 mensen. 

Het aantal banen in Waterland ligt rond 45.000. 

Driekwart van deze banen wordt ingevuld door de 

eigen beroepsbevolking. Mensen uit Waterland zijn 

echter voor het merendeel aangewezen op werk 

buiten de regio. Purmerend en Amsterdam-Noord 

verzorgen (al van oudsher) de regionale functie voor 

onder meer werken, onderwijs en gezondheidszorg. 

In Edam-Volendam zijn ook regionale onderwijs-, 

winkel- en sportvoorzieningen aanwezig. De overige 

kernen hebben qua verzorging met name een lokale 

functie. 

De A7 / AS en de provinciale weg N244 vormen, 

samen met de spoorlijn Zaandam-Purmerend-Hoorn, 

de belangrijkste infrastructuur. De N235 en de N247 

hebben een belangrijke functie voor het auto- en 

busvervoer (vrije busbanen) naar en van Amsterdam. 
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De opgaven 

De belangrijkste ruimtelijke opgaven voor Waterland 

tot 2020 zijn: 

• Ruimte voor water. 

• Behoud van de veen(weide)gebieden, met daarbij 

een adequaat (agrarisch) beheer van het cultuur

landschap. 

• Intensiveren, Combineren en Transformeren 

binnen bestaande kernen. 

• Ruimte voor de vestiging van bedrijven ten 

behoeve van het handhaven en versterken van de 

sociale en economische dynamiek en woningen 

voor de regionale behoefte. 

• Voor delen van Waterland staat de landbouw 

centraal, in andere delen is het een middel voor 

instandhouden van het landschap (verbrede 

landbouw). 

• Handhaven en versterken van de landschap

pelijke, ecologische en cultuurhistorische kwali

teiten. 

Beleidslijnen 

In Waterland staat bij alle toekomstige ontwikke

lingen een hoge ruimtelijke kwaliteit centraal, om de 

identiteit van de regio te behouden en te versterken. 

Voor ingrepen in de ruimtelijke inrichting van dit 

gebied worden dan ook bij de identiteit van dit 

gebied passende ontwerpen gemaakt, zonodig 

ondersteund door een beeldkwaliteitsplan. 

Inschakeling van de provinciaal bouwmeester ligt 

hierbij voor de hand. 

In aanvulling op de algemene hoofdlijn van dit 

streekplan worden in deze paragraaf de regio

specifieke beleidslijnen aangegeven. 

Ruimte voor Water 

Voor waterberging in Waterland wordt de 

Schardammerkoog aangegeven als zoekgebied. 

Overige maatregelen in Waterland op het gebied van 

waterbeheer worden in de stroomgebiedsvisie 

aangegeven. 
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Als ontwikkelingsrichting voor het Markermeer 

kiezen wij voor behoud van de kwaliteiten als groot 

open water aan de rand van het stedelijk gebied met 

grote natuurwaarde en betekenis voor de water

recreatie. Vanwege de aanwijzing als speciale 

beschermingszone in het kader van de Vogel- en 

Habitatrichtlijn is omvangrijke uitbreiding van 

(water)recreatie in dit gebied niet gewenst, met 

uitzondering van de genoemde ligplaatsuitbreiding 

in de gemeenten Edam-Volendam en Waterland 

(zie onder 'recreatie en toerisme'). 

Voor de hele Markermeerkust wordt een 

vrijwaringszone van 100 meter binnendijks en 

175 meter buitendijks aangehouden. Nieuwe 

activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten 

in de vrijwaringszone dienen te voldoen aan de 

volgende criteria: 

• er moet meebewogen kwmen worden met 

veranderingen van het Markermeerpeil; 

• er dient sprake te zijn van niet onomkeerbare 

ontwikkelingen. 

Wij bepalen de exacte breedte van de zone in nader 

overleg met Rijk, gemeenten en waterschappen. Dit 

beleid sluit aan op het rijksbeleid om eventueel op 

langere termijn de dijken te kwmen versterken langs 

het IJsselmeer en het Markermeer. Dit is mogelijk 

aan de orde door de aanmerking van het 

Markermeer als 'gevaarlijk' buitenwater op grond 

van de Wet op de Waterkering en bij toekomstige 

stijgingen van het waterpeil. Buitendijkse ver

stedelijking wordt uitgesloten. 

Een incidentele kleinschalige ruimtelijke ontwikke

ling is niet uitgesloten, mits meebewogen kan 

worden met het water (drijvend of op palen zodat 

waterloop of berging niet wordt belemmerd). 

Verder geldt dat ook bij buitendijkse ontwikkelingen 

de beleidslijnen van dit streekplan van toepassing zijn. 

Ontwikkeling van waardevolle landschappen 

Onze strategie voor de veen(weide)gebieden is 

behoud van Noord-Hollands Midden als groene 
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long voor de omliggende steden: versterken van het 

waterrijke en open karakter van de veengebieden en 

vergroten van mogelijkheden voor extensieve 

recreatie voor de omliggende steden. 

De droogmakerijen vormen een groot deel van de 

open ruimte aan de noordzijde van de Randstad. 

Bestaande open relaties met de Kop van Noord

Holland en het IJsselmeer willen wij behouden. 

De grote afwisseling langs de kust biedt goede 

mogelijkheden voor ontwikkeling van natuur

waarden. 

In Waterland ligt een belangrijk deel van de te 

ontwikkelen robuuste verbindingszone van Kust tot 

Kust en een deel van de Stelling van Amsterdam. 

Deze zone van Kust tot Kust loopt van de Water

landse kust naar de Noordzeekust. Er is een zoek

gebied aangegeven waarbinnen extra hectares 

kwmen worden ingericht voor de hoofddoelstelling 

natuur. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden 

met de al aanwezige waarden in het gebied. Bij de 

uitvoering zal zo veel mogelijk gezocht worden naar 

aansluiting en combinatie met functies zoals water

huishouding en recreatie. De locatie van de extra 

hectares zal in nauw overleg met betrokkenen uit de 

streek worden aangegeven. 

Wij stellen een ontwikkelingsprogramma Nationaal 

Landschap Noord-Hollands Midden op om de uit

voering verder vorm te geven. Het gebiedsprogramma 

De Groene Long biedt hiervoor een substantiële 

basis, evenals ons beleid voor de veen(weide)

gebieden. 

De kwaliteitimpuls blauw-groene dooradering zal in 

het ontwikkelingsprogramma Nationaal Landschap 

worden uitgewerkt. Hierbij werken wij nauw samen 

met gemeenten, water-schappen en Rijk. 

Een bereikbare netwerkstad 

De vervoersstromen in Waterland zijn hoofdzakelijk 

noord-zuid gericht. De N235 en de N247 en de A7 

hebben een ontsluitingsfunctie voor Waterland, maar 

worden ook gebruikt voor doorgaand verkeer vanuit 
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o.a. Westfriesland. In Waterland zijn twee spoorweg

stations in Purmerend (aan de lijn Hoorn-Zaandam / 

Amsterdam). Het derde station, Purmerend

Weidevenne, zal op zo kort mogelijke termijn 

moeten worden geopend. 

Waterland wordt voor het overgrote deel ontsloten 

door een goed bussysteem. De N247 en de N235 zijn, 

voorzover noodzakelijk, voorzien van vrije bus

infrastructuur. Hierdoor zijn snelle verbindingen per 

bus mogelijk met Amsterdam. In de stedelijke 

kernen is een redelijk fijnmazige structuur van het 

openbaar vervoer. De businfrastructuur op en langs 

de N235 en de N247 én de spoorverbinding 

Amsterdam/ Zaanstad/Purmerend/Hoorn maken 

deel uit van Regionet. 

Parallel aan de tweede Coentunnel en de verbreding 

van de A8, is ook de verbreding aan de orde van de 

A7 en N244 in Waterland. Dit is van belang voor 

vermindering van de verkeersdruk op de N247. 

Via de verbrede N244, A7, A8 en AlO/Coentunnel/ 

Westrandweg ontstaat dan een filevrije route naar 

Amsterdam. Een vlotte doorstroming van het 

verkeer tussen Amsterdam-Purmerend-Hoorn en 

vice-versa is van groot belang voor de ontwikkelings

kansen van het noordelijk deel van Noord-Holland. 

In dat verband is een verbreding in de toekomst van 

de A7 tussen Purmerend en Zaanstad gewenst. Dit 

tevens in relatie met eventueel toekomstige ontwik

kelingen op het gebied van wonen en werken in 

Waterland. Het nut van de verbreding van de A7 

hangt overigens nauw samen met het oplossend 

vermogen van de voorziene verbreding van de 

Coentunnel en de daaraan te koppelen herinrichting 

van het Coenplein en de A8. 

Het streekplan maakt een nieuwe ontsluiting van 

Edam-Volendam op de N244 niet onmogelijk. 

Ruimte voor wonen 

De nieuwe bouwopgave voor Waterland in de periode 

2000-2020 bedraagt 6.000 woningen. Een nadere 

inventarisatie en uitwerking van de woningbouw

mogelijkheden in bestaand stedelijk gebied is gewenst, 

om te zien of de beoogde 50% ICT haalbaar is. 

De woningbouwtaakstelling in uit te werken en 

aangewezen uitleglocaties bedraagt tot het jaar 2020 

3.000 woningen. Gedeputeerde Staten werken het 

streekplan nader uit voor de verdeling van de 

woningen over de regio op basis van een, in samen

werking met het Intergemeentelijk Samenwerkings

orgaan Waterland en de gemeente Oostzaan, op te 

stellen woningbouwprogramma. Het regionale 

woningbouwprogramma heeft ook betrekking op de 

Zuidpolder (Edam-Volendam) (zie verder paragraaf 

4.4 van het streekplan). 

Bouwopgave 

2000-2020 

13.000 

Capaciteit in 

bestaande plannen 

(per 2000) 

ICT. 

7.000 

1.500 

Capaciteits

tekort 

tot 2020 

6.000 ICT: 

Opgave 

wonen 

3.000 

Uitleg: 5.500 

(Weidevenne 4.600) 

Uitleg: 3.000 

Ruimte voor werken 

Algemeen 

Waterland kent een verdeling van bedrijvigheid over 

de diverse marktsectoren (landbouw, industrie, bouw, 

handel en dienstverlening). Diensten, detailhandel 

en industrie hebben ongeveer een gelijk aandeel en 

nemen samen bijna drie kwart van de werkgelegen

heid voor hun rekening. Bouw en groothandel zijn 

goed voor de overige 25%. Industrie en bouw zijn 

sterk geconcentreerd in Edam-Volendam (ruim 

3.700 werkzame personen tegenover 2.700 in 

Purmerend). Daarentegen vertoont Purmerend een 
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duidelijke concentratie van handelsactiviteiten en 

(zakelijke) dienstverlening. 

De vraag naar gemengd lokaal/ regionaal terrein 

bedraagt 164 ha voor de periode 2000-2020 (inclusief 

ijzeren voorraad en uitgaande van een ruimtewinst 

van 10% door zuiniger ruimtegebruik). 

Een deel van de vraag, 20 ha is inmiddels uitgegeven 

(Baanstee-Oost, Oosthuizerweg en Kolkweg-Zuid). 

De resterende planningsopgave is 144 ha. 

Voorts is er een intensiveringsopgave van 18 ha. 

De volgende mogelijkheden zijn aan de orde: 

a Verbetering van de benutting van bestaande 

terreinen (innovatief ruimtegebruik) . 

b Accommodatie van bedrijven binnen bestaand 

stedelijk gebied. 

c Planologisch mogelijk maken van nieuwe 

terreinen. Dit betreft: 

• Baanstee-Noord 1 e fase, (Purmerend, 60 ha, 

regionaal bedrijventerrein). Dit bedrijven

terrein zal ook in beperkte mate opvang 

bieden voor (grotere) lokale bedrijvigheid uit 

de regio. 

• Baanstee-Noord 2e fase. (Purmerend, 50 ha, 

regionaal bedrijventerrein na 2010). 

• Edam-Volendam: Oosthuizerweg (8 ha bruto) 

om herstructurering in de kern mogelijk te 

maken. 

• Waterland: Dollard (3 ha bruto). 

• Oostzaan: Kolksloot-zuid (4 ha bruto) t.b.v. 

bedrijven Meijn en Rep. 

Met deze terreinen resteert nog een tekort van 24 ha 

in 2020. Conclusie is dat er nog een zoekopgave in de 

regio ligt. Samen met de regio zullen wij hieraan 

werken. 

In een aantal stads- en dorpskernen worden bedrijven 

uitgeplaatst. Dit gaat nogal eens gepaard met 

functieveranderingen op de plaats van herkomst. 

Algemeen is de lijn om deze verplaatsingen op te 

vangen op het regionale terrein Baanstee-Noord. 

Op korte termijn wordt gestart met een aanvullend 
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onderzoek om inzicht te krijgen in de specifiek voor 

Waterland benodigde differentiatie aan vestigings

locaties voor bedrijven. 

Verder voeren wij een studie uit naar de opvang van 

100 ha bovenregionaal bedrijventerrein Waterland/ 

Zaanstad. In deze studie wordt een eventuele locatie 

in de Wijde Wormer niet betrokken. 

Kantoorruimte is vooral in Purmerend beschikbaar. 

Zo wordt er ca. 30.000 m' kantoorruimte ontwikkeld 

in relatie tot het stationsgebied van Purmerend. Ook 

de Kop van West biedt goede mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van kantoren. 

Een economische bestaansbasis voor de landbouw 

De grondgebonden landbouw in Waterland heeft 

een economische functie en een functie voorinstand

houding van het gebied. Wij gaan door met het 

stimuleren van de verbreding van de landbouw. 

De agrarische bedrijfsvoering, inclusief de ontwikke

ling van neven- en verbredingactiviteiten, vindt 

plaats in samenhang met de natuur- en landschaps

waarden. Bedrijfsvergroting wordt nagestreefd 

teneinde een meer extensieve bedrijfsvoering 

mogelijk te maken. 

De agrarische productiefunctie van de waterrijke 

vaargebieden (Oostzanerveld, Wormer- en Jisper

veld, en Varkensland) is afgestemd op het behoud 

van de landschappelijke, ecologische en cultuur

historische waarden. De agrarische bedrijfsvoering 

wordt hier beperkt door de ontsluiting, ontwatering 

en de verkavelingsstructuur. Het zoeken naar en 

stimuleren van verbredingsactiviteiten heeft een 

hoge prioriteit. Integratie van landbouw en natuur is 

in deze gebieden van groot belang. In de Zeevang is 

de landbouwproductie van grotere betekenis. Hier is 

sprake van een betere agrarische structuur. 

Landbouw met een verbrede doelstelling levert hier 

een bijdrage aan de instandhouding van de veen

(weide)gebieden en het landschap. 
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Binnen de Beemster, Wijde Wormer en de Purmer 

worden de omstandigheden voor de landbouw 

geoptimaliseerd. In Zuidoostbeemster zijn geen 

mogelijkheden voor de vestiging van nieuwe 

glastuinbouwbedrijven. Bestaande glastuinbouw

bedrijven kunnen hier, voorzover er sprake is van 

een agrarische noodzaak, op en aangrenzend aan het 

agrarische bouwperceel het areaal glas uitbreiden tot 

een maximale oppervlakte van 2 ha. Slechts in 

uitzonderingsgevallen is, als dit niet ten koste gaat 

van de cultuurhistorische (Belvédèregebied en 

Unesco-monument) en landschappelijke waarden, 

een grotere oppervlakte dan 2 ha mogelijk. Voor 

deze uitzonderingsgevallen dient, door middel van 

een bedrijfsplan, aangetoond te worden dat een 

grotere oppervlakte bedrijfseconomisch absoluut 

noodzakelijk is. Verder dient in het bestemmings

plan een gemotiveerde afweging plaatst te vinden. 

In de Wijde Wormer bestaan mogelijkheden voor 

agrarisch natuurbeheer door de aanwezigheid van 

brakke milieus en weidevogels. 

Behoud en ontwikkeling van de cultuur

historische waarden 

Voor een groot deel van Waterland is onze strategie 

gericht op behoud en versterking van de waarde

volle cultuurlandschappen, zoals de droogmakerijen 

en de veen(weide)gebieden, alsmede de rijks 

beschermde en andere beeldbepalende stads- en 

dorpsgezichten. 

De uitwerking van een ruimtelijk beleid voor de 

cultuurhistorische waarden van Waterland, zoals 

onder andere de Belvédèregebieden Waterland en 

Zeevang en de droogmakerijen waaronder de 

Beemster (Unesco-monument), zal in samenhang 

met het gebiedsprogramma De Groene Long plaats

vinden en opgenomen worden in het ontwikkelings

programma voor het Nationaal Landschap. 

In Waterland bevindt zich een grote concentratie van 

zeer waardevolle archeologische terreinen. Een 

project voor behoud en beheer van deze vind

plaatsen in relatie tot het gangbare agrarische 
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gebruik (ploegen, frezen, peilverlaging etc.) hebben 

Gedeputeerde Staten in voorbereiding. 

In de zone van de Stelling van Amsterdam blijft 

landbouw als beheerder van het open agrarisch 

landschap de dominante vorm van grondgebruik. 

Ontwikkeling van de ecologische en toeristisch

recreatieve betekenis van de Stelling wordt mogelijk 

gemaakt door hergebruik van de forten en de aanleg 

van routes en ecologische verbindingen. 

Ons beleid voor de vrijwaringszone kustveiligheid 

vormt een waarborg voor behoud en versterking van 

de provinciaal beschermde Noorder IJ- en zeedijken. 

Voor alle activiteiten aan en in het water geldt dat 

deze de openheid en het cultuurhistorische karakter 

van deze dijken niet aantasten. 

Recreatie en toerisme 

De speerpunten in het toerisme van Waterland zijn 

de recreatie in Het Twiske, de watersport op het 

Markermeer, plattelandstoerisme, fietsen, wandelen 

en cultuurhistorie. Kleinschalige maatregelen voor 

de verdere ontwikkeling van het toerisme zijn 

mogelijk. 

In de regio Waterland is nog behoefte aan accommo

daties voor logies. Enige capaciteitsuitbreiding is 

gewenst in het stedelijk gebied van Purmerend, 

Edam-Volendam, Monnickendam en verder in 

Beemster. Ter versterking van het plattelands

toerisme is kleinschalig logiesaanbod mogelijk bij 

agrarische ondernemers, zoals hotel 

De Boerenkamer. Ook voor campings en recreatie

woningen is enige capaciteitsuitbreiding mogelijk, 

mits passend binnen het kleinschalige karakter van 

de regio. 

Voor de verbetering van de infrastructuur voor de 

watersport is uitbreiding van het aantal ligplaatsen 

voor de toervaart volgens het schema 'Contingent 

uitbreiding ligplaatsen Waterland' toegestaan binnen 

randvoorwaarden zoals de Vogel- en Habitat

richtlijn. 
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Herinrichting/uitbreiding van camping/jachthaven 

Uitdam is mogelijk onder de voorwaarden dat de 

aanwezige vervuiling op het terrein wordt gesaneerd, 

er wordt voldaan aan de eisen die Water Beheer 21 

stelt en permanente bewoning wordt tegengegaan. 

Tevens dient te worden voldaan aan de Vogel- en 

Habitatrichtlijn. De planologische invulling zal 

verder in een bestemmingsplan worden vastgelegd. 

Contingent uitbreiding ligplaatsen Waterland 

Edam-Volendam 

Waterland 

Volendam (Pieterman) 500 (in uitvoering) 

Monnickendam/Katwoude 

en Uitdam 650 

• Cijfers gebaseerd op behoefteraming tot 2005/2010 van het Structuur

schema Groene Ru imte. 

In studie zijn verder de mogelijkheden van een 

staande mastrouteverbinding van het Noord

Hollands Kanaal naar het Markermeer en een 

toeristische ontwikkeling van Momuckendam, 

gericht op watersport en havenfront. 

Het recreatief medegebruik in het gebied wordt 

bevorderd. Het recreatieve netwerk voor wandelen, 

fietsen en varen wordt geoptimaliseerd, waarbij wij 

rekening houden met de waarden van landschap en 

natuur. 

6.3 Zaanstad 

In vogelvlucht 

Zaanstad maakt deel uit van de Noord vleugel van 

de Randstad en grenst aan de groene ruimte van het 

noordelijke deel van de provincie Noord-Holland. 

Zaanstad is stedelijk, maar kent ook diverse dorpen. 

Het is daarmee een goede locatie voor wonen, werken 

en recreatie. In Zaanstad wonen ongeveer 137.000 

mensen en zijn er 8.800 bedrijven. De bevolking zal 

tot 2010 toenemen tot circa 152.000 inwoners. 

Zaanstad is één van de belangrijke industriegebieden 

van Nederland. Ongeveer een kwart van de regio

nale economie is industriële productie, met een 

concentratie van (kapitaalintensieve) voedings

middelenindustrie en (arbeidsintensieve) gebruiks

goederen- en metaalproductenfabricage. 

De ruimtelijke en landschappelijke karakteristiek van 

Zaanstad is als volgt samen te vatten: 

• De Zaan, de eeuwenoude veenstroom waarlangs 

zich de Zaanstreek heeft ontwikkeld. 

• Een stedelijk gebied langs de Zaan en de dorps

kernen Assendelft en Westzaan. Zaandam vormt 

de kern van het stedelijk gebied. 

• Ecologisch, landscl.-\appelijk, cultuurhistorisch en 

recreatief waardevolle veen(weide)gebieden 

rondom het stedelijk gebied. 

• Veel industriële bedrijvigheid in en nabij het 

stedelijk gebied. 

De opgaven 

De belangrijkste ruimtelijke opgaven voor Zaanstad zijn: 

• Behoud van het groen en de landschappelijke 

kwaliteiten. 

• Het beter benutten van bestaande weg- en open

baarvervoerinfrastructuur, maar ook aanleg van 

nieuwe infrastructuur. 

• Intensiveren, combineren en transformeren 

binnen het bestaande stedelijke gebied. 

• Voldoende nieuwe ruimte voor bedrijvigheid, 

verbreding van de economische sector en 

herstructurering van bestaande locaties. 
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Beleidslijnen 

In aanvulling op de algemene hoofdlijn van dit 

streekplan worden in deze paragraaf de regio

specifieke beleidslijnen aangegeven. 

Ruimte voor water 

Water speelt een belangrijke rol bij de inrichting van 

de ruimte in Zaanstad. Water is letterlijk de drager 

van het landschap. Zo wordt water in de randzone 

Saendelft gecombineerd met recreatie. Het gebied 

van 'Noorderveen', gelegen tussen de Binnen Delft, 

Commwucatieweg en de Nauernasche vaart, is 

aangegeven als zoekgebied voor waterberging. 

In het 11ieuwe stedelijk gebied (11ieuwe locaties) 

wordt waterneutraal gebouwd. Per locatie geldt 

maatwerk voor het percentage open water, hetgeen 

afhankelijk is van het verhardingspercentage. 

In de veen(weide)gebieden moeten natuur en water

beheer beter op elkaar worden afgestemd. 

Ontwikkelingen in de waterhuishouding kwmen 

worden aangegrepen om de variatie in het landschap 

te versterken. De gebieden moeten in het waterbeheer 

meer zelfvoorzienend worden. 

In de op de stellen deelstroomgebiedsvisie wordt de 

definitieve locatie en omvang van de benodigde 

oppervlakten water bekend. In de randzone 

Saendelft worden de mogelijkheden voor een duur

zaam watersysteem onderzocht, in samenhang met 

de uitvoering van het Strategisch Groenproject 

IJmond-Zaanstad ('Tussen IJ en Z'). 

Ontwikkeling van waardevolle landschappen 

De polder Westzaan, met daarin gelegen het 

Guisveld, de Reef en het Westzijderveld, maakt 

onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur. 

Hetzelfde geldt voor de Kalverpolder, Noorderveen 

en Krommenier Woudpolder. 

Wij zetten in op behouden en versterken van de 

veen(weide)gebieden. Dit betekent het behoud van 

het waterrijke en open karakter van de veen(weide)

gebieden, versterken van de natuurfuncties en het 

verbreden van de landbouw. De mogelijkheden 

worden vergroot voor extensieve recreatie vanuit het 

omliggende stedelijk gebied. 

De uitvoering van het Strategisch Groen Project 

(SGP) Zaanstreek (bij Westzaan, 750 ha natuur) is 

essentieel voor de Zaanstreek. Hiervan moet nog 

370 ha worden begrensd. Het zoekgebied ligt tussen 

Uitgeest en Den Ilp. De overige 380 ha worden 

aangelegd in het kader van het landinrichtings

project Westzaan. Het SGP Zaanstreek is gericht op 

natuur, terwijl het SGP IJ mond-Zaanstad ontwikkeld 

wordt voor recreatie. Het Strategisch Groenproject 

IJ mond-Zaanstad 'Tussen IJ en Z' voorziet in de 

aanleg van nieuwe groengebieden, in aansluiting op 

woningbouwontwikkelingen in de Broekpolder en in 

Saendelft. Het gaat daarbij om circa 250 ha vlakgroen 

en 60 ha ten behoeve van recreatieve verbindingen. 

Nabij Saendelft wordt in het kader van dit SGP een 

groengebied ter grootte van 150 tot 200 ha gereali

seerd. 

Gedeputeerde Staten werken het streekplan voor de 

randzone Saendelft nader uit. De volgende 

randvoorwaarden worden hierbij in acht genomen: 

• De ontwikkeling van 5.000 Vinex- en 1.500 Vinac

woningen in Saendelft; 

• De voorverkenning naar de mogelijke verbinding 

A8/A9; 

• De uitvoering van het Strategisch Groenproject 

tussen IJ mond en Zaanstad; 

• Het zoekgebied voor waterberging in het gebied 

'Noorderveen' (inclusief de wateropgave van de 

woningbouwlocatie Saendelft) en het onderzoek 

in de randzone Saendelft naar de mogelijkheden 

voor een duurzaam watersysteem. 

Het SGP zal tussen 2005 en 2010 tot stand komen. 

Hetgeen staat vermeld over het 'Groene Decor' in 

paragraaf 6.4 (Zuid-Kennemerland en IJmond) geldt 

ook voor Zaanstad. 

Voor onze nieuwe ambities voor groen (natuur en 

recreatiegroen) verwijzen wij naar paragraaf 4.2. 
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Een bereikbare netwerkstad 

Voor Zaanstad staat het optimaliseren van het huidige 

netwerk, waarin de verschillende modaliteiten elkaar 

aanvullen, centraal. Dit houdt in een goede benutting 

van de bestaande weginfrastructuur, het toevoegen 

van ontbrekende schakels en de verbetering van het 

openbaar vervoer. 

Zaanstad maakt onderdeel uit van het te ontwikkelen 

openbaarvervoernetwerk (Regionet). Om dit netwerk 

te laten functioneren is het noodzakelijk om een 

aantal verbindingen te verbeteren, zoals de door

trekking van de metrolijn 50 via de Hemtunnel 

en/ of de doortrekking van de Noord-Zuidlijn via 

Amsterdam-Noord. 

Tevens is het van belang dat de bestaande railinfra

structuur wordt aangepast. Hierbij gaat het om de 

spoorbrug over de Nauernasche Vaart in de Zaanlijn 

(Amsterdam-Alkmaar) en de spoorbrug over de 

Zaan in de Hoornselijn (Zaandam-Purmerend), de 

inhaalvoorziening bij Wormerveer en de ongelijk

vloerse spoorwegovergangen Guisweg en Assendelft. 

De aanleg van nieuwe en capaciteitsuitbreiding van 

bestaande weg-infrastructuur is ook in de Zaanstreek 

gewenst om te komen tot een volwaardig auto

netwerk Met name de realisering van de ontbrekende 

schakels als oplossing ook voor de leefbaarheids

problemen in Krommenie, Wormerveer en Zaandijk 

in de vorm van de verbinding AS/ A9, is een belang

rijk project. De realisering van de verbinding AS/ A9 

wordt planologisch niet onmogelijk gemaakt. 

Daarnaast is er sprake van het vergroten van de 

capaciteit op de AS en A7 (benutting) . 

Aan de zuidzijde van de stad wordt door middel van 

de aanleg van de Zuidelijke Randweg voorzien in een 

ontbrekende schakel ter hoogte van het Noordzee

kanaal. Door de aanleg van deze nieuwe infrastructuur 

wordt voorzien in de regionale ontsluiting van 

bedrijventerreinen, zonder daarmee een oneigenlijke 

belasting te leggen op de stedelijke gebieden die 

gelegen zijn langs de bestaande infrastructuur. 
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Het uitvoeren van het project Vaart in de Zaan, in 

relatie met het project 'Veiligheid op en aan de Zaan 

(Regionale Brandweer)', is van belang. Daarbij gaat 

het om het oplossen van de knelpunten bij bruggen 

(w.o. spoorbrug in de Hoornse lijn) en sluizen, maar 

ook om het bevorderen van goederenvervoer over de 

Zaan. In relatie daarmee moet zorgvuldig worden 

omgegaan met de nog beschikbare terreinen die 

gebruikt kunnen worden voor watergebonden multi

modale bedrijventerreinen. 

Ruimte voor wonen 

Bouwopgave 
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9.000 
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8.000 

1.500 
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1.000 ICT: 

Opgave 

wonen 

Uitleg: 6.500 Uitleg: 

1.000 
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Het accent ligt op bouwen in bestaand stedelijk 

gebied. Hiervoor komen onder andere in aan

merking de Zaanoeverprojecten en de gasfabriek

terreinen. 

Buiten het bestaand stedelijk gebied worden 

6.500 woningen gebouwd: Saendelft. De resterende 

woningbehoefte tot 2020 wordt binnenstedelijk 

gerealiseerd. 

Ruimte voor werken 

Algemeen 

De Zaanstreek is één van de belangrijke industrie

gebieden van Nederland. Ongeveer een kwart van 

de regionale economie is industriële productie, 

zowel kapitaalintensieve (voedingsmiddelen-) als 

arbeidsintensieve (gebruiksgoederen- en metaal

producten-) industrie. Daarnaast bieden toerisme, 

recreatie en kleinschalige bedrijvigheid in de zakelijke 

dienstverlening, in de scheepsbouw en -reparatie nog 
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volop kansen voor verdere ontwikkeling. 

De bestaande economische structuur moet verder 

worden versterkt. Met een aantal maatregelen in 

enerzijds de fysieke sfeer (ruimte, ontsluiting) en 

anderzijds in de sfeer van kennis- en opleidingen

infrastructuur en netwerkvorming, kan de functie 

van Zaanstad als centrum voor industrie verder 

worden verbeterd en worden verbreed (kennis

intensief, zakelijke dienstverlening en kantoren). 

Bedrijventerreinen 

Voor de gemeenten Zaanstad en Wormerland samen 

wordt uitgegaan van een regionale vraagopgave 

voor lokale/regionale terreinen van 159 ha voor de 

periode 2000-2020 (inclusief ijzeren voorraad en 

uitgaande van een ruimtewinst van 10% door 

zuiniger ruimtegebruik) . 

Een deel van de vraag wordt vervuld door 26 ha 

uitgeefbaar aanbod per 1-1-2000 (Noorderveld, 

11 ha) en Westerspoor-Zuid (15 ha) en de ontwikke

ling van de Westzanerpolder (73 ha). Er resteert een 

planningsopgave van 60 ha tot 2020. Voorts is er een 

intensiveringsopgave van 18 ha. 

Om te kwmen voldoen aan de vraag naar deze 

bedrijventerreinen zijn de volgende mogelijkheden 

aan de orde: 

• Verbetering van de benutting van bestaande 

terreinen: 

Het Hembrugterrein blijft bestemd als bedrijven

locatie. Een goede samenhang wordt gezocht met 

de functie cultuurbehoud. Verder wordt op dit 

terrein de mogelijkheid geboden tot de bouw van 

een gevangenis. 

Op andere terreinen zal herstructurering naar 

verwachting wel de kwaliteit verhogen, maar 

geen extra ruimtewinst opleveren. Uitgangspunt 

bij herstructurering is dat de werkfw1ctie 

gehandhaafd blijft. 

Door middel van het Herstructurerings

programma dragen wij bij aan zoveel mogelijk 

ruimtewinst op bestaande bedrijventerreinen. 

• Planologisch mogelijk maken van nieuwe terreinen: 

Na 2010 ontstaan tekorten in Zaanstad/Waterland. 

Er ligt dus nog een zoekopgave in de regio. 

Wij kiezen voor de opvang van economische 

activiteiten elders, waartoe wij een studie uit

voeren (opvang 100 ha bovemegionale behoefte 

aan bedrijventerreinen Waterland/Zaanstad). 

In deze studie wordt een eventuele locatie in de 

Wijde Wormer niet beh·okken. 

Kantoren 

Kantoorruimte zal bij voorkeur worden ontwikkeld 

in relatie tot de ontwikkeling van Zaandam tot 

regionaal knooppunt. Het gaat hierbij om 145.000 m' 

(plan Inverdan). Kantoorruimte komt nabij haltes en 

knoopptmten van het railvervoer. 

Een economische bestaansbasis voor de landbouw 

Landbouw blijft de belangrijkste vorm van grond

gebruik in Veen-west in Zaanstad: de polders ten 

westen van de Nauernasche Vaart. Het gaat hier om 

akkerbouw, veehouderij en in beperkte mate de al 

bestaande glastuinbouw. Behoud van de openheid 

en het landelijk karakter zijn hier belangrijke kwali

teiten die verbonden zijn met landbouw. 

De landbouw dient voldoende toekomstperspectief 

te behouden in dit gebied. Derhalve moeten nieuwe 

functies worden geïntegreerd met de landbouw. 

Een verdere uitbreiding van de glastuinbouw is niet 

mogelijk. Landbouw met een verbrede doelstelling 

levert een bijdrage aan de instandhouding van de 

veen(weide)gebieden ten oosten van de 

Nauernasche Vaart. 

Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische 

waarden 

Het accent ligt op het behoud, het versterken en het 

vernieuwen van het historisch industrieel landschap. 

Het behoud richt zich voornamelijk op de verborgen 

scheepshellingen en het industrieel erfgoed aan weers

zijden van de Zaan. Het versterken heeft betrekking 

op de oriëntatie en benutting van de Zaan en het 
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Noordzeekanaal als culturele verbindingsassen. 

Dit wordt gecombineerd met het hergebruik van 

industrieel erfgoed (invulling met onder meer 

sociaal-culturele functies) . 

Wij maken multifunctioneel gebruik van cultuur

historisch waardevolle terreinen niet onmogelijk, 

mits dit is gericht op een ruimtelijke inrichting 

zodanig dat deze waarden behouden c.q. ontwikkeld 

kunnen worden. Wij willen hierbij samenwerken met 

de gemeenten en andere (ontwikkelende) partijen. 

Uitwerking op het gebied van milieu 

De woonwijken worden duurzaam ingericht, waarbij 

vanaf het begin van de planvorming wordt gewerkt 

aan bevordering van langzaam verkeer en openbaar 

vervoer. 

Duurzame inrichting bij nieuwe en te herstructu

reren bedrijventerreinen bestaat uit samenwerking 

tussen bedrijven onderling en met overheden, gericht 

op de vermindering van de milieubelasting (o.a. een 

visie voor duurzame energie en energiebesparing, 

waterbesparing, beperking van verkeer) en een zeer 

efficiënt ruimtegebruik. 

Recreatie en toerisme 

Het J agersveld, gelegen tussen de wijken Kogerveld 

en het Kalf in Zaanstad, biedt goede recreatie

mogelijkheden, zoals zwemmen en vele fiets-, 

wandel- en schaatsroutes. 

Op toeristisch gebied heeft de Zaanstreek veel te 

bieden: industrieel erfgoed, de Zaanse Schans, musea 

en natuurschoon, de veen(weide)gebieden ten 

oosten en westen van de Zaan en de diverse dorps

kernen waar de typische Zaanse houtbouw te zien is. 

6.4 Zuid-Kennemerland en IJmond 

In vogelvlucht 

De regio's IJmond en Zuid-Kennemerland tellen 

samen ongeveer 400.000 inwoners en 150.000 arbeids

plaatsen. 

Het is een intensief verstedelijkt gebied, met econo

mische functies. Tegelijkertijd zijn er ook grote 

natuur- en landschapswaarden, een rijke cultuur

historie en een aantrekkelijke kuststrook. De grote 

open ruimte tussen de Amsterdamse agglomeratie 

en de agglomeratie van Haarlem/IJmond vormt een 

belangrijke schakel tussen het open middengebied 

van Noord-Holland en het Zuid-Hollandse plassen

gebied. 

De ruimtelijke en landschappelijke karakteristiek is 

als volgt samen te vatten: 

• twee grote groene zones, aan de westzijde het 

kust-, duin- en binnenduingebied en aan de 

oostzijde de grote open ruimten van het 

veen( weide )gebied; 

• groene en blauwe verbindingen die tussen beide 

zones dwars door het stedelijk gebied lopen; 

• de agglomeratie van Haarlem en de IJ mond, 

waarbij de huidige spoorlijnen en de 

(toekomstige) Zuidtangent de ruggengraat 

vormen van het vervoersysteem; 

• een economische zone aan weerszijden van het 

Noordzeekanaal met zware industrie- en haven

activiteiten; 

• tuinbouwgebied Heemskerkerduin; 

• de losse kernen Zandvoort, Wijk aan Zee, 

Uitgeest en Spaarndam. 

De opgaven 

De belangrijkste ruimtelijke opgaven voor 

Zuid-Kennemerland en IJmond zijn: 

• De verbetering van het watersysteem, onder 

meer door herstel van de stroming van grond

water door het duinmassief en de aanleg van 

waterbekkens in de bi.J.menduinrand; 
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• Zoekgebied voor waterberging in Zuid

Kennemerland; 

• Behoud, versterking en ontwikkeling van 

natuurlijke en landschappelijke verscheidenheid, 

creëren samenhangende stadsrandzone (Groene 

Decor) en een recreatiegebied nabij de Broek

polder; 

• Realisering verbinding AS/ A9 en de Westelijke 

Randweg; realisering Tweede Zeesluis; 

• Woningbouwopgave voor Zuid-Kennemerland 

is 10.000 woningen. Van het capaciteitstekort van 

5.000 woningen zullen 2.000 in het bestaand 

stedelijk gebied gerealiseerd dienen te worden; 

• Woningbouwopgave voor de IJmond is 9.000 

woningen. Het capaciteitstekort van 4.000 

woningen zal in het bestaand stedelijk gebied 

gerealiseerd dienen te worden; 

• Herstructurering bestaande bedrijfslocaties 

Beleidslijnen 

In het ruimtelijk beleid staat behoud van de goede 

kwaliteit van het gebied centraal. De huidige kwali

teit van het landschap en de bebouwing wordt 

versterkt. Door verdichting van de bebouwing kan 

meer variatie en kwaliteit in woonmilieus ontstaan. 

Vooral in de IJmond moet geïnvesteerd worden in 

kwaliteitsverbetering. 

waterysteem Zuid-Kennemerland 
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plan worden in deze paragraaf regiospecifieke 

beleidslijnen aangegeven. 

Ruimte voor water 

Zuid-Kennemerland 

Dit gebied ligt op de overgang van twee water

systemen: het duingebied en het rivier- en boezem

watergebied. 

Voor het duingebied zijn de opgaven herstel van de 

stroming van grondwater door het duinmassief en 

benutten en het uittreden van het water in de binnen

duinrandzone (kwel). 

De toename van uittredend grondwater moet 

worden benut voor waardevolle, zeldzame natuur

functies. Er dient voldoende ruimte te zijn voor de 

opvang van grondwaterstandfluctuaties. Zo wordt 

een versnelde afvoer van het grondwater voorkomen 

in het noordelijk deel van het grondwatersysteem, 

het PWN-gebied en in de binnenduinrandzone 

benedenstrooms. 

Voor zover een goede drinkwatervoorziening het 

toelaat, wordt voor de Amsterdamse Waterleiding

duinen gestreefd naar het minimaliseren van de 

winning van natuurlijk duinwater en naar het 

inpassen van infiltratie en terugwinsystemen in het 
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duirunilieu. Het neerslagoverschot komt zo ten goede 

aan het grondwatersysteem. 

Het schone kwelwater moet in het hele gebied zo 

lang mogelijk worden vastgehouden. Dat kan door 

de stroomweg van de duinrellen te verlengen en 

waar mogelijk het grasland periodiek onder water te 

laten lopen. De ruimte moet hiervoor beschikbaar 

blijven. 

In het watersysteem wordt de relatie versterkt tussen 

het Spaarne en het duingebied door de aanleg van 

een aantal natte verbindingen door Haarlem, 

Heemstede en Bennebroek, 

Voor waterberging in Zuid-Kermemerland worden 

de volgende gebieden aangegeven als zoekgebied: 

• De Vereenigde Binnenpolder. 

• De natuur- en graslanden langs de Ringvaart en 

de Birmenliede tussen Bennebroek en 

Spaarndam. 

Birmen het laatstgenoemde zoekgebied valt ook de 

Zuiderpolder. 

Bij de ontwikkeling van het beoogde stadion c.a. in 

de Zuiderpolder zal rekening moeten worden 

gehouden met de gevolgen voor de waterberging. 

IJmond 

Ruimtelijke maatregelen voor verbetering van het 

watersysteem in de IJmond zijn: 

• de aanleg van waterbekkens in de binnen

duinrand van Heemskerk, Beverwijk en Velsen

Noord; 

• de aanleg van een plas-drasgebied; 

• de aanleg van een compenserende waterberging 

bij de Creutzberglaan in Beverwijk; 

• het herstellen van de duinbeken en -rellen; 

• het verlengen van de Scheybeek. 

In het tuinbouwgebied van Beverwijk/Heemskerk 

wordt meer waterberging gerealiseerd. Voor behoud 

van de waterkwaliteit worden maatregelen genomen 

om de natuurgebieden waterstaatkundig te scheiden 

van het tuinbouwgebied. Het gebruik van grond-
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water voor beregening wordt zoveel mogelijk tegen

gegaan. 

Ontwikkeling van de waardevolle landschappen 

Het grootste deel van de groene ruimte in dit gebied 

vormt een onderdeel van de provinciale ecologische 

hoofdstructuur (PEHS). Behoud, versterking en ont

wikkeling van natuurlijke en landschappelijke 

verscheidenheid staat voorop. Een groot deel van het 

duingebied is aangewezen als Natuurbeschermings

wetgebied. Om de overige duinen te beschermen zijn 

wij er voorstander van om de duingebieden, die nu 

nog niet onder de Natuurbeschermingswet vallen, 

aan te wijzen als natuurmonument (onder andere 

Noordhollands Duinreservaat; Heerenduinen). 

Het kust- en duingebied vervult een belangrijk 

toeristisch-recreatieve functie. 

Voor de binnenduinrand, de duinen en de kust 

wordt uitgegaan van de ontwikkeling tot een samen

hangend en aaneengesloten gebied met een hoge 

natuur- en landschapswaarde. Door het mogelijk 

maken van processen als verstuiving en slufter

vorming kan de dynamiek in het duingebied worden 

teruggebracht. Versterking van de natuur- en land

schapswaarden is verder mogelijk door de combi

natie met duurzaam waterbeheer. In het strand

wallen en -vlaktengebied staat het benadrukken van 

het verschil tussen open strand vlakten en verdichte 

strandwallen en binnenduinrand voorop. Zowel de 

noord-zuid gerichte structuur als de nog resterende 

overgangen van west naar oost zijn van belang. 

Het patroon van geulen in wallen in de sh·and

vlakten wordt behouden, evenals het bestaande 

graslandareaal in de strandvlakten. In de binnen

duinrand liggen de consolideringsgebieden. Dit zijn 

waardevolle graslanden, die een bijzondere betekenis 

hebben voor natuur, landschap, cultuurhistorie, 

bodem en waterhuishouding. Behoud van het areaal 

grasland staat voorop. Het is dan ook verboden 

grasland te scheuren of om te zetten voor bollenteelt 

of tuinbouw. Ook de bosrijke landgoederen en de 

villaparken op de strandwallen willen wij behouden. 
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In het kustgebied spelen natuurlijke factoren als 

water, wind en getij de hoofdrol. Het plaatselijk 

ontwikkelen van natuurlijke slufters op de overgang 

van zee en duinen biedt mogelijkheden voor een 

meer natuurlijk kustbeheer. 

Aan de oostkant van het stedelijk gebied wordt een 

samenhangende stadsrandzone gecreëerd: het 

'Groene Decor', waarbij een mogelijke toekomstige 

ontwikkeling van haven- en nat bedrijventerrein in 

de Wijkermeerpolder niet onmogelijk wordt 

gemaakt of in ernstige mate wordt belemmerd. Een 

kwart van de Wijkermeerpolder ten zuiden van de 

Noorderweg zal worden ingericht ten behoeve van 

natuur, nadat wij een besluit hebben genomen over 

het benutten van deze strategische reserve voor 

haven en nat bedrijventerrein. Ten westen van de 

Assendelverzeedijk dient een duidelijke ecologische 

zone te worden gerealiseerd. Er wordt naar gestreefd 

om door middel van natuurontwikkeling de herken

baarheid van de Stelling van Amsterdam als 

strategisch systeem tot uitdrukking te brengen. 

Wij willen in het Groene Decor samen met de 

betrokken gemeenten, waterschappen en het Rijk de 

versterking of totstandkoming van een aantal 

(ecologische) verbindingszones mogelijk maken. 

De inrichting van het Groene Decor kenmerkt zich 

door verweving van groen, nah1ur, recreatie, 

landbouw, water en cultuurhistorie (Stelling van 

Amsterdam). Op deze manier ontstaat een door

lopende groene zone tussen het plassen- en veen

(weide)gebied van Noord- en Zuid-Holland. Naast 

de noord-zuid gerichte verbindingszone worden 

meerdere oost-west gerichte verbindingszones 

ontwikkeld, om het groene decor te verbinden met 

de binnenduinrand en het duingebied. Deze krijgen 

een gecombineerd nat en droog karakter met 

recreatieve mogelijkheden. 

Zuid-Kennemerland 

Voor de binnenduinrand in Zuid-Ke1memerland, de 

Kennemerzoom, staat behoud van aanwezige gras-
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landen en landgoederen en herstel van natuurlijke 

binnenduinrandlandschappen voorop. In het 

integrale plan voor de Kennemerzoom zijn voor

stellen gedaan om waterhuishouding, ecologische en 

recreatieve verbindingen, landschap, natuur, cultuur

historie en landbouw aan elkaar te koppelen. 

In overleg met de deelnemers uit de regio wordt 

bekeken hoe dit plan verder in uitvoering wordt 

opgenomen. 

De Kennemerduinen, Duin en Kruidberg en Midden 

Herenduin, Kraansvlak, Middenduin, Kemperberg, 

Elswout, Brouwerskolkpark, Koningshof, Duinvliet 

en de Duinen van Velsen maken onderdeel uit van 

het samenwerkingsverband Nationaal Park Zuid

Kennemerland (NPZK). Bilmen dit samenwerkil1gs

verband zijn natuurherstel (vernatting) en het 

zoneren van natuurgericht recreatief gebruik om 

bijzonder waardevolle duingebieden te ontzien, 

belangrijke speerptmten. De versnippering van het 

park als een gevolg van de infrastructuur van en 

naar de kust zal gericht worden aangepakt. 

Uitbreiding van het Nationaal Park met de terreinen 

van Gemeentewaterleidingen Amsterdam zal 

worden bevorderd. 

IJmond 

In de IJmond is het oorspronkelijke landschap door 

de activiteiten rond het Noordzeekanaal sterk 

aangetast. Door versterking van de PEHS proberen 

wij de samenhang tussen de resterende groene 

gebieden opnieuw vorm te geven of te herstellen. Dit 

geschiedt in het kader van het Groen- en Waterplan 

Binnenduinrand Heemskerk, Beverwijk, Velsen

Noord. Het plan heeft betrekking op de verhoging 

van de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve 

waarde van het gebied. Ook wordt de mogelijkheid 

geboden voor wonen in een groene setting 

(Beverwijk-West), als overgang tussen het bebouwde 

en het agrarische gebied. Bij de aanleg van de 

toekomstige Westelijke Randweg wordt gezorgd 

voor een goede landschappelijke inpassing. 

De graslanden en veen(weide)gebieden tussen 
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Uitgeest en Heemskerk, h1ssen Heemskerk en 

Castricum en tussen Castricum en Limmen vormen 

belangrijke verbindingen tussen duinen en achter

land. Deze gebieden moeten open en vrij van 

bebouwing blijven. 

Nabij de woonwijk Broekpolder wordt een nieuw 

recreatiegebied ter grootte van circa 100 ha gereali

seerd. Deze groenlocatie is onderdeel van het 

Strategisch Groenproject IJmond-Zaanstad 'Tussen IJ 

en Z' dat in totaal 250 ha vlakgroen en 60 ha groene 

verbindingen omvat. Overigens zal het SGP aan

sluiten op de groenontwikkeling in de Groene 

IJmond, in het kader waarvan 200 ha groen wordt 

aangelegd. In beide projecten zullen de plannen in 

2010 tot uitvoer zijn gebracht. 

Voor onze nieuwe ambities voor groen (natuur en 

recreatiegroen) verwijzen wij naar paragraaf 4.2. 

Een bereikbare netwerkstad 

Centraal staat een effectieve benutting van de 

bestaande infrastruchmr in Zuid-Ke1memerland en 

IJmond. Het ruimtelijk beleid richt zich daarom op 

de realisatie van nieuwe woon- en werklocaties nabij 

bestaande en nog aan te leggen openbaarvervoer

infrastructuur. 

De verbetering van de bereikbaarheid van duin en 

kust richt zich vooral op het openbaar vervoer: 

Dit krijgt vorm door aanleg van specifieke businfra

structuur en een betere benutting van het spoor 

Haarlem-Zandvoort door de inzet van lightrail. De 

Zuidtangent wordt doorgetrokken van Schalkwijk 

naar het regionaal knooppunt Haarlem/NS-Station 

en verder naar IJmuiden/Kennemersh·and. Het 

definitieve tracé wordt nog bepaald. 

Bij alle stations komen goede voorzieningen voor 

voor- en natransport per fiets om het openbaar

vervoergebruik te bevorderen (vrijliggende fietspaden, 

voldoende ( overdekte) stallingmogelijkheden). 

Waar mogelijk worden P+R-voorzieningen aangelegd 

bij stations. Bij het stedelijk knoopptmt Beverwijk 

wordt de bouw van een transferium niet uitgesloten. 
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Wij zijn voorstander van de opening van het nieuwe 

station Haarlem-Zuid en een nieuw station bij het 

voormalige CSM-terrein bij Halfweg. Een station bij 

Halfweg is gekoppeld aan de eventuele benutting 

van bestaand spoor, door bijvoorbeeld lightrail 

tussen Amsterdam en Haarlem, en de ontwikkeling 

van het voormalige CSM-terrein. 

Voor de problematiek van de bestaande N200 door 

Halfweg moet in relatie tot de capaciteitsvergroting 

van de Coentunnel een oplossing worden gevonden, 

hetzij via een omlegging of een verdiepte aanleg van 

de N200, hetzij via een afsluiting van de N200 in 

combinatie met een doorgaande route via de 

A9 /Westrand weg. 

Realisering van de verbinding AS/ A9 wordt plano

logisch niet onmogelijk gemaakt. 

De Westelijke Randweg Beverwijk wordt gereali

seerd binnen de streekplanperiode. 

Wij zetten in op een Tweede Zeesluis bij IJmuiden. 

Realisering is voor 2010 aan de orde. Er zal ook 

studie worden verricht naar de mogelijkheid om bij 

herinrichting van het sluiscomplex enige ruimte vrij 

te maken voor de vestiging van bedrijvigheid 

(bijvoorbeeld multimodale overslagactiviteiten). 

Ruimte voor wonen 

Zuid-Kennemerland 

Dit gebied is zeer in trek als top-woonmilieu. 

Toch zijn er ook probleemwijken: woonwijken waar 

de leefomgeving niet optimaal is. Dit zijn met name 

de wijken met veel vooroorlogse particuliere huur

woningen. De verbetering van wijken met veel 

verouderde flats, zoals Schalkwijk (Haarlem), kan 

flink bijdragen aan het oplossen van de bestaande 

(kwalitatieve) problemen. 

Ook andere gebieden lenen zich voor herinrichting 

ten behoeve van de woonfunctie. Het gaat dan met 

name om de omgeving van stations (bijvoorbeeld 

rondom Heemstede-Aerdenhout waar een woon

milieu kan worden gerealiseerd in hogere dichtheid 

en in combinatie met werkfuncties), het terrein van 
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het voormalige ziekenhuis in Bloemendaal en het 

Droste-terrein in de Waarderpolder. Ook op het 

terrein van de voormalige pedagogische academie 

De La Salie in Heemstede kan woningbouw worden 

gerealiseerd. Bij de ontwikkeling van het terrein van 

het voormalige provinciaal ziekenhuis te 

Bloemendaal dient ons besluit van 21 oktober 2002 

betreffende de rode contour in acht te worden 

genomen. 

Indien blijkt dat het mogelijk is het bedrijventerrein 

Volker Stevin te transformeren tot woongebied zal 

ter compensatie een bedrijventerrein van vergelijk

bare omvang elders in de regio moeten worden 

gevonden. De locatie van de NV Afvalzorg biedt 

hiervoor wellicht mogelijkheden. Gedeputeerde 

Staten zullen binnen een periode van een jaar 

onderzoeken wat de compensatiemogelijkheden zijn. 

Dit geldt in het bijzonder voor de locatie van de 

NV Afvalzorg nabij Halfweg (v.m. Rutte-terrein). 

De bouwopgave voor Zuid-Kennemerland in de 

periode 2000-2020 bedraagt 10.000 woningen. Er is 

een capaciteitstekort voor 5.000 woningen. Hiervan 

dienen in ieder geval 2.000 in het stedelijk gebied te 

worden gerealiseerd. De overige woningen worden 

in nieuwe locaties in de Haarlemmermeer en in de 

Duin- en Bollenstreek voorzien. 

ICT: 2.000 

Uitleg: 3.000 

ICT: 4.000 

Uitleg: 0 

ICT: 6.000 

Uitleg: 3.000 

IJmond 

De bouwopgave voor de IJmond in de 

periode 2000-2020 bedraagt 9.000 

woningen. Er is een capaciteitstekort 

voor 4.000 woningen. Er is in deze 

regio geen ruimte voor nieuwe uitleg-

locaties. De Broekpolder, De Kleis en 

de Velserbroek behoren tot de 

bestaande capaciteit. Aan de oostzijde 

van de Velserbroek is nog ruimte voor 

enige wonigbouw. Daarbij moet wel 

rekening te worden gehouden met de 

ecologische verbindingszone. Dit 

betekent dat 100% van de bouwopgave in bestaand 

gebied moet worden gerealiseerd. Daarbij komt nog 

dat in Velsen-Noord en IJmuiden een grote opgave 

ligt voor stedelijke vernieuwing. 

In deze regio zullen wij samen met de gemeenten 

een verkenning starten naar de ruimtelijke mogelijk

heden op langere termijn, inclusief de haalbaarheid 

van de uitvoering van de ICT-opgave. Indien deze 

verkenning resulteert in nieuwe ruimtelijke opties 

zullen ter effectuering daarvan de geëigende streek

en/ of bestemmingsplanprocedures worden gevolgd. 

(Zie ook het gestelde onder Geluidszone IJmond.) 

Station Beverwijk e.o. (waaronder spoorzone, 

Meubelboulevard, Zwarte Markt en het entreegebied 

van Velsen-Noord in de gemeente Velsen) wordt een 

regionaal knooppunt. Hier kan woningbouw in 

combinatie met voorzieningen en werkgelegenheid 

plaatsvinden. Met de ontwikkeling van dit knoop

punt en het omliggende gebied wordt optimaal 

gebruik gemaakt van de benutting van al aanwezige 

infrastructuur. 
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Ruimte voor werken 

Zuid-Kennemerland 

De vraag naar lokaal en regionaal terrein voor de 

periode 2000-2020 bedraagt 133 ha (inclusief ijzeren 

voorraad en uitgaande van een ruimtewinst van 10% 

door zuiniger ruimtegebruik). 

In de Waarderpolder in Haarlem is nog 14 ha beschik

baar, waardoor een planningsopgave resteert van 

119 ha. Voorts is er een intensiveringsopgave van 15 ha. 

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar bedrijven

terreinen zijn de volgende mogelijkheden aan de 

orde: 

a Verbetering van de benutting van bestaande 

terreinen: 

• De Remise in Zandvoort (het betreft het 

terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie) 

• Stephenson in Haarlem (zij het beperkt). 

• De Haven/Nijverheidsweg/Cruquiusweg in 

Heemstede. 

• Het voormalige CSM-terrein in Halfweg 

(functiemenging werken, recreatie en 

cultuurhistorie). 

• Spaarndam (Volker Stevin). 

Vooralsnog houden wij vast aan de aanduiding 

bedrijven voor dit terrein. Wij werken evenwel 

mee aan een transformatie tot wonen indien ter 

compensatie een bedrijventerrein van een ver

gelijkbare omvang elders kan worden gevonden. 

Daarom zullen Gedeputeerde Staten binnen één 

jaar onderzoek doen naar de compensatie

mogelijkheden van verplaatsing van het 

bedrijventerrein Volker Stevin te Spaarndam. 

Dit geldt in het bijzonder voor de locatie van 

NV Afvalzorg nabij Halfweg. 

De locatie van NV Afvalzorg kan voor een klein deel 

voorzien in vestiging van zware en logistieke 

bedrijven. Op deze terreinen blijft de werkfunctie 

gehandhaafd. 

b Accommodatie van bedrijven binnen bestaand 

stedelijk gebied: 

Hoogwaardige en gemengde bedrijvigheid 

wordt zo veel mogelijk geaccommodeerd op 

plekken in het bestaand stedelijk gebied. Verder 

zijn de halteplaatsen van de toekomstige Zuid

tangent bij uitstek plekken waar hoogwaardige 

bedrijvigheid kan worden gerealiseerd. Daarbij 

wordt vooral gedacht aan kantoorontwikkeling. 

Een ander voorbeeld van een gebied waar binnen 

de stad nieuwe economische activiteiten kunnen 

worden ontwikkeld is de Spoorzone in Haarlem. 

c Planologisch mogelijk maken nieuwe terreinen: 

Het is in deze regio niet mogelijk om nieuwe 

terreinen te ontwikkelen. Conclusie is dat er nog 

een zoekopgave ligt voor de regio. 

Dit betekent dat de autonome groei van de 

bedrijvigheid geaccommodeerd wordt in andere, 

liefst omliggende regio's. Voor opvang van de 

resterende vraag komen in aanmerking: 

Amsterdam (Afrikahaven in Westpoort voor 

zware bedrijvigheid) en Alkmaar. 

Kantoorruimte wordt bij voorkeur ontwikkeld bij de 

stations Haarlem, Heemstede-Aerdenhout en bij 

Haarlem-Spaarnwoude en bij haltes langs de Zuid

tangent. Op het Delftplein zal een poliklinisch 

ziekenhuis, een verpleegtehuis en een verzorgings

huis worden gerealiseerd. Ook zullen andere zorg

voorzieningen daar een plaats kunnen krijgen. 

Te zijner tijd kan een deel van het gebied voor 

ouderenhuisvesting worden gebruikt. Ook de vesti

ging van kantoren is hier mogelijk. De vraag is echter 

of daar nog ruimte voor is. 

Ruimtelijke ontwikkeling in de Zuiderpolder 

In de Zuiderpolder wordt uitsluitend de mogelijk

heid geboden tot het ontwikkelen van het door de 

gemeente Haarlem beoogde stadion c.a. (multi

functioneel stadion met kantoren, hotel en ca. 100 

woningen). Deze ontwikkeling sluit aan bij het 
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gebied van het Masterplan Spoorzone. Het beoogde 

stadion c.a. ligt binnen de rode contour. 

Het gebied ten oosten van het beoogde stadion c.a. 

tot aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer ligt 

buiten de rode contour en behoort dus tot het 

landelijk gebied. Hierbij zal rekening moeten worden 

gehouden met de gevolgen voor de waterberging. 

IJ mond 

De vraag naar lokaal en regionaal terrein voor de 

periode 2000-2020 bedraagt 87 ha (inclusief ijzeren 

voorraad en uitgaande van een ruimtewinst van 10% 

door zuiniger ruimtegebruik). Het uitgeefbare 

aanbod is 47 ha, waardoor er een opgave resteert van 

40 ha. Voorts is er een intensiveringsopgave van 10 ha. 

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar bedrijven

terreinen zijn de volgende mogelijkheden aan de 

orde: 

a Verbetering van de benutting van bestaande 

terreinen: 

• IJmond kent een groot aantal (grootschalige) 

industrieterreinen die zich lenen voor 

herstructurering, met ruimtewinst. 

• Haven IJmuiden: 4 ha. ruimtewinst, waarvan 

1 ha droog terrein. 

• De Pijp in Beverwijk: 1 ha ruimtewinst. 

• De Houtwegen, Heemskerk, met beperkte 

ruimtewinst door hoog bebouwingspercentage. 

Inmiddels is gestart met de eerste uitvoeringsfase 

van dit herstructureringsproject. 

• Fase 2 van het Business Park IJ mond (BPIJ, 

gemeenten Beverwijk en Heemskerk): 28 ha . 

De ontwikkeling van dit park is afhankelijk van 

de aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk 

• Oostoever Zijkanaal A: 6 ha. Dit terrein staat in 

het vorig streekplan aangeduid als nat bedrijven

terrein. In verband met Fort Velsen wordt de 

bestemming droog en misschien zelfs onmogelijk. 

• Het Nam-terrein blijft in zijn geheel bedrijven

terrein met een minimale kadelengte van 

225 meter. 

• CORUS is het grootste bedrijf in de industrie

sector in deze regio. Een aantal jaren geleden is 

een deel van het bedrijventerrein gehersh·uctu

reerd ten behoeve van het BPIJ. Het overige 

terrein blijft bestemd voor basisindustrie ten 

behoeve van CORUS. 

b Accommodatie van bedrijven binnen bestaand 

stedelijk gebied: 

Het gebruik maken van plekken in bestaand stedelijk 

gebied levert een heel beperkte bijdrage aan de 

behoefte aan ruimte voor de lokale bedrijvigheid. 

c Planologisch mogelijk maken van nieuwe 

terreinen: 

De planningsopgave wordt gedeeltelijk vervuld door 

nieuw terrein in de eigen regio: De Zuiderscheg 

(15 ha). Dit gaat samen met behoud van de aan

wezige archeologische (de restanten van een 

Romeins fort) en recreatieve waarden. Indien aanleg 

van een bedrijventerrein leidt tot aantasting van de 

nu aanwezige recreatievoorzieningen, dan zal 

compensatie moeten plaatsvinden. Dit zal worden 

meegenomen in het ontwikkelingsprogramma van 

het potentieel regionaal park Amsterdam-Haarlem. 

Conclusie is dat er nog een zoekopgave in de regio 

ligt. 

d Voor opvang van de resterende vraag komen in 

aanmerking: Amsterdam (Afrikahaven in 

Westpoort voor zware bedrijvigheid) en Alkmaar. 

Kantoorruimte wordt geconcentreerd bij haltes van 

het openbaar vervoer, met name op het regionale 

knooppunt Station Beverwijk e.o. Ook bij station 

Uitgeest is in beperkte mate kantoorontwikkeling 

mogelijk. Ook biedt het terrein Broekerwerf (3e fase), 

gelegen aan de A9, uitkomst. Een goede bereikbaar

heid is daarbij een voorwaarde. Er zal een goede 

oplossing gevonden dienen te worden voor de extra 

mobiliteit, eventueel gecombineerd met (extra) 

flankerende maatregelen. 
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Wij zullen in het kader van het Regionaal Stimu

leringsprogramma IJ mond 2000+ bijdragen aan het 

creëren van een meer gedifferentieerde economie. 

Een economische bestaansbasis voor de landbouw 

Zuid-Kennemerland 

Zuid-Kennemerland is gelegen in het overgangs

gebied van stad en land. Dit gaat gepaard met een 

stadsrandproblematiek. Deze doet zich vooral voor 

in van oorsprong agrarische gebieden, die onder 

continue en toenemende druk staan. Doel is om deze 

gebieden hoogwaardiger, meer duurzaam te ont

wikkelen en zoveel mogelijk te transformeren naar 

natuur en recreatie. De mogelijkheden voor 

functieverandering via herstructurering van kas- en 

tuinbouwgebieden worden in het kader van het 

ontwikkelingsprogramma Ke1memerzoom nader 

bekeken, met name voor Haarlem-West (Westelijk 

Tuinbouwgebied), Santpoort-Noord en het terrein 

aan de Manpadslaan. Het bollengebied Vogelenzang, 

dat aansluit bij het Zuid-Hollandse bollengebied 

De Zilk, is als agrarisch productiegebied van belang 

en zal deze functie behouden. Het gebied heeft 

potenties voor de ontwikkeling van aan kwel 

gerelateerde natuur. In het kader van Programma 

Beheer is in het Gebiedsplan Noordzeekanaal Zuid 

een smalle zone langs de binnenduinrand begrensd 

als natuurgebied. De zone is bedoeld voor de aanleg 

van een nieuwe duinrel, die ook een oplossing kan 

bieden voor de waterproblematiek in het bollen

gebied. Het gebiedsplan is op 10 december 2002 door 

Gedeputeerde Staten vastgesteld. 

IJmond 

Agrarische gebieden zijn het Heemskerkerduin en 

het gebied ten oosten van Beverwijk (Wijkermeer

polder ten noorden van de Noorderweg). 

Heemskerkerduin is een tuinbouwgebied dat wij de 

ruimte geven zich verder te ontwikkelen. Volledige 

dichtslibbing van het gebied zullen wij daarbij 

voorkomen. In dit gebied wordt de waterhuis-
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houding verbeterd en vindt herstructurering plaats 

van de glastuinbouw (landinrichtingsproject 

Heemskerk-Beverwijk). 

De noordelijke graslanden tussen Castricum, 

Heemskerk en Uitgeest (Duinpolders) zijn aan

gewezen als consolideringsgebied. De veehouderij 

met extensief grondgebruik willen wij daar hand

haven. Uitbreiding van de tuinbouwgronden of 

reizende bollenkraam is niet toegestaan. 

Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische 

waarden 

De regio's Zuid-Kennemerland en IJmond ontlenen 

hun ruimtelijke kwaliteit voor een groot deel aan de 

cultuurhistorische kwaliteiten. Deze kwaliteiten 

hebben met name betrekking op de verscheidenheid 

aan landschapstypen, landgoederen en buiten

plaatsen, historische bebouwing en archeologische 

vindplaatsen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en 

het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed moeten 

goed op elkaar worden aangesloten onder het motto: 

behouden, versterken en vernieuwen. 

Daarmee willen we de identiteit en de belevings

waarde van het gebied versterken. Via het ontwik

kelingsprogramma Kennemerzoom wordt uitvoering 

gegeven aan het Belvédèregebied Zuid-Kennemer

land. Vanuit cultuurhistorie zetten wij daarnaast in 

op de ontwikkeling van twee gebieden: de Noordzee

kanaalzone en de Stelling van Amsterdam. 

N oordzeekanaalzone 

Het versterken van het industrieel erfgoed heeft 

betrekking op het Noordzeekanaal en de lijn 

Haarlem-Amsterdam. Langs deze assen worden 

industrieel erfgoedcomplexen hergebruikt (bijvoor

beeld ten behoeve van sociaal-culturele functies) met 

toevoeging van hoogwaardige nieuwbouw. 

Voorbeelden van dergelijke herontwikkelingslocaties 

in Zuid-Kennemerland zijn het EBH-terrein in 

Haarlem en het CSM-terrein in Halfweg. Voor de 

ontwikkeling van laatstgenoemd terrein is de 

realisering van het station Halfweg gewenst. 
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Stelling van Amsterdam 

Het deel van de Stelling in deze regio is in potentie 

een stedelijk parkgebied. Het is onderdeel van het 

potentieel Regionaal Park (voormalig bufferzone

gebied Haarlem-Amsterdam). In dat kader is in de 

Stellingzone een mix van groene, blauwe en rode 

functies mogelijk gericht op verbetering van het 

recreatief (mede)gebruik (zie ook Groene Decor). 

Recreatie en toerisme 

De volgende speerpunten zijn van belang: kust, 

cultuur(historie), watersport en bloemen. 

Het kust- en duingebied vervult een belangrijke 

toeristich-recreatieve functie. Gebieden met een 

intensieve kustrecreatie zijn Zandvoort, Bloemendaal 

aan Zee, IJmuiden aan Zee (Kennemerstrand) en 

Wijk aan Zee. Wij willen de toeristische 

aantrekkingskracht versterken van Zandvoort 

(herstructurering van de Middenboulevard en de 

pilot jaarrondexploitatie strandpaviljoens), IJmuiden 

aan Zee (versterking toeristisch/recreatieve potenties 

van het Kennemerstrand conform de Kustvisie 

IJmuiden) en van Wijk aan Zee. Voor zover de rand

voorwaarden vanuit kustveiligheid (zie ook 

paragraaf 7.1 Kustveiligheid) hierbij een belemme

ring vormen, gaan wij in samenwerking met betrok

ken partijen op zoek naar oplossingen hiervoor. 

Wat betreft het Kennemerstrand voeren partijen 

overleg over de tweede ontsluiting en de kustveilig

heid. In de zomer van 2003 zullen partijen een voor

stel indienen bij Gedeputeerde Staten. Zonodig 

werken Gedeputeerde Staten het streekplan op dit 

onderdeel verder uit. 

Om de druk op het kust- en duingebied te vermin

deren moeten de nieuwe recreatievoorzieningen zo 

dicht mogelijk bij de stad of in de stadsrand liggen 

(ontwikkeling Groene Decor, SGP IJmond-Zaanstreek 

van 100 ha, Ringvaart-West als deelproject van het 

SGP Haarlemmermeer Groen). 

Ook in het gebied Assumburg/Oud Haerlem 

worden de recreatieve en toeristische mogelijkheden 
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vergroot. Dit in samenhang met de aanwezige 

cultuurhistorische waarden (kasteel Assumburg en 

de ruïne van Oud Haerlem). 

Om te voorzien in de behoefte aan terreinen in 

Zuid-Kennemerland voor de golfsport gaan 

Gedeputeerde Staten de inspanningsverplichting aan 

onderzoek te doen naar de realiseringsmogelijk

heden van een golfbaan op de locatie nabij 

Woestduin. Gedeputeerde Staten zullen binnen 

1 jaar na vaststelling van dit streekplan aan ons 

verslag doen van de resultaten van dit onderzoek. 

Indien uit het onderzoek blijkt dat realisering van 

een golfbaan op de locatie nabij Woestduin niet 

mogelijk is, zal ingezet worden op realisering van 

een golfbaan in de bilrnenduinrand bij Vogelenzang 

(locatie Van der Peet). Deze locatie zal dan alsnog 

worden onderworpen aan het compensatiebeginsel 

en een milieueffectrapportage. 

In de regio IJmond is het Alkmaardermeer een 

watersportcentrum met een concentratie van water

recreatieve activiteiten (met name jachthavens). 

Uitbreiding van deze activiteiten is mogelijk. Om de 

toeristisch-recreatieve fw1ctie te verhogen wordt de 

oude dorpshaven van Uitgeest opgeknapt. 

De kwaliteit van het recreatieve fietspadennetwerk 

wordt op diverse plaatsen verbeterd, in aansluiting 

op de te ontwikkelen recreatiegebieden en toeris

tische ontwikkelingen aan de kust. Nabij de Stelling 

van Amsterdam worden nieuwe recreatieve routes 

aangelegd. 

Geluidszone IJmond 

Rondom het industrieterrein IJ mond is een geluids

zone vastgesteld. Deze omvat de terreinen van 

CORUS, UNA, Crown van Gelder, DSM, CEMIJ en 

het havengebied IJmuiden-West. 

De geluidszone is het gebied tussen de wettelijke 

zonegrens (50 dB(A)) en de grens van het industrie

terrein. 
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Wij hebben in overleg met betrokken partijen een 

saneringsprogramma Wet geluidhinder opgesteld, 

om de geluidsbelasting voor zoveel mogelijk 

woningen tot of onder de saneringsgrenswaarde (55 

dB(A)) te brengen. In 2003 is de geluidssanering 

voltooid. Door getroffen bronmaah·egelen bij de 

bedrijven zal de 50 dB(A) contour die vroeger op de 

zonegrens lag, meer inwaarts schuiven. 

Dit betekent dat er ruimte zal vrijkomen in de zone 

waar op een aantal plaatsen de geluidsbelasting 

lager is dan 50 dB(A)). 

Het initiatief voor het vastleggen van een nieuwe 

zonegrens (in het bestemmingsplan) ligt bij de 

gemeente. Is hier aan voldaan dan geldt in het 

vrijgekomen gebied geen akoestische onderhouds

plicht meer. 
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wettel ijke zonegrens 
50 dB(A) 

55 dB(A)-contour 

50 dB(A)-contour 

55 dB(A)-contour 

Vanwege de ICT-opgave voor de IJmond moet 

onderzocht worden of het mogelijk is om die ruimte, 

indien deze vrijkomt, te benutten voor woningbouw. 

6.5 Amstel- en Meerlanden 

In vogelvlucht 

Amstel- en Meerlanden, met ongeveer 282.000 

inwoners, is een gebied met een grote diversiteit. 

Aan de westzijde ligt de Haarlemmermeer, met een 

sterke groei van woon- en werkgelegenheid. In 

hoofdstuk 5 geven wij apart aandacht aan mainport 

Schiphol en het sierteeltcomplex Aalsmeer e.o. 

Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel 

worden gekenmerkt door een kwalitatief hoog

waardige woonomgeving, centrumgebied van de 
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glastuinbouw en delen met een hoge landschap

pelijke kwaliteit. 

De woonmilieus in deze gemeenten zijn voor het 

overgrote deel aantrekkelijk. Groen (Amsterdamse 

Bos, Amstelscheg) en 'blauw' (Westeinderplassen) 

zijn onder handbereik. De hoogwaardige dienst

verlening in Amstelveen en het internationale sier

teeltcomplex maakt deze regio tot een aantrekkelijk 

gebied voor economische ontwikkelingen. Bij het 

sierteeltcomplex staat de handelsfunctie en de 

functie van transport en distributie centraal, naast de 

productie van bloemen en planten. De aanwezige 

glastuinbouwgebieden zijn voor een deel verouderd. 

Deze gebieden dienen te worden geherstructureerd, 

dan wel te worden ingevuld met andere functies 

(wonen, werken). In Ouder-Amstel staat behoud van 

de woonkwaliteit, samen met de (groene) ontwikke

ling van de Amstelscheg, centraal. Diemen maakt 

onderdeel uit van de Zuidoostlob van de 

Amsterdamse agglomeratie. De woon- en werk

functie (kantoren rondom de spoor- en metrolijn) 

staan centraal in Duivendrecht en in Diemen-zuid. 

De opgaven 

De belangrijkste ruimtelijke vraagstukken voor 

Amstel- en Meerlanden zijn: 

• verbeteren van de bereikbaarheid zowel per auto 

als per openbaar vervoer; 

• ontwikkelen van bedrijvigheid; 

• ontwikkeling en behoud van het hoogwaardige 

woon- en werkklimaat; 

• opslagmogelijkheden voor water; 

• realisatie van een blauwgroen casco door het 

gehele gebied; 

• behoud en ontwikkeling van de groene en 

landschappelijke kwaliteiten rondom de 

Amstelscheg en Diemerscheg. 

Beleidslijnen 

In aanvulling op de algemene hoofdlijn van dit 

streekplan worden in deze paragraaf regiospecifieke 

beleidslijnen aangegeven. 
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Ruimte voor water 

Water speelt op een aantal plaatsen in Amstel- en 

Meerlanden een belangrijke rol. Het water is 

ordenend voor de ruimtelijke ordening. 

De waterkwaliteit is voor natuur, recreatie en wonen 

van belang. Een goede waterkwaliteit wordt onder 

andere mogelijk door meer waterberging in natuur 

en recreatiegebieden en in nieuw te ontwikkelen 

woongebieden te creëren. 

Water wordt gecombineerd met wonen, natuur en 

recreatie. In de Bovenkerkerpolder kiezen wij voor 

een blauwgroene inrichting (natuur en grootschalige 

recreatie), met een zoekgebied voor waterberging. 

In verband met de mogelijke geschiktheid voor 

water-berging vrijwaren wij ook polder De Ronde 

Hoep, Haarlemmermeer-Zuid en enkele polders in 

de Amstelscheg (delen van de Venser- en Groot

duivendrechtse polder, polder de Nieuwe Bullewijk, 

de Kleinduivendrechtse polder en de Middelpolder 

onder Amstelveen) van intensieve gebruiksfw1eties. 

Deze gebieden zijn aangegeven als zoekgebieden 

voor waterberging. 

Voor het westelijk deel van de Haarlemmermeerpolder 

willen wij een project 'Integrale ontwikkeling 

Haarlemmermeer Westrand' als integrale ontwerp

opgave voor dit deelgebied opstarten. Door de grote 

hoeveelheid kwelwater met wisselende kwaliteit en de 

intensieve ruimtelijke ontwikkelingen neemt dit gebied 

een specifieke positie in. Het waterhuishoudkundig 

verantwoord omgaan met ruimtelijke claims vanuit het 

waterbeheer, natuur, landbouw, recreatie en stedelijke 

ontwikkeling vraagt om een integrale benadering op 

basis van een watersysteembenadering (duurzaam en 

niet afwentelen). In het project willen wij, in samen

werking met andere partijen, deze integrale benadering 

trachten vorm te geven. Innovatieve functiecombinaties 

als drijvende kassen, wonen aan of in het water en 

recreatie vormen belangrijke aanjagers voor dit project. 

De zoeklocatie voor waterberging Zwaansbroek is in 

het streekplan opgenomen en kan onderdeel vormen 

van de integrale ontwerpopgave. 
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In bestaand en nieuw stedelijk gebied (Amstelveen, 

Uithoorn, Aalsmeer) wordt de ruimte voor water 

met name vergroot door de realisatie van het blauw

groene raamwerk (AmstelGroen). 

Ontwikkeling van waardevolle landschappen 

Dit gebied kent een groot aantal kansen om de 

aanwezige natuurwaarden te benutten. Deze 

waarden worden zoveel mogelijk veilig gesteld en 

ontwikkeld. In Haarlemmermeer zetten wij in op het 

versterken en behoud van de droogmakerij als 

ruimtelijke eenheid, met een sleutelrol voor het 

rechthoekige stelsel van wegen en waterlopen. 

Het SGP Haarlemmermeer Groen voeren wij met 

anderen uit: het gaat daarbij om 1.600 ha groen 

(waaronder Westelijke Ringvaart, Lutkemeer, 

Zwaansbroek, Venneperhout en Boseilanden) en 

75 kilometer verbindingsgroen. Binnen dit SGP 

maken wij een eventuele aanleg van een woon

schepenhaven niet onmogelijk. In het kader van 

Mainport en Groen wordt daarop aansluitend het 

Groene Carré van circa 300 ha ontwikkeld. In de 

plannen voor het SGP AmstelGroen is 140 ha 

gereserveerd voor aanleg van Park 21 e eeuw en zijn 

een aantal groene verbindingen (Gebiedsperspectief 

AmstelGroen) voorzien. 

Op zorgvuldig te kiezen plekken en in beperkte mate 

zal het groengebied van het (voormalige) Floriade

terrein gecombineerd worden met een uiterst beperkt 

aantal kantoren en bijzondere doeleinden, in relatie 

tot de haltes van de Zuidtangent. 

Het veilig stellen en ontwikkelen van natuur- en 

cultuurhistorische waarden is van belang langs de 

Stelling van Amsterdam (waaronder de Geniedijk) . 

Dit betekent dat in deze gebieden natuur, cultuur

historie en recreatief (mede)gebruik in eerste instantie 

voorrang genieten. Het stiltegebied de Ronde Hoep 

blijft behouden als groengebied. 

In het kader van het SGP AmstelGroen worden 480 ha 

vlakgroen en 70 ha groene verbindingen aangelegd. 
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Het gaat om de volgende gebieden: 

• Bovenkerkerpolder (zoekgebied voor 240 ha 

groen) . 

• Park 21e eeuw (140 ha) . In aanvulling op de 

bestaande plannen is er 210 ha groen nodig om 

het Park 21 e eeuw definitief vorm te kunnen 

geven, waarbij de verbindingen met de 

Amstelscheg en de Parkscheg (met onder meer 

het Amsterdamse Bos en de Bovenlanden) 

gerealiseerd kunnen worden. 

• Gebied tussen Aalsmeer en Uithoorn (85 ha). 

In de Bovenkerkerpolder kan er sprake zijn van een 

in samenhang met elkaar te ontwikkelen gebied met 

als uitgangspunten: 

• groenontwikkeling in kader SGP AmstelGroen; 

• zoekgebied voor water; 

• de mogelijke doortrekking van de N522 naar de 

omgelegde N201 (zie paragraaf 4.3). 

Het buitengebied van Diemen, bestaande uit de 

Diemerpolder, de Overdiemerpolder en de 

Gemeenschapspolder, blijft open en groen en 

aantrekkelijk voor recreatief medegebruik. Alledrie 

de polders maken deel uit van de Diemerscheg. 

Vergroting van natuur- en groenwaarden is aan de 

orde bij de realisatie van de Groene As, met de 

ontwikkeling van de Lutkemeer van circa 70 ha 

groen als belangrijk onderdeel. Daarnaast betreft dit 

de herinrichting Amstelland, en de ontwikkeling van 

het gebied rond Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. 

In dit raamwerk zijn met name de Bovenlanden, de 

plassen en de zone langs de oostelijke ringvaart van 

Haarlemmermeer van belang. 

Gezien de talrijke belangen die in dit gebied spelen is 

de blauwgroene opgave niet los te zien van de 

verstedelijkingsopgave. Wij willen in deze gebieden 

rood en groen in onderlinge samenhang ontwikkelen. 

Gelijktijdig met de verstedelijkingsontwikkelingen 

die de komende jaren in dit gebied worden gereali

seerd, wordt recreatief hoogwaardig groen ontwikkeld. 
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Verder gaat het in Amstel- en Meerlanden om de 

volgende scheggen: 

• De Amstelscheg 

Deze scheg wordt door de landbouw in stand 

gehouden. Mocht dit in de toekomst problemen 

opleveren dan moet worden gezocht naar een 

nieuwe groene drager. Op de lange termijn zou 

hier, aanvullend op de reeds bestaande plannen 

voor de Bovenkerkerpolder, zo'n 260 ha van 

functie kunnen veranderen. 

• De Westrandscheg en Westrandweg 

Dit gebied - waarvoor een streekplanherziening 

wordt opgesteld - wordt ontwikkeld als 

volwaardige en hoogwaardige groene scheg en 

uitloopgebied voor Amsterdam-West. Het doel is 

om deze stedelijke scheg te verbinden met het 

Haarlemmermeer Groengebied (600 ha nieuw 

groen in aanvulling op SGP Haarlemmermeer). 

Wel dient er rekening te worden gehouden met 

de inpassing van de Westrandweg. Daarnaast 

wordt bekeken of dit gebied in een potentieel 

regionaal park (voormalige bufferzone Haarlem

Amsterdam) kan worden opgenomen. 

• De Diemerscheg 

De Diemerscheg is sterk versnipperd door infra

structuur. Dit wordt in de toekomst mogelijk 

versterkt door een verbinding van de A6-A9 en 

mogelijk andere ontwikkelingen. Naast de 

verstedelijking in de Bloemendalerpolder wordt 

het overgebleven gebied omgevormd tot 

hoogwaardig groen (150 ha in aanvulling op 

bestaande plannen). Het buitengebied van 

Diemen en Ouder-Amstel (Diemerpolder en 

Gemeenschapspolder) blijft open en groen. 

Wij willen deze onderdelen van het groenblauwe 

raamwerk samen met de betrokken gemeenten en 

andere betrokken partijen ontwikkelen. 

Voor de andere nieuwe ambities voor groen (natuur 

en recreatiegroen) verwijzen wij naar paragraaf 4.2. 

Een bereikbare netwerkstad 

Centraal staat een betere benutting van de bestaande 

infrastructuur. De capaciteit van de infrastructuur in 

Amstel- en Meer landen heeft invloed op de termijn 

waarop nieuwe stedelijke ontwikkelingen kunnen 

plaatsvinden. De ontwikkeling van kantoren- en 

bedrijventerreinen voor Schiphol en omgeving wordt 

gekoppeld aan de beschikbaarheid van voldoende 

weg- en openbaarvervoercapaciteit. De uitgifte van 

nieuwe terreinen zal in de pas moeten lopen met de 

verbetering van de bereikbaarheid. 

Mobiliteitsgeleidende maatregelen zijn noodzakelijk 

om de bereikbaarheid te verbeteren. Het maken van 

ketenverplaatsingen wordt gestimuleerd door de 

overstap auto-openbaar vervoer en fiets-openbaar 

vervoer en zelfs auto-auto en fiets-auto te verbeteren. 

Maatregelen als P+R-terreinen, stallingsvoorzieningen, 

parkmanagement, vervoermanagement, aanleg van 

snelle fietsverbindingen etc. moeten het maken van 

ketenverplaatsingen aantrekkelijker maken. 

Gestreefd wordt naar de realisatie van de volgende 

weginfrastructuur: 

• benuttingsmaatregelen op de A4; 

• aanleg van de 2e Coentunnel/Westrandweg; 

• uitvoering Masterplan N201 +, inclusief het 

eventuele alternatief voor de Fokkerweg, te 

weten de doortrekking van de N522 naar de 

omgelegde N201 (zie verder paragraaf 4.3); 

• verbreding van de A9, gedeelte Rottepolderplein

A4, en omlegging van de A9 om Badhoevedorp 

plus de nodige benuttingsmaatregelen op de A9. 

En naar de aanleg van nieuwe infrastructuur voor 

het openbaar vervoer: 

• de Noord-Zuidlijn Amsterdam; 

• diverse kwaliteitsslagen in het openbaar vervoer 

en zwaar spoor; 

• HSL-Zuid. 

Op regionaal niveau worden de stadsgewestelijke 

openbaarvervoersystemen aan elkaar gekoppeld in 

een regionaal systeem (Regionet) . Wij hebben de 

ambitie: 

130 Streekplan Noord-Holland Zuid 



• aanleg van de gehele Zuidtangent van IJmuiden

Hoofddorp-Schiphol-Diemen-IJburg met als 

uitgangspunt vertramming op termijn; 

• aanleg van de zijtakken van de Zuidtangent naar 

Nieuw-Vennep en naar Aalsmeer/Uithoorn, met 

voor de tak naar Nieuw-Vennep, afhankelijk van 

de verstedelijkingsrichting, als uitgangspunt 

vertramrning op termijn; 

• de doortrekking van de Amstelveenlijn naar 

Uithoorn (met aansluiting op de Zuidtangent 

naar Aalsmeer); 

• de Noord-Zuidlijn eindigt (vooralsnog) bij 

Amsterdam-Zuid/WTC. Een mogelijke 

verlenging van een Noord-Zuidlijn wordt bezien 

in samenhang met de eventuele ontwikkeling 

van een 2e terminal ten westen van de A4, 

aansluiting op Schiphol-centrum, de werk

gebieden rond Schiphol en een eventuele 

westelijke bypass parallel aan de AS van het 

zware spoor tussen Hoofddorp en Sloterdijk. 

Voor de ov-verbinding tussen Hoofddorp, 

Schiphol-centrum en Zuid-WTC wordt ingezet 

op een railverbinding. 

Voor de periode 2010-2030 zijn nieuwe maatregelen 

nodig. De onderzoeken hiervan zijn nog niet afge

rond. Er moeten procedures worden doorlopen en 

de financiering is nog niet geregeld waardoor de 

realisering nog niet vaststaat. Concreet gaat het om 

de volgende maatregelen: 

• een verbinding A6-A9; 

• capaciteitsvergroting Al, A4, A9; 

• ontvlechting op het hoofdwegennet: parallel

banen met als eindbeeld een doorstroomroute 

A4-A9-A6; 

• doortrekken Bennebroekerweg naar N208/N206; 

• capaciteitsvergroting regionale wegen (bv. N207); 

• 4-sporigheid tussen de grote steden in de 

Randstad en Almere; 

• completering Regionet en overig openbaar vervoer. 

Deze projecten worden op zijn vroegst in de periode 

2010-2030 gerealiseerd. Om te voorkomen dat de 
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realisering van deze projecten planologisch 

onmogelijk wordt gemaakt hebben wij, waar nodig, 

hiervoor reserveringen in het streekplan opgenomen. 

In Amstel- en Meerlanden is een aantal knooppunten 

voorzien. Op internationaal niveau is dit Schiphol. 

Als regionale knooppunten zien wij Amstelveen, 

Hoofddorp en Duivendrecht. Rondom de knoop

punten vindt intensief ruimtegebruik plaats. 

Het fietspadennetwerk wordt verbeterd en voltooid, 

met ruimte voor voldoende stallingsmogelijkheden 

bij stations en haltes voor het openbaar vervoer. Bij 

stations komen vrijliggende fietsroutes voor een 

goede afwikkeling van het fietsverkeer. 

Bouwopgave 

2000-2020 

Capaciteit in 

bestaande plannen 

(per 2000) 

ICT: 

24.000 

7.000 

Capaciteits

tekort 

tot 2020 

4.000 ICT: 

Opgave 

wonen 

1.000 28.000 

extra 2.000 
Uitleg: 17.500 Uitleg: 5.000 

Ruimte voor wonen 

In Amstel- en Meerlanden komen verschillende 

woonmilieus voor. Stedelijke woonmilieus kunnen 

in dit gebied in beperkte mate worden ontwikkeld in 

de grotere centrumgebieden, langs hoogwaardige 

openbaarvervoerlijnen en nabij stations/halten ov. 

In Amstel- en Meerlanden wordt de woningbehoefte 

opgevangen voor het eigen gebied, maar ook voor 

een deel uit Kennemerland en uit Amsterdam. 

Daarnaast wordt nog voorzien in een extra woning

behoefte als gevolg van de groeiende werkgelegen

heid in Haarlemmermeer. Deze regio heeft relatief 

veel jonge bebouwing, daarom is uitgegaan van een 

lagere ICT-taakstelling (25%) voor opvang van het 

capaciteitstekort. 

In Amstel- en Meerlanden wordt een deel van de 
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grote vraag naar groene woonmilieus opgevangen. 

De dichtheden kunnen variëren van 10 tot 40 

woningen per ha. (groen stedelijk+ dorpsmilieu). 

Bezien vanuit het perspectief van de lagenbenadering 

kiezen wij in Haarlemmermeer voor verstedelijking 

in Hoofddorp-West. Tot 2020 gaat het om de bouw 

van 5.000 woningen. 

Na 2020 moet aanvullende woningbouw van nog 

eens 5.000 woningen mogelijk zijn. 

Het gebied 4e kwadrant Lijnden-Oost is aangegeven 

als stedelijk gebied. Beperkte woningbouw is 

mogelijk. In het gebied Amstelveen, Aalsmeer en 

Uithoorn is ook sprake van verspreid liggende klein

schalige herstructureringslocaties in het bestaand 

stedelijk gebied. De bestaande Westwijk wordt 

gefaseerd afgerond. In de Legmeerpolders kunnen 

vóór 2020 2.000 woningen worden ontwikkeld, 

indien de bovenlokale ontsluiting van deze locatie 

op een goede manier is geregeld. Behalve de verleg

ging van de N201, de realisatie van de Zuidtangent 

richting Uithoorn en de doortrekking van de 

Amstelveenlijn, zal ook de ontsluiting naar de A9 

nodig zijn. Dit kan door doortrekking van de N522. 

Zie overigens paragraaf 4.3. Verdere groei van de 

locatie Noorder Legmeer met 4.500 woningen na 

2020 wordt planologisch niet onmogelijk gemaakt. 

De totale capaciteit in nieuwe uitleg in deze regio 

bedraagt 7.000 woningen tot 2020, waarvan 3.400 

voor de opvang van overloop uit Zuid-Kennemer

land, Amsterdam en economisch gebondenen. 

Ruimte voor werken 

nationale uitstraling en heeft tevens ook een opvang

functie voor lokale en regionale bedrijvigheid uit de 

wijde regio. De economische structuur in Aalsmeer 

en omgeving wordt gekenmerkt door de glastuin

bouw en de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer 

(VBA). Aalsmeer e.o. levert een belangrijke bijdrage 

aan de export van Nederland. In de gemeente 

Uithoorn is een groot industrieterrein waarop enkele 

grote en (veel) kleinere bedrijven zijn gevestigd. 

Amstelveen kenmerkt zich door een veelzijdige 

productiestructuur, waarin internationaal manage

ment, financiële en zakelijke dienstverlening sterk 

vertegenwoordigd zijn. Ouder-Amstel en Diemen 

hebben enkele kleinschalige bedrijventerreinen. 

Bedrijventerreinen 

Onderstaande heeft betrekking op Haarlemmermeer, 

Aalsmeer en Uithoorn (excl. vraagopgave Schiphol). 

De opgave voor Schipholgebonden locaties is opge

nomen in hoofdstuk 5. 

De vraag naar lokaal/regionaal bedrijventerrein 

bedraagt 164 ha (inclusief ijzeren voorraad en uit

gaande van een ruimtewinst van 10% door zuiniger 

ruimtegebruik). Een deel van de vraag kan worden 

vervuld door reeds uitgeefbaar aanbod 

(35 ha Nieuw-Vennep Zuid in Haarlemmermeer, 

11 ha Middenweg, 8 ha Molenvliet Noord II en 

5 ha Industrieterrein Uithoorn). Daarnaast is er nog 

35 ha bestaande streekplancapaciteit. Er resteert een 

plarmingsopgave van 67 ha tot 2020. 

Voorts is er een intensiveringsopgave van 18 ha. 

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar deze 

bedrijventerreinen, zijn de volgende mogelijkheden 

aan de orde: 

a Verbetering van de benutting van bestaande 

Algemeen terreinen: 

De ontwikkeling van Schiphol tot één van de 'main

ports' van Europa heeft de economische structuur 

van dit gebied sterk bemvloed. De gemeente 

Haarlemmermeer is uitgegroeid tot een vestigings

plaats voor bedrijven met een nationale en inter-
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• Zwanenburg-West. 

• Cruquiusweg. 

• Pionier. 

• Hoofddorp-Noord. 

• DeHoeken 
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• Bedrijventerrein Uithoorn. 

De meeste van deze projecten leveren nauwelijks 

ruimtewinst op. Alleen in Zwanenburg-West kan 

5 ha ruimtewinst worden geboekt. 

b Planologisch mogelijk maken van nieuwe terreinen: 

• De President II (35 ha). 

• Aalsmeer bedrijventerrein N201 + (50 ha). 

• Amstelveen is in de berekeningen naar ruimte 

voor economische ontwikkeling meegenomen in 

de berekeningen van Amsterdam (IRO 

Amsterdam). 

Amstelveen heeft op dit moment nagenoeg geen 

uitgeefbaar bedrijventerrein meer. 

Om te voorzien in de behoefte aan regionale en 

lokale bedrijventerreinen kan naast de reeds in 

het streekplan opgenomen bedrijventerreinen de 

locatie ten zuiden van de geprojecteerde woning

bouw in de Noorder Legmeer ontwikkeld 

worden. Om een goede ruimtelijke afstemming 

te waarborgen tussen de voorziene woningbouw 

in de Noorder Legmeer, en de voorziene ruim

telijke ontwikkelingen in de Bovenkerkerpolder 

(recreatie, mogelijke waterberging) en het bedrij

venterrein (50 ha netto) zullen Gedeputeerde 

Staten door middel van een streekplan

uitwerking de ontwikkeling van het bedrijven

terrein mogelijk maken. 

Aan het starten van deze streekplanuitwerking 

verbinden wij de volgende voorwaarden: 

- Toepassing van het viersporenbeleid, zoals . 

beschreven in paragraaf 4.5 van het streek

plan. 

- Afstemming op de ruimtelijke structuur van 

de in de Noorder Legmeer voorziene bouw

locatie. 

• Wij geven het gebied, dat is ingeklemd door de 

Kruisweg in Hoofddorp, de NS lijn en de nieuwe 

ontsluiting naar de AS, de aanduiding werk

gebied. De ontsluiting van het gebied dient 

echter verbeterd te worden. Deze verbetering 

mag geen verstoringen opleveren op het 
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hoofdwegennet (N201). Een deel van het gebied 

valt binnen het beperkingengebied van het 

Luchthavenindelingbesluit. Er gelden derhalve 

restricties voor het toelaten van gevoelige 

bestemmingen en er zijn hoogtebeperkingen. 

c Vestigingsruimte in relatie tot sierteelt- en 

glastuinbouw: 

Zie hoofdstuk 5.3 (Sierteeltcomplex Aalsmeer). 

Een economische bestaansbasis voor de landbouw 

De Haarlemmermeer is een belangrijk akkerbouw

gebied van circa 5.000 ha, verspreid over twee 

locaties in het noordelijk en zuidelijk deel van de 

polder. De landbouw behoudt een sterke functie in 

dit gebied vanwege de economische betekenis, het 

behoud van de openheid en herkenbaarheid van de 

polder en de verkavelingsh·uctuur. 

De ontwikkeling van de landbouwgebieden is gericht 

op versterking van de agrarische structuur. Herstel 

van de agrarische structuur komt via vrijwillige 

kavelruil of het landinrichtingsinstrumentarium tot 

stand. Handhaving of versterking van de land

schappelijke patronen is hierbij het uitgangspunt. 

Wij zetten in op uitbreiding van de bollenteelt 

binnen de concentratiegebieden in het noorden van 

de provincie. Daarom zijn in de Haarlemmermeer 

geen locaties aangegeven voor projectmatige ont

wikkeling van permanente bollenteelt. 

In Amstelland (veen(weide)gebied) wordt het 

huidige agrarische gebruik voortgezet. De landbouw 

heeft hier een functie voor het behoud van het 

landschap, cultuurhistorische waarden en hiermee 

samenhangende recreatieve waarde. 

Circa 4.000 ha binnen Amstelland is in herinrichting, 

waarvan 1.900 ha cultuurgrond, inclusief beheers

gebieden. In deze gebieden heeft de landbouw 

(melkveehouderij) het primaat. 

De Bovenlanden kenmerken zich door bijzondere 

vormen van landbouw zoals de trekheestercultuur. 

Dit blijft behouden. 
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Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische 

waarden 

De regio kan worden gekarakteriseerd als een 

stedelijk netwerk in een typisch Hollands polder

landschap van kleine veenontginningen en groot

schalige droogmakerijen. De verwevenheid van het 

stedelijk gebied met het open cultuurlandschap is 

een belangrijk kenmerk. De dynamiek in deze regio 

vereist een ruimtelijke ontwikkeling waarbij het 

cultuurhistorische goed wordt ingepast. 

Voor Amstel- en Meerlanden is de verdere ontwikke

ling van de Stelling van Amsterdam als stiltestelling 

in het stedelijk netwerk van belang. De Stelling 

vormt een structurerend raamwerk en een drager 

voor groene recreatieve verbindingen tussen 

Haarlemmermeer en de groene scheggen. Er is een 

ontwerpopgave bij de doorsnijding van de Geniedijk 

door verbreding van de A4 en door de aansluiting 

A4-N201. Bij de Stelling speelt zorgvuldige her

inrichting van de schootsgebieden, in dit verder 

verstedelijkende gebied, een rol. Voor Aalsmeer/ 

Uithoorn is daarom de uitvoering en planologische 

bescherming van het blauwgroene casco van belang, 

waarin de Stelling van Amsterdam is opgenomen. 

Recreatie en toerisme 

Toeristische speerpw1ten zijn de luchthaven Schiphol, 

de bloemenveiling in Aalsmeer, varen op de West

einderplassen en het recreëren in het Amsterdamse 

Bos. Wandelen en fietsen in de Amstelscheg en de 

Diemerscheg wordt verder ontwikkeld. Er komen 

nieuwe recreatiegebieden in de Thamerpolder en in 

de Bovenkerkerpolder. 

Recreatief medegebruik in de vormen van fietsen en 

wandelen wordt verder ontwikkeld. De routes zijn 

opgenomen in het blauwgroene casco. 

Voor de waterrecreatie zijn van belang de door

gaande verbindingen (Amstel, Amstel-Drechtkanaal, 

Ringvaart Haarlemmermeer), de Westeinderplassen 

en de Vinkeveense plassen. 
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6.6 Gooi en Vechtstreek 

In vogelvlucht 

Binnen het noordelijk deel van de Randstad is Gooi 

en Vechtstreek aantrekkelijk om te wonen en te 

werken. Gooi en Vechtstreek heeft ruimtelijke kwali

teiten. De regio is rijk aan natuur- en landschaps

waarden, die sterk samenhangen met het water

systeem dat zich uitstrekt naar de Eemvallei, de 

Vechtstreek en de Utrechtse Heuvelrug. 

Voor kantoren en dienstverlening is Gooi en Vecht

streek een aantrekkelijk gebied, met in de nabijheid 

Amsterdam en Schiphol. De aanwezigheid van de 

media is kenmerkend voor Gooi en Vechtstreek 

binnen de Randstad en Nederland. 

De regio c.q. MediaPark Hilversum is het centrum 

van de multi-mediasector (incl. telecommwucatie) 

binnen de Randstad. In deze wereld vindt momen

teel, onder invloed van nieuwe technieken als 

digitalisering, een ingrijpend en onomkeerbaar 

veranderingsproces plaats. Het MediaPark biedt een 

uitstekende en in Nederland unieke uitgangspositie 

voor de ontwikkeling van een AudioVisueel

gerelateerde multimedia in de regio. Aanpassingen 

in deze economische sector zullen voortdurend 

plaatsvinden om de kansen voor de audiovisuele 

media optimaal te kwmen benutten. 

Het forensisme richting Amsterdam en Schiphol is 

aanzienlijk, met alle gevolgen voor de weg- en 

railinfrastructuur. 

Gooi en Vechtstreek is ook een belangrijk recreatie

gebied binnen de Randstad. Het plassengebied, de 

kuststrook langs het Gooi- en IJ meer en het Gooi zelf 

bieden recreatieve mogelijkheden. Ook voor de 

bevolking uit de omliggende streken zijn deze 

gebieden van recreatief belang. 

De ruimtelijke claims voor Gooi en Vechtstreek 

blijven hoog. Concurrerende claims zijn de 

verstedelijkingsdruk, groei van het verkeer en de 

gewenste ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur, 

landschap en recreatie. 
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De opgaven 

De belangrijkste ruimtelijke opgaven voor Gooi en 

Vechtstreek zijn: 

• ruimte bieden voor het herstel van het water

systeem, verdere terugdringing van de grond

waterwinning en bieden van voldoende 

mogelijkheden voor waterberging; 

• behouden en versterken van de (provinciale) 

ecologische hoofdstructuur; 

• behoud en ontwikkeling van (nieuwe en cultuur

historische) landgoederen en buitenplaatsen; 

• behoud en zo mogelijk verbetering van de 

bereikbaarheid van de regio: zowel per openbaar 

vervoer als over de weg, zowel intern als extern 

(met overige delen van Noord-Holland Zuid en 

de Randstad); 

• ontwikkeling en behoud van het hoogwaardige 

woon- en werkklimaat; 

• behoud van de Stelling van Amsterdam en de 

Hollandse Waterlinie. 
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Beleidslijnen 

In aanvulling op de algemene hoofdlijn van dit 

streekplan worden in deze paragraaf de regio

specifieke beleidslijnen aangegeven. 

Ruimte voor water 

In het beleid voor Gooi en Vechtstreek neemt de 

watersysteembenadering een bijzondere plaats in, 

vanwege de tegenwoordig verstoorde kwelstroom 

vanuit het Gooi naar de Vechtstreek, door de relatief 

lage ligging van de Horstermeerpolder. De regio is 

een gebied met een sterke interne samenhang via 

grondwaterstromen en oppervlaktewateren. Dit 

heeft invloed op het grondgebruik. De kwelstromen 

van de Gooise stuwwal naar de Vechtstreek en de 

Eemvallei worden vergroot. Dit gebeurt door een 

verdere vermindering van de grondwateronttrek

king en uitvoering van plannen inzake waterberging, 

in combinatie met natuurontwikkeling, zoals aan de 

randen van en in het gebied rondom de Horstermeer

polder. 
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Op basis van de deelstroomgebiedsvisie voor de 

regio worden nadere besluiten genomen over water

bergingslocaties. De locaties Horstermeerpolder, de 

Noordpolder en de Nieuwe Keverdijksepolder zijn 

aangegeven als zoekgebieden voor waterberging. 

Dit zijn vrijwaringsgebieden voor ontwikkelingen 

die op termijn een opvangfunctie voor water 

onmogelijk maken. Ook is voortzetting van het 

beleid m.b.t. (sanering van) het grondwater in het 

Gooi vereist. 

Vermeldenswaard is het Herstelplan Loosdrechtse 

Plassen. Hier wordt ter verbetering van de water

kwaliteit een plan uitgewerkt, waarbij zandwinning 

nodig is om enkele diepe putten in de Loosdrechtse 

plassen aan te leggen. Deze diepe putten zullen als 

een 'natuurlijke slibvang' fungeren, waardoor de 

helderheid van het plassengebied zal verbeteren. 

Het betreft een vrij groot uitvoeringsgebied (120 ha 

verdiepingen, 10 tot 14 ha zanddepot, ca. 5 kilometer 

buisleiding). De uitvoeringstermijn loopt van 2003 

tot en met 2009. 

In principe geldt voor de hele kust van het Gooi- en 

IJ meer een vrijwaringszone van 100 meter binnen

dijks en 175 meter buitendijks. Nieuwe activiteiten of 

uitbreiding van bestaande activiteiten in de vrij

waringszone dienen te voldoen aan de volgende 

criteria: 

• er moet meebewogen kunnen worden met 

veranderingen van het peil van IJ meer en 

Gooimeer; 

• er dient sprake te zijn van niet onomkeerbare 

ontwikkelingen. 

Wij bepalen de exacte breedte van de zone nader in 

overleg met Rijk, gemeenten en waterschappen. Dit 

beleid sluit aan op het rijksbeleid om eventueel op 

langere termijn de dijken te kunnen versterken langs 

het IJsselmeer en het Markermeer. Dit is mogelijk 

aan de orde door de aanmerking van het Marker

meer als 'gevaarlijk' buitenwater op grond van de 

Wet op de Waterkering en bij de toekomstige 

stijgingen van het waterpeil. 

Buitendijkse verstedelijking wordt uitgesloten. 
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Een incidentele kleinschalige ruimtelijke ontwikke

ling is niet uitgesloten, mits meebewogen kan 

worden met het water (drijvend of op palen zodat 

waterloop of berging niet wordt belemmerd). 

Verder geldt dat ook bij buitendijkse ontwikkelingen 

de beleidslijnen van dit streekplan van toepassing 

zijn. 

Voor alle activiteiten aan en in het water geldt dat 

deze de openheid en het karakter van de dijken niet 

aantasten. 

Ontwikkeling van de waardevolle landschappen 

Vrijwel het hele landelijk gebied van de Vechtstreek 

en het Gooi, Eem- en IJ meer is onderdeel van de 

Provinciale Ecologische Hoofdstruchmr (PEHS). Het 

betreft hier vooral natuurgebieden die beschermd 

zijn door de Natuurbeschermingswet of in eigendom 

zijn van natuurbeschermingsorganisaties. 

Het natuur-, landschap- en bodembeleid is hier met 

name gericht op het behoud en herstel van de 

natuurlijke en landschapswaarden. 

Versnippering van de natuur is een belangrijk 

knelpunt, onder meer voor rondtrekkende dieren. 

In het Gooi en de Vechtstreek worden ontsnippe

ringsmaatregelen genomen, zoals de aanleg van 

ecoducten (ecoduct Zanderij Crailo en ecoduct Laren 

Al). Bij de Al worden drie faunapassages aangelegd: 

ten westen van de knoop Al-A6-spoorlijn 

Weesp/ Almere, tussen Muiden en het PEN-eiland 

en nabij de verzorgingsplaats tussen Muiden en het 

spoorviaduct over de Al. 

Het Gebiedsperspectief voor de Vechtstreek vormt 

de basis voor het SGP Noordelijke Vechtstreek. 

Hierin wordt voorzien in 400 ha. functieverandering 

ten behoeve van natuur, 350 ha voor de ontwikkeling 

van agrarisch natuurbeheer en 210 ha groengebied. 

In het Gooi en de Vechtstreek worden de volgende 

ecologische verbindingszones ontwikkeld: 

Bussummerheide-Spanderswoud (Zanderij Crailo ), 

Blaricummerheide-Westerheide (ecoduct Laren Al), 

Anna's Hoeve (Utrechtse heuvelrug-Gooise Heide), 
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Bloemendalerpolder PEN eiland, Naardermeer 

Gooimeer, Venen-Vechtplassen, Gooi-Eemland 

(Stichtse Brug), Naardermeer-Ankeveense Plassen, 

Westerheide Zuiderheide en Bosberg A27. 

De ontwikkeling van natuur krijgt de komende jaren 

een extra impuls. 

In de Vechtstreek liggen verschillende natte natuur

gebieden van (nationale) betekenis: Naardermeer, 

Ankeveense plassen, Loosdrechtse plassen. Deze 

plassen maken deel uit van de zogenaamde Natte 

As, de landelijke verbindingszone van de Zeeuwse 

Delta naar het Friese Merengebied. Om het Vecht

plassengebied tot een aaneengesloten natuurgebied 

te maken wordt naast de bestaande plannen uit

gegaan van circa 500 ha (indicatief) voor realisering 

voor het Noord-Hollandse deel van de Natte As. 

In het Gooi bestaat de impuls voornamelijk uit het 

versterken van bestaande kwaliteiten en het opheffen 

van grote barrières in de ecologische structuur. De 

stedelijke contouren van het Gooi liggen min of meer 

vast en de gebieden daarbuiten zijn natuur/ groen

gebied of hebben een aankooptitel. Er zijn slechts 

kleine hiaten met een geschatte omvang van circa 

lOOha. 

Ten oosten van de bouwlocatie I]burg en bij Muiden 

zal in het IJmeer compensatie plaatsvinden voor de 

natuur die verloren gaat door de aanleg van I]burg. 

Zoals aangegeven in het Plan van Aanpak ROM

IJmeer zullen aan de IJmeerkust bij Muiden dammen 

aangelegd worden. Zo ontstaat een luwtegebied 

voor de kust. 

Met de bebouwing van de Blaricummermeent zal 

een ecologische rietoever ontwikkeld worden. 

Hiermee wordt een deel van de verbinding naar het 

westelijk gelegen natuurgebied gemaakt. In oostelijke 

richting, naar de Stichtse Brug, is eenzelfde ont

wikkeling gewenst. Meest optimaal is daarbij een 

glooiende oever begroeid met riet voor de Zomerdijk. 

Aan de landzijde van de Zomerdijk kan een natte 

dijkvoet worden ontwikkeld met poelen en 
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rietrnoerassen. Het geheel sluit aan op het recreatie

en natuurgebied langs de Stichtse Brug. 

De verbetering van de verbinding moet een integraal 

onderdeel zijn van de mogelijke stedelijke ontwikke

ling op de Blaricurnmermeent en de kleinschalige 

recreatieve ontwikkelingen bij de Stichtse Brug. 

De eventuele nieuwe verbinding A6-A9 en de 

bebouwing van de Bloemendalerpolder worden in 

een integrale opgave opgepakt met extra groen

ontwikkeling bovenop de al bestaande programma's 

(koppeling groen aan nieuwe verstedelijking). Naast 

de verstedelijking in de Bloemendalerpolder wordt 

het overgebleven gebied omgevormd tot hoog

waardig groen. Het buitengebied van Diemen en 

Ouder-Amstel (Diemerpolder en Gemeenschaps

polder) blijft open en groen. 

(Nieuwe) landgoederen 

De kwaliteit van de groene ruimte kan worden ver

groot door de aanleg van nieuw groen in de vorm 

van nieuwe landgoederen, bestemd voor wonen 

en/ of werken. Om het groen te realiseren is een 

beperkte mate van bebouwing mogelijk onder het 

motto 'rood betaalt voor groen'. In dit kader worden 

er op bescheiden schaal nieuwe locaties in het groen 

ontwikkeld (planvorming): locaties in de omgeving van 

Kortenhoef (Wijdemeren) en Naarderbos (Naarden). 

Voor onze nieuwe ambities voor groen (natuur en 

recreatiegroen) verwijzen wij naar paragraaf 4.2. 

Een bereikbare netwerkstad 

Wij ondersteunen initiatieven die zich richten op het 

verbeteren van de bereikbaarheid van deze regio. 

Daarbij ligt het accent op het verbeteren van het 

openbaar vervoer. 

De bestaande lokale en regionale weginfrastructuur 

staat onder druk. De omgevingskwaliteit van het 

Gooi en de Vechtstreek vraagt echter een uiterste 

terughoudendheid in uitbreiding van die infra-
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struchmr. Een structurele uitbreiding van het 

provinciale wegennet is dan ook niet aan de orde. 

Daar waar zich doorstromingsproblemen en/ of 

leefbaarheidsproblemen voordoen (zoals bijvoor

beeld op het Buitencircuit van Hilversum) denken 

wij primair aan maatregelen voor betere benutting 

van de bestaande infrastructuur. De aanleg van 

nieuwe autowegen over/ onder de hei naar 

Hilversum is niet gewenst. 

Bij het ontwikkelen van nieuwe locaties voor werken 

en wonen (of uitbreiding daarvan) geldt dat de 

bereikbaarheid op regionale schaal geregeld moet 

zijn. Daarbij kunnen zich spanningen voordoen 

vanwege de kwetsbaarheid van deze regio. Dat geldt 

in het bijzonder voor de ontwikkeling van het 

MediaPark. 

Capaciteitsuitbreiding is wel aan de orde op de 

nationale verbindingen. Dit is o.a. noodzakelijk 

vanwege de snelle groei van het aantal inwoners in 

Almere. Maatregelen zijn, op korte termijn een betere 

benutting van de Al en A27 en, op de lange termijn, 

een uitbreiding van de capaciteit. Deze aanpak geldt 

ook voor de railinfrastructuur. Op basis van nader 

onderzoek en een zorgvuldige afweging wordt nader 

besloten hoe de capaciteit van de totale vervoersas 

tussen Amsterdam en Almere en tussen Almere en 

Utrecht kan worden uitgebreid. Ongeacht de te 

kiezen oplossing aangaande de Al door de Vecht

streek, gaan wij ter hoogte van de kern Muiden uit 

van een aquaduct onder de Vecht. 

Ter verbetering van de regionale bereikbaarheid met 

het openbaar vervoer van het Gooi wordt voorzien 

in de realisatie van de Gooise Ring: een stelsel van 

hoogwaardig openbaar vervoer tussen Hilversum, 

Bussum en Huizen. Dit wordt onderdeel van 

Regionet. Belangrijke woon- en werkclusters worden 

zo met elkaar verbonden, alsmede met de NS-stations. 

Dit toekomstige netwerk krijgt een verbinding met 

Almere via de Stichtse Brug, eventueel via het plano

logisch niet onmogelijk maken van een rail-
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verbinding Almere-Utrecht (in combinatie met de 

ontwikkeling van Almere in oostelijke richting). 

Het tracé van de Stichtse Lijn door het Gooi wordt 

onderdeel van de Gooise Ring. 

Het fietspadennetwerk wordt verbeterd en voltooid, 

met ruimte voor voldoende stallingsmogelijkheden 

bij stations en haltes voor het openbaar vervoer. 

Knooppunten krijgen vrijliggende fietsroutes voor 

een goede afwikkeling van het fietsverkeer. 

Ruimte voor wonen 

Bouwopgave 

2000-2020 

10.000 

Capaciteit in 

bestaande plannen 

{per 2000) 

ICT: 

6.000 

4.500 

Capaciteits

tekort 

tot 2020 

4.000 ICT: 

Opgave 

wonen 

2.000 

Uitleg: 1.500 Uitleg: 2.000 

De woningbehoefte wordt in eerste instantie opge

vangen in bestaand stedelijk gebied. Dit kan door 

middel van intensiveren, combineren en transfor

meren (ICT). 

Vooral in de binnenstad van Hilversum (inclusief de 

spoorwegzone) zijn mogelijkheden voor verdichting 

en intensivering. In de wijken uit de jaren zestig is 

eveneens een zekere verdichting mogelijk. 

Door woningsplitsing van vooral grote flats is een 

intensivering van de ruimtevoorraad mogelijk. 

Station Hilversum e.o. wordt aangewezen als regio

naal knooppunt. In de villagebieden is door woning

splitsing een intensiever gebruik mogelijk. Hier kan 

een combinatie van wonen en werken plaatsvinden. 

De regionale woningbouwtaakstelling 2000-2020 

bestaat deels uit de lopende VINEX-afspraken voor 

de periode tot 2005 en deels uit de provinciale 

raming van de regionale nieuwbouwbehoefte voor 

de periode 2005-2020. De regionale woningbouw

taakstelling bedraagt 10.000 woningen. Hiervan 
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kunnen er in ieder geval 6.000 binnen de rode 

contour (excl. Bloemendalerpolder) worden 

gebouwd. Ten behoeve van de ICT-opgave van 

2.000 woningen is een nadere inventarisatie van de 

woningbouwmogelijkheden in bestaand stedelijk 

gebied gewenst. De bandbreedte wordt bepaald door 

de regionale woningmarktverhoudingen, de voort

gang van de woningbouw in het stedelijk gebied en 

de mate waarin de regio een beroep doet op de 

woningbouw in Almere. 

Voor de nieuwe uitleglocatie kiezen wij voor de 

Bloemendalerpolder (inclusief het KNSF-terrein). 

Gedeputeerde Staten zullen hiervoor een uitwer

kingsplan opstellen. 

Aetsveld-West maakt deel uit van het stedelijk 

gebied en krijgt een recreatieve inrichting met 

beperkte mogelijkheid voor landgoederen. Bij de 

ruimtelijke inrichting van Aetsveld-West wordt de 

milieuzonering van het farmaceutisch bedrijf op het 

bedrijventerrein in acht genomen. 

Het gebied ter Sype (gemeente Wijdemeren) wordt 

aangewezen voor woningbouw. De inrichting van 

de bouwlocatie en het exacte aantal te bouwen 

woningen zal afhangen van de definitieve ligging 

van de geluidcontouren van het vliegveld Hilversum. 

Bij herstructurering en verdichting in cultuur

historisch waardevolle stads- en dorpsgezichten 

(waaronder villaparken, middenstandswijken en 

Dudokwijken) staat versterking van de stedenbouw

kundige, landschappelijke en architectonische 

kwaliteiten voorop. 

De regio Gooi en Vechtstreek beschikt over één 

geconcentreerde woonwagenlocatie, De Egelshoek. 

Ook in ons beleid, in het bijzonder het ruimtelijk en 

het milieu- en volkshuisvestigingsbeleid, gaan wij uit 

van één woonwagenlocatie. De locatie moet derhalve 

voldoen, respectievelijk in kort tijdsbestek voldoen, aan 

alle voorwaarden die vanuit dit beleid van toepassing 

zijn (bestemmingsplan, milieunormen/vergunningen, 

huisvestingscriteria en normen, welzijn etc.). 

Een geconcentreerde woonwagenlocatie voor de 
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gehele regio betekent ook dat eventuele groei van de 

behoefte aan woonwagenstandplaatsen, wellicht 

door ruimtelijke uitbreiding, op De Egelshoek zal 

moeten worden opgevangen. De uitbreiding zal 

afhangen van de definitieve ligging van de banen/ 

geluidscontouren van het vliegveld Hilversum. 

Ruimte voor werken 

De oorspronkelijke pijlers onder de regionale 

economie, de landbouw en de industrie - die vooral 

in Hilversum geconcenh·eerd was - nemen in belang 

af en worden vervangen door handel en (zakelijke) 

dienstverlening. De regio heeft zich met name een 

sterke positie verworven op het vlak van de zakelijke 

dienstverlening, multimedia (Hilversum) en in 

mindere mate de telecommunicatie (Huizen). De 

laatste jaren is vooral in Hilversum fors ingezet op 

uitbreiding van de vestigingsmogelijkheden voor 

zakelijke dienstverlening (Arenapark en stations

omgeving), de mediasector en de daaraan gerelateerde 

bedrijven (MediaPark). 

De kansen voor de regio liggen voor stuwende 

werkgelegenheid in de multimediasector, met alle 

dienstverlenende branches die daarbij horen. 

Multimedia is een complex van activiteiten waarin 

de regio vanouds een sterke positie heeft en dat ook 

goed past bij het Gooi. Deze sector wordt maximaal 

ruimte geboden op het MediaPark. Het MediaPark 

kan verder uitbreiden met maximaal 170.000 m' 

bruto vloeroppervlakte. Voorwaarde is daarbij wel 

dat de bereikbaarheid van Hilversum Noord in zijn 

algemeenheid en het MediaPark in het bijzonder 

wordt verbeterd. Voor de korte termijn (tot 2010) 

zullen enige snel te realiseren maatregelen genomen 

moeten worden om de bereikbaarheid per auto én 

per openbaar vervoer te verbeteren. Zowel de 

gemeente als de bedrijven op het MediaPark zullen 

hier invulling aan moeten geven. 

Welke bereikbaarheidsmaatregelen op de langere 

termijn (na 2010) noodzakelijk zijn zal, in overleg 

met de diverse partijen in Gooi en Vechtstreek, nader 

worden onderzocht. 
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Wij stellen voor de ontwikkeling van het MediaPark 

als voorwaarde, dat er garanties zijn dat minimaal de 

ov-bereikbaarheid van het MediaPark op termijn 

voldoende hoogwaardig vorm zal krijgen. Dit niet in 

de laatste plaats om de afspraken met de bedrijven in 

het kader van het vervoermanagement te kunnen 

effectueren. De mate waarin de genoemde korte

termijn-maatregelen bijdragen aan een verbeterde 

bereikbaarheid van het MediaPark en het verkrijgen 

van voldoende hoogwaardige openbaarvervoeront

sluiting op de lange termijn, vormen criteria waaraan 

het bestemmingsplan MediaPark zal worden getoetst. 

De vraag naar lokaal/regionaal bedrijventerrein 

bedraagt 169 ha (inclusief ijzeren voorraad en uit

gaande van een ruimtewinst van 10% door zuiniger 

ruimtegebruik) . Voorts ligt er een intensiverings

opgave van 19 ha. Voor het vervullen van de vraag

opgave is geen uitgeefbaar aanbod beschikbaar. 

Wel is er beperkt vigerende streekplancapaciteit 

beschikbaar: 18,5 ha Blaricummermeent, 11 ha Crailo 

(ondergronds) (onder de voorwaarde van behoud 

van een permanent asielzoekerscentrum en de 

aanleg van een ecoduct over de Al), 5 ha Monniken

berg en 2 ha Loodijk. Er wordt rekening gehouden 

met een vergroting van het bedrijventerrein Crailo 

door uitbreiding met het oefen- en rampenterrein en 

functiewijziging van de Kolonel Palm-Kazerne. 

Bij de planvorming voor Crailo gelden de uitgangs

punten, die in 1998 zijn vastgesteld en verwoord in 

het streekplan Gooi en Vechtstreek, nog steeds als 

vertrekpunt. Voor het KNSF-terrein is de oorspron

kelijke opgave voor een aantal hectaren bedrijvig

heid input voor de structuurvisie die voor de uitleg

locatie Bloemendalerpolder / KNSF moet worden 

gemaakt. Wanneer deze capaciteit geëffectueerd is 

blijft er een planningsopgave over van 134 ha. De 

conclusie is dat er nog een zoekopgave in de regio 

ligt. 

Wij willen 100 ha realiseren in Almere (overloop), 

waarover wij afspraken maken met de gemeente en 

de provincie Flevoland. 
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Een economische bestaansbasis voor de landbouw 

Integratie van landbouw en natuurbeheer is van 

belang voor het verder ontwikkelen van verbrede 

landbouw in het gebied. Dit is agrarisch gebied met 

bijzondere betekenis voor landschap, natuur en 

cultuurhistorie. Wij geven hieraan een impuls door 

met betrokkenen op zoek te gaan naar nieuwe 

mogelijkheden voor verbredingsactiviteiten. 

In het agrarisch gebied is nieuwe vestiging uit

gesloten van glastuinbouw, sier- en bollenteelt, 

akkerbouw en vollegrondstuinbouw, bosbouw en 

houtteelt en intensieve kwekerij . 

In de Vechtstreek behoudt het agrarisch gebied de 

hoofdfunctie landbouw en een secundaire functie 

voor natuur. De landinrichting Vechtstreek moet 

een verdere verbetering van de productie

omstandigheden bevorderen. De drooglegging 

bedraagt maximaal 60 cm. Afhankelijk van de 

grondsoort en de concrete begrenzing kunnen 

hierin nuanceringen worden aangebracht. Dit 

wordt alleen gedaan als uit overleg met 

verschillende partners blijkt dat een uitgekiend 

peilbeheer voor natuur, landschap en landbouw 

positief uitvalt. 

Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische 

waarden 

Gooi en Vechtstreek is een regio met hoge cultuur

historische en landschappelijke waarden, zowel in 

het landelijk als het stedelijk gebied (beschermde 

stads- en dorpsgezichten). Kenmerkend zijn de 

landgoederen, buitenplaatsen en villaparken in het 

Gooi en de historische verdedigingslinies de Stelling 

van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

in het Vecht en Plassengebied. Behoud van de cultuur

historische waarden in de regio staat voorop. 

Dit sluit nieuwe ontwikkelingen niet uit. Functie

veranderingen zijn mogelijk mits het nieuwe gebruik 

zich verdraagt met de omgeving. Voor de Stelling 

van Amsterdam ligt het accent op het versterken van 

de ecologische en toeristisch-recreatieve betekenis, in 
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samenhang met lopende projecten zoals de deel

stroomgebiedsvisie, de landinrichting, ecologische 

verbindingen (Natte As), nationaal project Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en het ontwikkelings

programma Nationaal Landschap Groene Hart. 

In de planvorming voor de Bloemendalerpolder en 

het KNSF-terrein worden de aanwezige cultuur

historische waarden betrokken. 

Recreatie en toerisme 

De regio heeft toeristisch-recreatieve potenties, die 

vooral benut worden door de binnenlandse markt. 

De regio voert een toeristisch beleid, vastgelegd in 

het Toeristisch Actieplan Gooi en Vechtstreek (TAP). 

Ingezet wordt op kleinschalige ontwikkelingen 

zoals het verbeteren van de watersport, arrange

menten, agrotoerisme en het benutten van de 

cultuurhistorische waarden. In de regio zijn zeer 
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zonering vliegveld Hilversum 

- luchthaventerrein 

c:::J 57 Ski-contour 

47 Bkl-contour 

besluit van de Staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat 

dd. 25 maart 2003 

weinig verblijfsrecreatieve mogelijkl1eden. 

Deze dienen te worden vergroot, bijvoorbeeld met 

kleinschalige campings en slapen bij de boer 

(m.n. Vechtstreek), mits passend in de natuur- en 

landschappelijke kwaliteiten. De waterrecreatieve 

functie van het Vechtplassengebied (Loosdrecht, 

Wijde Blik) blijft gehandhaafd. De recreatieve functie 

van de eilanden in de randmeren wordt versterkt 

(Dode Hond, Huizerhoef en De Schelp). 

De watersportsector onderzoekt momenteel de 

mogelijkheden van een doorgaande, veilige vaar

verbinding tussen de Vecht via het Gooimeer naar 

Friesland. 

Door de komst van het Nederlands Audiovisueel 

Archief (NAA), in het bijzonder het museumgedeelte, 

en de aanleg van een zogenaamde publieksstraat op 

het MediaPark, krijgt het MediaPark ook een recrea

tieve en educatieve functie voor het grote publiek. 
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Om de kwaliteiten van natuur en landschap in het 

Gooi veilig te stellen zijn maatregelen nodig die de 

recreatiedruk in goede banen leiden. De recreant is in 

het Gooi medegebruiker van de natuurgebieden, 

onder andere door zonering. De recreatieve mogelijk

heden in de regio worden vergroot in de Bloemen

dalerpolder, door uitbreiding van watersport

voorzieningen in het oostelijk deel van het Gooimeer 

en door de verbetering van het toervaartnet. 

Andere uitbreidingsmogelijkheden zijn de aanleg 

van fiets- en wandelpaden, strandjes en uitbreiding 

van watersportvoorzieningen in het oostelijk deel 

van het Gooimeer. Daarnaast is een stedelijke groen

voorziening in combinatie met sportvoorzieningen 

mogelijk in Aetsveld-West. 

Vliegveld Hilversum 

Het Vliegveld Hilversum blijft gehandhaafd. Wij 

zetten erop in dat door een aanpassing van het banen

stelsel wordt bijdragen aan een vermindering van de 

geluidsbelasting. Met een reconstructie van het vlieg

veld (van een drie- naar een éénbanenstelsel) wordt 

de oppervlakte van de geluidszone verkleind. Het 

aantal woningen binnen de geluidszone vermindert 

hiermee. Bij de reconstructie wordt aandacht gegeven 

aan de verbeterde inpasbaarheid van het vliegveld in 

de overgangszone van het Groene Hart naar het bos

en heidegebied van de Hoorneboegseheide. Indien in 

de toekomst sluiting dan wel verplaatsing aan de 

orde is, krijgt het terrein een natuur- en landschap

bestemming, met mogelijkheden voor recreatie. 

Defensie 

In de regio bevinden zich enkele defensiecomplexen, 

alsmede een oefen- (OT) en een oefen- en rampen

terrein (ORT). De defensiecomplexen en het ORT zijn 

als stedelijk gebied vermeld op de streekplan.kaart en 

behouden hun militaire functie. Het OT is binnen de 

PEHS gelegen. 
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7 
• 
• 
• Beleidslijnen voor specifieke onderwerpen 

7 .1 Kustveiligheid 

Achtergronden 

Vanuit de zeezijde staat de kust onder druk als 

gevolg van klimaatverandering en zeespiegelstijging. 

Vanuit de landzijde is er druk op de kust door de 

vele ruimteclaims, vooral voor verstedelijking, 

recreatie en toerisme. Tegelijkertijd staat de natuurlijke 

betekenis van de kust onder druk. Om deze 

ontwikkelingen in goede banen te kunnen leiden 

hebben wij samen met de provincie Zuid-Holland de 

Kustvisie 2050 opgesteld. Daaruit blijkt dat de brede 

duingebieden in Noord-Holland Zuid voldoen om 

het achterliggende poldergebied ook op langere 

termijn veilig te kunnen houden. 

Problemen doen zich voor bij de kustplaatsen, waar 

een deel van de bebouwing buitendijks ligt. Als 

gevolg van klimaatverandering en zeespiegelstijging 

schuift de grens tussen binnen- en buitendijks 

geleidelijk verder landinwaarts en neemt het buiten

dijkse gebied toe. Daarmee stijgt ook het schade

potentieel bij overstromingen (die stijging is nog 

groter naarmate in deze zone wordt geïnvesteerd). 

Het Rijk heeft daarom in 1997 een interim-beleid 

voor bebouwing in de kustzone afgekondigd: 

bouwactiviteiten in buitendijkse gebieden zijn 

sindsdien niet, of slechts in uitzonderlijke gevallen'!, 

toegestaan. Deze bouwrestricties zijn van toepassing 

op het zogenaamde kustfundament31, waarin een 

landwaartse reservering is opgenomen voor 200 jaar 

zeespiegelstijging. Dit alles vormde de afgelopen 

jaren een belemmering voor de vanuit recreatie en 

toerisme gewenste kwaliteitsimpuls voor kust

plaatsen. Het interim-beleid wordt momenteel nader 

2) 

3) 

Ongewenste en onomkeerbare bouwactiviteiten op het strand en 

in de waterkering moeten worden voorkomen. Een uitzondering 

kan worden gemaakt voor bouwactiviteiten binnen de bebouwde 

kom van kustgemeenten, voor zover deze passen binnen het 

vigerende bestemmingsplan en niet leiden tot extra schade tijdens 

stormen. 

Het (buitendijkse) gebied tussen de -20 m NAP-lijn en de land

waartse grens van de waterkering. 

uitgewerkt in de leggers en waterkeringbeheer

plannen van de waterschappen. 

De Visie Hollandse Kust 2050 laat zien dat er 

mogelijkheden zijn om het landwaarts verschuiven 

van de grens tussen binnen- en buitendijks te voor

komen. Dit kan door met megasuppleties de onder

wateroever en het strand op te hogen en de duinen 

zeewaarts te verbreden. Het Rijk onderkent inmiddels 

in haar 'Beleidsagenda voor de kust' (2002) dat dit 

voor de kustplaatsen de meest kansrijke strategie 

voor de toekomst is. 

Essentie van de opgave 

De essentie van de opgave bestaat uit het voeren van 

een ruimtelijk beleid, dat enerzijds invulling geeft 

aan begrippen als duurzame veiligheid en risico

beheersing, en dat anderzijds ruimte biedt voor een 

kwaliteitsimpuls van de kustplaatsen. Hiervoor is 

maatwerk nodig. Bij concrete oplossingen is wel 

afstemming met het hogere schaalniveau nood

zakelijk om ongewenste effecten te voorkomen. 

Beleidsvoornemen 

Voor kustplaatsen met veel economische waarden in 

het buitendijkse gebied dient in vervolg op de Visie 

Hollandse Kust 2050 een integrale planstudie plaats 

te vinden naar de mogelijkheden van een consoli

derende of zeewaartse strategie. Onder voorbehoud 

van de uitkomsten van dergelijke studies in termen 

van haalbaarheid en consequenties, kunnen daarmee 

de restricties in het huidige beleid (deels) worden 

opgeheven. De eerdergenoemde reservering in het 

kustfundament (berekend op een zeespiegelstijging 

in 200 jaar) kan vervallen. 

Aanvullend geldt voor de in het streekplangebied 

liggende kustplaatsen het volgende: 
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Zandvoort 

In het buitendijks gelegen deel van Zandvoort- de 

boulevard en omgeving - bevinden zich veel 

economische waarden. Deze kennen thans geen 

wettelijke bescherming tegen overstroming. Met het 

project 'Kustvisie 2050' hebben wij aangetoond dat er 

in principe mogelijkheden bestaan om de huidige 

situatie minimaal te consolideren. Misschien is het 

zelfs mogelijk om de nu buitendijks gelegen 

gebieden binnendijks te brengen en daarmee een 

wettelijke bescherming tegen overstroming te geven. 

In afwachting van de resultaten van nader onder

zoek hiernaar gaan wij in Zandvoort vooralsnog uit 

van het vigerende rijksbeleid. 

Kennemerstrand 

Het Kennemerstrand is een buitendijks gelegen 

strandvlakte, met toeristisch-recreatieve voor

zieningen. In 1999 heeft de gemeente Velsen de 

Kustvisie IJmuiden vastgesteld, waarin een verdere 

toeristisch-recreatieve ontwikkeling wordt voorzien. 

Wij maken deze ontwikkeling in dit streekplan 

ruimtelijk mogelijk conform de door Gedeputeerde 

Staten geaccordeerde Kustvisie IJmuiden. 

Aan de verdere ontwikkeling van het Kennemer

strand verbinden wij de voorwaarde dat er 

duidelijke garanties moeten zijn voor de veiligheid 

bij extreme stormen en hoogwater. Als aan deze 

voorwaarden wordt voldaan, is er wat ons betreft 

geen onderscheid meer tussen de rode en de 

kustbebouwingscontour. Wij hebben het initiatief 

genomen om samen met de betrokken overheden 

naar mogelijkheden hiervoor te zoeken. Hieruit blijkt 

dat het technisch mogelijk is om het gebied binnen

dijks te brengen. Nader onderzoek is nodig naar de 

ruimtelijke inpasbaarheid van een dergelijke 

maatregel. 

Bloemendaal aan Zee en Wijk aan Zee 

Bij deze kustplaatsen zijn de economische waarden 

in het buitendijkse gebied veel kleiner dan voor 

Zandvoort of het Kennemerstrand. Er is hier ook 
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geen sprake van permanente bewoning buitendijks. 

Wij vinden extra maatregelen om deze waarden te 

beschermen dan ook niet gewenst. Wij streven naar 

handhaving van de huidige situatie. 

Corusterrein en havengebied 

Een deel van het Corusterrein en het volledige 

havengebied liggen buitendijks. Het gaat hierbij om 

haven- en bedrijfsterreinen. Grenzend aan het haven

gebied van IJmuiden, in de driehoek tussen de 

Vissershaven en de Zuidersluis, ligt ook nog een stuk 

buitendijkse bebouwing met een permanente woon

functie. Wij vinden het wenselijk dat er onderzoek 

plaatsvindt naar het huidige veiligheidsniveau van 

dit gebied en de mogelijkheden om het gebied op 

termijn een wettelijke bescherming tegen over

stroming te geven. 

7 .2 Technische infrastructuur 

Olie en gas 

De Minister van Economische Zaken kan op grond 

van de Wet opsporing delfstoffen vergunning 

verlenen om in een bepaald gebied boringen te 

verrichten naar de aanwezigheid van delfstoffen. 

Een proefboring (exploratie) naar aardolie of aardgas 

is in veel gevallen hinderlijk, maar tijdelijk (maxi

maal enkele maanden). Het winnen (de exploitatie) 

duurt vele jaren. In bepaalde gevallen kan aan het 

toestaan van een proefboring een m.e.r.-procedure 

voorafgaan (in gevoelig gebied). Hetzelfde geldt 

voor het inrichten van een winningslocatie 

(Wm-vergwming). 

Ter bescherming van de aanwezige ecologische en 

natuurlijke waarden en de belangen van bodem, 

waterwinning en milieu, richten wij ons beleid 

daarom op het in beginsel vrijwaren van alle in het 

streekplan aangewezen natuurgebieden en milieu

beschermingsgebieden van boringen. Bij de 

vergunningverlening voor concrete planologische 
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aanvragen verwachten wij dat wordt aangegeven op 

welke wijze het gebied ingericht wordt na beëindiging 

van de boring. 

Meer nog dan op het land, brengt het onderzoek 

naar en de winning van aardgas en aardolie in water 

risico's met zich mee. Naast hoge ecologische waarden 

kent de kustzone van de Noordzee ook belangrijke 

gebruikswaarden, vooral op het gebied van recreatie 

en visserij. Vanwege de grote gevolgen die calami

teiten onder de kust voor deze waarden kunnen 

hebben, zijn wij van mening dat deze activiteiten in 

de kustzone in principe achterwege moeten blijven. 

Ditzelfde geldt voor het IJsselmeer, Markermeer, 

IJ- en Gooimeer, gelet op de belangen van (drink)

watervoorziening, recreatie, visserij en natuur. 

De uitkomst van een milieueffectrapportage kan ons 

aanleiding geven onder voorwaarden met de 

activiteiten in te stemmen Waar geen MER nood

zakelijk is (bijvoorbeeld waar het gaat om een 

(tijdelijke) aanvaardbare aantasting van waarden), 

geldt dit eveneens. 

Leidingen 

Leidingen hebben een belangrijke transportfunctie. 

Wij willen nieuw te leggen leidingen zoveel mogelijk 

bundelen met bestaande leidingen of met andere 

vormen van infrastructuur ten behoeve van een 

optimaal grondgebruik. 

Voor de nationale leidingstroken is voor direct 

ruimtebeslag door het Rijk een minimale breedte van 

70 meter bepaald. Een grotere strookbreedte kan, 

afhankelijk van de plaatselijke situatie, wenselijk zijn. 

Voor de regionale leidingstroken geldt een minimale 

breedte van 35 meter voor de leidingenstrook. Bebou

wing is binnen de leidingenstrook niet toegestaan. 

Bij een leidingenstrook behoort een veiligheids

gebied en een toetsingsgebied. De afstanden zijn 

vastgelegd in circulaires van het Rijk voor aardgas

leidingen en leidingen met brandbare vloeistoffen. 

Voor regionale leidingstroken gaan wij uit van een 
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ruimtebeslag met een minimale breedte van 55 meter. 

In deze veiligheidszone mogen geen ingrijpende 

stedenbouwkundige ontwikkelingen plaatshebben 

waarbij sprake is van concentraties van personen. 

Aan weerszijden van de veiligheidszone is sprake 

van een toetsingsgebied. Deze toetsingsgebieden zijn 

voor nationale leidingstroken 175 meter en voor 

regionale leidingstroken 80 meter breed. 

Ook in het toetsingsgebied kunnen aan de steden

bouwkundige ontwikkelingen in verband met de 

veiligheid beperkingen worden opgelegd. 

Ook rond hoogspanningsleidingen is in verband met 

de veiligheid en ongestoorde bedrijfsvoering sprake 

van leiding- en veiligheidsstroken, gebaseerd op 

door de elektriciteitsbeheerders gehanteerde zakelijke 

rechten. Hieruit vloeien beperkingen voor op te 

richten bouwwerken voort. 

Bovengrondse hoogspanningsleidingen kwmen 

landschappelijk en voor een optimaal gebruik van de 

grond ongewenst zijn maar zijn aanzienlijk goed

koper dan ondergrondse. Onze inzet is bestaande en 

toekomstige verbindingen zoveel mogelijk onder

gronds te leggen. 

Bovengenoemde aspecten over leidingen moeten in 

bestemmingsplaimen worden vastgelegd. 

De lai1delijke elektriciteitsbeheerder Te1meî wenst 

een nieuwe 380 k V-verbinding Velsen-Leiden

Zoetermeer aan te leggen. Bezien wordt in hoeverre 

van bestaande tracés gebruik kan worden gemaakt. 

Het Rijk volgt hiervoor een m.e.r.- en p.k.b-procedure. 

7 .3 Stort en verwerking van vuil 

en bagger 

Baggerverwerkingslocaties 

Voor de verwerking van het in de komende 20 jaar te 

verwachten aanbod aan baggerspecie is aanvullende 

capaciteit nodig. Omdat het vervoer erg kostbaar is, 
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is het zaak om de verwerking van het bagger op 

locaties dicht bij de ontstaansbron te laten plaats

vinden. 

In het Noordzeekanaalgebied is vooral behoefte aan 

extra verwerkingslocaties voor het drogen van licht 

verontreinigde bagger en voor het scheiden van zand 

uit bagger. In het gebied van Gooi en Vechtstreek 

gaat het vooral om locaties voor het 'landfarmen' en 

drogen van zwaarder vervuilde baggerspecie. 

Er zal actief naar geschikte locaties binnen deze 

gebieden worden gezocht. Hierbij zal nadrukkelijk 

gekeken worden naar de mogelijkheden van 

voormalige afvalstortlocaties en naar het combineren 

van baggerverwerking met natuurontwikkeling. 

Baggerstortlocaties 

Wij willen voor de korte termijn bagger die (nog) niet 

verwerkt kan worden storten op reguliere stort

plaatsen en in (voormalige zandwin-)putten in de 

waterbodem. In het nader op stellen provinciaal 

Uitvoeringsprogramma baggerspecie Noord-Holland 

geven wij aan hoe groot de behoefte is aan open 

putten voor het storten van (nog) niet verwerkbare 

verontreinigde bagger in deze streekplanperiode. 

Vuilstortlocatie 

Conform bestaande bestuurlijke afspraken zal 

3,7 miljoen m3 ruimtelijk moeten worden gereser

veerd voor een stortplaats Noord-Holland Zuid op 

de voormalige CSM-slibvelden. Wij willen een en 

ander afwegen tegen de noodzaak van een mogelijke 

uitbreiding (door het aanpassen van de storthoogte) 

van de stortplaats Nauerna. 

7 .4 Zandwinning 

Voor de planperiode 1999 t/m 2008 zijn er door de 

provincies voorlopige afspraken met het Rijk 

gemaakt voor de winning van beton- en metsel

zand1>. De totale taakstelling voor het Rijk is voor 

deze periode 15 mln ton uit de rijkswateren. 

Wanneer er veranderingen optreden in de huidige 

prognoses van winbare grondstoffen van het rijk, die 

aanleiding geven tot herziening van genoemde 

aantallen, zullen Verkeer en Waterstaat en de 

provincies opnieuw overleg met elkaar voeren. Voor 

de provincie Noord-Holland komt deze winning 

neer op 1,5 mln ton. Voor de genoemde 1,5 mln ton 

zullen door Gedeputeerde Staten de benodigde 

locatie(s) worden uitgewerkt op basis van geologisch 

onderzoek. 

Verder zijn wij van mening, dat er geen primaire 

ophoogzandproductie (winning van zand als doel) 

op land moeten plaatsvinden, tenzij er sprake is van 

ophoogzandproductie bij secundaire winningen als 

bijproduct bij (een) winning(en) voor beton- en 

metselzand. 

7 .5 Energie/C0 2 

Wij vinden milieu- en duurzaamheidsdoelen in het 

omgevingsbeleid van groot belang. Wij dringen er bij 

gemeenten op aan bij de planvorming duurzame 

energie, energiebesparing en energie-efficiency 

expliciet als ontwerp- en inrichtingscriterium mee te 

nemen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de 

volgende onderdelen. 

Ruimtelijke inpassing en opwekking van 

duurzame energie 

Windenergie 

Voor het plaatsen van windmolens hebben wij voor

keursgebieden geformuleerd. Initiatieven die binnen 

de voorkeursgebieden worden ontplooid, kunnen op 

onze actieve ondersteuning rekenen. Aan initiatieven 

die betrekking hebben op locaties buiten de voorkeurs

gebieden, stellen wij zwaardere eisen met betrekking 

tot de ruimtelijke onderbouwing en de noodzaak. 

1) Zie deel 1 - 2' Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen, blz. 36 
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In beginsel werken wij mee aan plaatsing van grote 

turbines (dat wil zeggen met een vermogen van 

lMW en meer) in groepen van ten minste 3 in lijn-

of 5 in clusteropstelling, zonder hoogtebeperking 

vooraf. Nader onderzoek en verdere afweging moeten 

dan tot afstemming van de exacte locatie met de 

omgeving leiden. 

Tot het voorkeursgebied voor de plaatsing van de 

turbineopstellingen worden gerekend: 

• stroken langs grote kanalen, waterkeringen, 

spoor- en snelwegen; 

• het industriële landschap; 

• de omgeving van kassengebieden; 

• het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer; 

• open gebieden zonder bijzondere en waardevolle 

kenmerken; 

• het grensgebied tussen water en land; 

• het gemeentelijk ingedeelde gebied recht voor 

het haven- en industriegebied van de IJmond. 

De plaatsing van middelgrote turbines op duurzame 

bedrijventerreinen vinden wij aanvaardbaar. 

Voor het grondgebied van de gehele provincie geldt 

dat plaatsing van solitaire turbines in beginsel niet 

op onze medewerking kan rekenen. Echter, indien 

aangetoond wordt dat plaatsing in cluster- of lijn

opstelling niet mogelijk is, kan plaatsing van een 

solitaire turbine door ons worden aanvaard, mits het 

betreft plaatsing: 

• op een bedrijventerrein, dan wel 

• bij een infrastructureel knooppunt, dan wel 

• nabij een markant punt in het landschap. 

Dit kunnen locaties betreffen die binnen de stedelijke 

invloedssfeer liggen. Onder een markant punt in het 

landschap verstaan wij een accent ten opzichte van 

het omringende landschap, zoals een kunstwerk 

(brug, sluis, gemaal e.d.). Boerderijen rekenen wij 

niet daaronder. 

Op basis van de zogeheten windkansenkaart zal met 

gemeenten en regio's overlegd worden over de 

plaatsing van windmolens. Ook andere ruimtelijke 

aspecten, zoals landschappelijke waarde, recreatie en 

veiligheid, zullen daarbij aan de orde komen. 

Zonne-energie 

Voor een optimale benutting van actieve en passieve 

zonne-energie dringen wij er bij gemeenten op aan 

minimaal 70% van de woningen en bedrijfsgebouwen 

in nieuw aan te leggen woonwijken en bedrijven

terreinen zuidwaarts te oriënteren. Wij vragen 

gemeenten hier bij de opzet van bestemmingsplannen 

en de beoordeling van bouwinitiatieven rekening 

mee te houden. 

Ruimtelijk gunstig situeren en koppelen van 

energievragers en energieproducenten 

Wij streven ernaar dat er gebruik wordt gemaakt van 

restwarmte van bedrijven ten behoeve van nabij

gelegen woonwijken, bedrijventerreinen en utiliteits

gebouwen. 
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7 .6 Geluid, luchtverontreiniging 

en externe veiligheid 

De combinatie van bedrijvigheid (incl. grote industrie), 

verkeer en een internationale luchthaven maakt dat 

Noord-Holland Zuid tot de zwaarder belaste 

gebieden van Nederland behoort. Dit geldt voor 

geluid, voor luchtverontreiniging (m.n. langs de 

ringwegen rond Amsterdam) en voor externe 

veiligheidsrisico's. Zonder maatregelen is een groot 

oppervlakte niet te benutten voor woningbouw en 

andere gevoelige functies. 

Voor geluid, externe veiligheid en luchtveronh·eini

ging gelden, vanuit het oogpunt van bescherming 

van burgers tegen risico's en hinder, wettelijke 

grenswaarden. Ruimtelijke ontwikkelingen worden 

derhalve getoetst aan deze grenswaarden. 

Geluid 

De huidige regelgeving voor geluid is vastgelegd in 

de Wet geluidhinder (Wgh). Voor geluid door 

industrielawaai, afkomstig van gezoneerde industrie

terreinen (art. 41 Wgh.), geldt een voorkeursgrens

waarde van 50 dB(A) (ehnaalwaarde). Binnen de 

geluidszone is in beginsel geen woningbouw 

toegestaan. Wij kunnen voor nieuw te projecteren 

woningen hogere waarden vaststellen tot maximaal 

55 dB(A). In bijzondere gevallen zijn ontheffingen 

naar maximaal hogere waarden (plafonds) mogelijk 

(art. 67 lid 4 en 5), onder criteria van 'vervangende 

nieuwbouw'en bij 'zeehavengebonden' activiteiten. 

Voor geluid door wegverkeer geldt eveneens een 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Ook hier 

kunnen wij onder bepaalde voorwaarden en binnen 

bepaalde grenzen hogere waarden vaststellen tot 

55 dB(A) (buitenstedelijk) en ten hoogste 65 dB(A) in 

stedelijk gebied (art. 82a en 83 Wgh.) . 

Daarnaast biedt de experimentenwet voor Stad- en 

Milieuprojecten onder voorwaarden mogelijkheden 

hogere waarden voor geluid toe te laten. Wij zullen 

de verkenningen in het kader van deze projecten 

nauwgezet volgen. Wij houden echter vast aan ons 
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beleid om het aantal geluidgehinderden per saldo 

niet te laten toenemen. 

Thans is een modernisering van de wetgeving voor 

geluid (Modernisering Instrumentarium 

Geluidbeleid) 'MIG II' in voorbereiding. De Wet 

geluidhinder wordt gefaseerd gewijzigd, vooralsnog 

blijven de huidige grenswaarden gelden. De 

belangrijkste kenmerken van MIG II zijn het 

dereguleren en decentraliseren van Wet 

geluidhinder bevoegdheden. 

De geluidszone voor de IJmond kan in 2003 worden 

geactualiseerd. Het initiatief hiervoor ligt bij de 

gemeente (onder het regime van de Wet Geluid

hinder). In voorkomende gevallen bewaken wij de 

zone op basis van gemaakte zonerings- en sanerings

afspraken en de door de minister van VROM 

vastgestelde Hoogst Toelaatbare Geluidbelasting 

(MTG). Ons beleid blijft erop gericht het aantal 

geluidgehinderden per saldo niet te laten toenemen. 

In Noord-Holland is een aantal gebieden aan

gewezen als stiltegebied. In deze gebieden wordt 

beoogd, door het weren van geluidveroorzakende 

activiteiten, overdag het geluidsniveau van 45 dB(A) 

niet te overschrijden. De gebieden alsmede de 

geldende regels en beperkingen zijn opgenomen in 

de Provinciale Milieu Verordening (PMV)'). 

Luchtverontreiniging 

Voor luchtverontreiniging zijn in het Besluit lucht

kwaliteit (2001) grenswaarden voor verschillende 

stoffen opgenomen. Voor wegverkeer is in het 

algemeen stikstofdioxide (N02) de meest bepalende 

stof. Hiervoor geldt een grenswaarde van 40 ug/m3 

(jaargemiddelde). Er zijn geen ontheffingen mogelijk. 

3) Dit betreft de: IJsselmeerkust Zeevang, Polder Wormer, Jisp en 

Neck, Ilperveld, Varkensland en Broekpolders, Ransdorp en 

Holysloot, Loenderveensche Plassen, Breukelveensche- of Stille Plas. 
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Externe Veiligheid 

Aan de productie, het gebruik, de opslag en het 

transport van bepaalde stoffen (bv. chloor, ammoniak, 

benzine, kerosine, LPG, etc.) zijn risico's verbonden, 

zoals brand, explosies, giftigheid. De risico's worden 

door twee factoren bepaald, namelijk de kans dat 

zich een ongeval voordoet en de effecten van dat 

ongeval. Het externe veiligheidsbeleid is ervoor om 

de risico's te beheersen of te verminderen. Daarnaast 

bestaat ook beleid dat gericht is op de vermindering 

van risico's door het vliegverkeer. 

Voor de beoordeling van risico's worden twee 

risicomaten gebruikt, namelijk het plaatsgebonden 

risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR geeft de 

kans per jaar aan dat een persoon op die plaats 

overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij 

een risicovolle activiteit, als die persoon zich een heel 

jaar lang 24 uur per dag op die plaats bevindt. 

Het GR houdt in de kans dat per jaar in één keer een 

groep van tenminste een vooraf bepaalde grootte het 

slachtoffer wordt van een ongeval. 

In 2003 zullen er voor het PR wettelijke normen 

worden vastgelegd die in de externe veiligheid al 

vele jaren worden gehanteerd. Voor nieuwe situaties 

geldt als maximaal toelaatbaar niveau een kans van 

één op één miljoen per jaar. Op termijn gaat deze 

norm ook gelden voor bestaande situaties. 

Voor het GR geldt vooralsnog een oriënterende 

waarde met een groepsrisico dat onder de lijn van 

één op de 100.000 voor 10 slachtoffers en één op de 

10.000.000 voor 100 slachtoffers rond inrichtingen en 

spoorwegemplacementen ligt. Voor transportrisico's 

zijn deze waarden per kilometer tracé één op de 

10.000 voor 10 slachtoffers en één op de 1.000.000 

voor 100 slachtoffers. 

Voor risicogevoelige bestemmingen is het belangrijk 

te weten waar deze zich bevinden, zodat risico

bronnen en deze bestemmingen zoveel mogelijk 

worden gescheiden. 

Rond de luchthaven Schiphol zijn door het Rijk 

risicocontouren aangegeven. Voor het vliegveld 
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Hilversum zijn deze contouren nog niet bekend, 

maar dit zal in de nabije toekomst worden geregeld. 

Bezien wordt of het veiligheidsbeleid rond Schiphol 

voor de kleine luchtvaart consequenties, in de zin 

van risicocontouren, kent. 

Enkele bedrijven, waarvoor wij bevoegd zijn tot 

verlening van vergunningen, hebben hoeveelheden 

gevaarlijke stoffen in opslag, productie of gebruik. 

Rondom deze bedrijven is dan ook sprake van een 

veiligheidscontour. Deze contouren leggen 

beperkingen op aan de functies en bestemmingen. 

Verder zijn er bedrijven waarvoor het Rijk, de 

gemeente of het waterschap bevoegd gezag is. 

Ook voor deze bedrijven geldt dat de veiligheids

contouren ruimtelijke beperkingen opleggen. Met 

deze veiligheidscontouren dient daarom in de 

bestemmingsplannen rekening te worden gehouden. 

Langs de transportassen en buisleidingen die 

gevaarlijke stoffen vervoeren toetsen wij ruimtelijke 

plairnen aan de normen voor externe veiligheid. 

Wij beoordelen daarbij of bebouwing gewenst is 

binnen 200 meter vanaf de transportas. Buiten de 

200 meter van de transportas zijn in principe geen 

restricties, maar zullen wij voor objecten met hoge 

dichtheid vai1 personen afwegen of de bouw hiervan 

gewenst is. Dit in verband met een mogelijke over

schrijding vai1 het groepsrisico. 

Ruimtelijke beperkingen voortkomend uit de 

wetgeving voor geluid, luchtverontreiniging en 

externe veiligheid 

De stiltegebieden en de ruimtelijke beperkingen ten 

gevolge van de geluidszones rond de industrie zijn 

op de kaart: milieubeschermingsgebieden, geluids

en veiligheidszones en technische infrastruchmr, 

aangegeven. 

Rond de grote chemische inrichtingen in het gebied 

gelden ook vanuit externe veiligheid forse afstai1d

beperkingen rond de bron. In de meeste gevallen 

zullen de geluidszones echter het meest bepalend 

zijn voor de ruimtelijke beperkingen. 

Ook veel kleinere inrichtingen leveren risico's voor 
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de omgeving (b.v. opslagplaatsen voor bestrijdings

middelen, LPG tankstations, vuurwerkinrichtingen, 

ammoniakkoelinstallaties etc.). Voor alle inrichtingen 

geldt vanaf 2003 een registratieplicht. De risico

contouren worden onder meer opgenomen in de 

zogenaamde Risicokaart Noord-Holland. 

Verder zijn op bovengenoemde kaart ook weer

gegeven de indicatieve contouren voor geluid van 

50 dB(A) en 55 dB(A) langs de rijks- en provinciale 

wegen'>. 

Voor externe veiligheid zal op korte termijn de voor 

inrichtingen geldende grenswaarde voor het plaats

gebonden risico (PR) van 10-6/jaar een wettelijke 

basis krijgen5>. Ook voor bestaande situaties zal deze 

waarde van 1 *10-6/jaar gaan gelden. Op de korte 

termijn zal ook voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen een AMvB worden opgesteld. Over de 

wettelijke basis voor het GR worden in 2003 nadere 

afspraken gemaakt. 

Op basis van bestaande onderzoeksgegevens ligt het 

Plaatsgebonden Risico (PR) op zijn hoogst enkele 

tientallen meters buiten de vervoersassen. Voor 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen 200 meter 

ter weerszijden van vervoersassen waarover veel 

gevaarlijke stoffen worden vervoerd (en binnen de 

toetsingsafstand van buisleidingen) geldt dat 

gemeenten (laten) onderzoeken of er uit het Plaats

gebonden Risico en het GroepsRisico beperkingen 

voortvloeien. 

Het Rijk heeft in het Nationaal Milieubeleidsplan 

(NMP) aangekondigd, dat langs bepaalde intensief 

gebruikte transportroutes voor gevaarlijke stoffen 

zones worden ingesteld die kunnen doorwerken in 

de ruimtelijke ordeningsplannen. Voor transport per 

rail wordt een afstand van 30 meter ter linker en 

rechterzijde van het spoor aangegeven. Voor welke 

4) De beperkingen worden met name bepaald door de 

N02 -contour van 40 ug / m' en de geluidscontour van 55 dB(A). 
5) Concept AMvB Milieuk.waliteitseisen externe veiligheid 

inrichtingen. 
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wegen en vervoersassen dit gaat gelden en welke 

afstanden moeten worden aangehouden is nog niet 

bekend. 

Wij gaan er vanuit dat dit vooral betrekking heeft op 

de rijkswegen, intensief gebruikte provinciale wegen 

en spoorlijnen. 

In het PMP 2002-2006 hebben wij geschreven reke

ning te houden met beperkingen ten aanzien van de 

ruimtelijke ordening langs deze transportroutes 

gevaarlijke stoffen. Op een afstand van meer dan 

200 meter ter weerszijden van de vervoersassen 

gevaarlijke stoffen gelden geen beperkingen voor de 

ruimtelijke ordening, al zal men bij grote projecten 

met een hoge dichtheid van personen moeten 

streven naar het voldoen aan de oriënterende 

waarde van het GroepsRisico. 

Voor luchtverontreiniging kan in het algemeen een 

indicatieve zone afstand van 200 meter worden 

aangehouden. 

Van alle genoemde indicatieve afstanden kan alleen 

worden afgeweken op basis van een gericht onder

zoek, waarbij rekening wordt gehouden met 

specifieke lokale omstandigheden. In de Leidraad 

Provinciaal Ruimtelijk Beleid wordt in meer detail 

ingegaan op de plantoetsingseisen. 

Overig beleid 

Bovenstaande contouren kunnen op gespannen voet 

staan met het provinciale beleidsuitgangspunt om 

het landelijk gebied zoveel mogelijk vrij te houden 

door verdichting van functies in de binnensteden en 

door herstructurering van bestaande bedrijven

terreinen. In het landelijke project Stad en Milieu 

staat deze problematiek centraal. Eén van de 

projecten is het project Stad en Milieu Velsen Noord. 

Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre 

door middel van specifieke milieumaatregelen meer 

ruimtewinst haalbaar is. 

Voor Schiphol geldt de nationale wet- en regelgeving 

zoals vastgelegd in de wijziging wet luchtvaart en de 
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beide uitvoeringsbesluiten (luchthavenindeling

besluit en luchthavenverkeerbesluit). Binnen het 

beperkingengebied gelden ruimtelijke beperkingen. 

7. 7 Defensie 

Binnen het streekplangebied bevindt zich een aantal 

defensiecomplexen. Een belangrijk deel daarvan 

betreft kazernes, gebouwen en/ of voorzieningen 

gelegen binnen het verstedelijkingsgebied. Deze zijn 

in het streekplan aangegeven. Voor deze defensie

complexen gelden onverkort de beleidslijnen voor de 

inrichting van het gebied binnen de rode contour 

(paragraaf 4.8). 

Uitsluitend in de regio Gooi en Vechtstreek bevinden 

zich solitair gelegen complexen groter dan 5 ha, 

alsmede een oefen (OT) en een oefen- en rampen

terrein (ORT). De defensiecomplexen zijn als stedelijk 

gebied vermeld op de streekplankaart en behouden 

hun militaire functie. Het OT is gelegen binnen de 

PEHS en derhalve niet opgenomen in de rode contour. 
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8 
• 
• 
• Bestuurlijke en juridische instrumenten 

De beleidslijnen worden onderscheiden in algemene 

hoofdlijnen van beleid voor het hele streekplan

gebied, beleidslijnen voor de economische clusters en 

beleidslijnen voor de regio's. Via de goedkeuring van 

bestemmingsplannen door Gedeputeerde Staten 

werken de beleidslijnen door in het gemeentelijke 

ruimtelijke beleid. Gemeenten moeten dus hiermee 

rekening houden. 

Ontwikkelingen op de lange termijn tot circa 2020, 

met een grote mate van onzekerheid over aard van 

de ingreep of het gebied, zijn als ruimtelijke reser

veringen in dit streekplan vastgelegd. Hiermee 

wordt bedoeld dat het bestaande gebruik van een 

bepaald gebied doorgang kan vinden maar verande

ringen die haaks staan op de gewenste ontwikkeling 

onmogelijk moeten worden gemaakt. Mogelijk is ook 

dat een ruimtelijke ontwikkeling wel wordt voorzien 

maar het gebied nog niet zeker is; in dat geval 

kunnen alternatieve zoekgebieden worden 

aangewezen met een ruimtelijke reservering tot het 

moment dat daadwerkelijk een besluit wordt 

genomen. Er kan dan later worden gekozen om 

nader beleid te formuleren, hetzij via een herziening 

van het streekplan, hetzij via een uitwerking van het 

streekplan door Gedeputeerde Staten. In geval van 

een uitwerkingsplan door Gedeputeerde Staten is 

wel vereist dat wij in het streekplan voldoende 

duidelijkheid geven over de randvoorwaarden die 

Gedeputeerde Staten bij de uitwerking in acht 

moeten nemen. 

8.1 Het instrumentarium 

Om de ruimtelijke kwaliteiten van steden, dorpen en 

landschappen te behouden en de differentiatie 

tussen verstedelijkt gebied en landelijk gebied te 

versterken is een aantal nieuwe instrumenten 

genoemd dat gedeeltelijk bestaande instrumenten 

vervangt of versterkt. Ook in dit streekplan is daar

van gebruik gemaakt. Het gaat om: 

Rode contouren 

In het streekplan zijn rond het verstedelijkte gebied 

rode contouren getrokken. Deze rode contouren 

geven de uitbreidingsruimte aan voor verdere 

vormen van verstedelijking. De rode contouren zijn 

vastgelegd op de contourenkaarten. Voor de uit te 

werken gebieden worden de contouren uiteindelijk 

in het uitwerkingsplan vastgesteld. 

Voor de gemeente Amsterdam geldt dat de rode 

contouren al in het streekplan zijn vastgelegd, dit 

met uitzondering van de Westrandscheg/ 

Westrandweg (waarvoor een streekplanherziening 

nodig is) en de omgeving AMC/ Abcoude. 

De contouren in het streekplan zijn mede gebaseerd 

op het structuurplan van Amsterdam. 

De contourenkaart heeft een schaal van 1:25.000. 

De contouren worden uiteindelijk door de gemeente 

in het bestemmingsplan vastgelegd op een kaart-
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schaal van minimaal 1:10.000, meer gedetailleerd en 

pas dan juridisch bindend. 

Nationale Landschappen 

Nationale Landschappen zijn gebieden met bijzon

dere landschappelijke, cultuurhistorische en 

recreatieve waarden die van belang zijn voor het 

functioneren van de Ruimtelijke Hoofdstructuur en 

die nu of in de toekomst worden bedreigd door 

verstedelijking of andere ruimtelijke ontwikkelingen. 

Regionale Parken 

Een regionaal park is een herkenbare landschap

pelijke eenheid van niet-verstedelijkt gebied, aan

sluitend op de steden in een stedelijk netwerk. 

Regionale parken zijn bedoeld om de mogelijkheden 

van dagrecreatie voor de bewoners van stedelijke 

netwerken te vergroten en te verbeteren. 

8.2 Leidraad Provinciaal 

Ruimtelijk Beleid 

Het streekplan biedt niet in alle gevallen voldoende 

gegevens om gemeentelijke ruimtelijke plannen aan 

te kunnen toetsen. Het streekplan is volgens de 

Wet op de Ruimtelijke Ordening een plan op hoofd

lijnen. De beleidslijnen zijn bovendien - vanwege de 

dynamiek van het gebied en de beleidsontwikke

lingen om ons heen - bewust globaal gehouden om 

op die manier flexibel te kunnen inspelen op 

toekomstige ontwikkelingen en initiatieven van 

onderop. Als voor een goede doorwerking van ons 

ruimtelijk beleid op een bestemmingsplanschaal nog 

meer gedetailleerde beleidsregels nodig zijn, werken 

Gedeputeerde Staten het streekplan verder uit of 

worden naderhand in de Leidraad Provinciaal 

Ruimtelijk Beleid nadere beleidsregels opgenomen. 

Deze is als internetsite gepubliceerd: 

(www.noord-holland.nl). 

8.3 Overige bestuurlijke of 

juridische uitvoeringsinstrumenten 

Uitvoeringsafspraken met gemeenten 

Voor de aanpak van de stedelijke vernieuwing 

2000-2005 hebben de gemeenten in het kader van het 

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 

programma's en notities opgeteld. Voor de uitvoering 

hebben Rijk en provincie in totaal voor Noord-Holland 

Zuid ruim€ 400 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de 

periode 2005-2010 worden nieuwe programma's 

opgesteld. Op dit moment is niet zeker hoeveel geld 

Rijk en provincie hiervoor beschikbaar zullen stellen. 

Amsterdam, Haarlem en Zaanstad ontvangen hun 

geld rechtstreeks van het Rijk. De overige gemeenten 

ontvangen het geld van de provincie. 

Uitvoeringsafspraken over het nieuwe 

waterbeleid 

In 2003 zullen Rijk, provincies, waterschappen en 

gemeenten een Nationaal Bestuursakkoord Water 

ondertekenen waarin zijn opgenomen taakstellende 

afspraken over doelen en maatregelenpakketten die 

nodig zijn om de waterhuishouding in Nederland op 

orde te brengen en te houden. Hierbij wordt rekening 

gehouden met klimaatverandering, bodemdaling en 

verstedelijking, inclusief de financiële dekking. 

Om te voorkomen dat nieuwe ruimtelijke ontwikke

lingen plaatsvinden die in strijd zijn met duurzaam 

waterbeheer, heeft de Commissie WB21 de water

toets geïntroduceerd, die uitgewerkt is in de 

landelijke Handreiking Watertoets. De initiatief

nemers van een ruimtelijk plan kunnen met behulp 

van deze handreiking een watertoets uitvoeren en 

moeten de uitkomsten daarvan aangeven in de 

waterparagraaf. Deze vormt onderdeel van de toe

lichting bij een bestemmingsplan, respectievelijk de 

ruimtelijke onderbouwing bij een projectprocedure. 

Uitvoeringsafspraken Structuurschema 

Groene Ruimte II 

Hierbij ligt het accent vooral op de ambities op het 
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terrein van de waterbeheersing. Programma's op het 

terrein van de waterbeheersing in veengebieden en 

de naar verwachting vrijkomende middelen, verband 

houdende met de realisering van bergingslocaties, 

ondersteunen het streekplanbeleid. 

Intentieafspraken verstedelijking tot 2010 

In vervolg op de Vinex-afspraken 1995-2005 zijn met 

het Rijk herziene verstedelijkingsafspraken gemaakt 

voor de periode 2005-2010. Voor Noord-Holland 

heeft dat geleid tot twee sets van intentieafspraken, 

één voor het ROA-gebied en één voor overig 

Noord-Holland. In 2003 zullen definitieve afspraken 

over de verstedelijking tot 2010 worden gemaakt. 

Grondbeleid 

Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek is niet mogelijk 

zonder een effectief grondbeleid. De ontwikkelingen 

op de grondmarkt nopen tot aanscherping van dit 

beleid. Ook te verwachten wetgeving op het terrein 

van de ruimtelijke ordening geeft nieuwe instru

menten, zoals de exploitatievergunning en een 

verbreding van het voorkeursrecht en onteigening 

voor Rijk, provincies en gemeenten. 

Op 10 december 2001 hebben wij de 'Tweede Nota 

Grondbeleid Provincie Noord-Holland' vastgesteld. 

Met deze nota wordt voortgeborduurd op de nota 

van 1994 waarin een beleidsmatig kader voor grond

acties werd gegeven en de ontwikkeling van een 

breder provinciaal grondbeleid geplaatst is in het 

perspectief van samenwerking met gemeenten. 

Concreet gaat het in de Provinciale Nota Grond

beleid om: 

• Verruiming van het budget voor anticiperende 

verwerving van gronden. 

• Verruiming van het instrument onteigening. 

• Eén bedrijfsverplaatsingsregeling voor de hele 

provincie. 

• Toepassen van de optie als nieuwe mogelijkheid. 

• Samenwerking met andere overheden en partijen. 

Voor het overige wordt verwezen naar de Tweede 

Nota Grondbeleid Provincie Noord-Holland. 
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Milieu-Effectrapportage 

In het besluit m.e.r. 1994 is de m.e.r.-plicht voor 

bepaalde activiteiten verbonden aan de vaststelling 

van het ruimtelijk plan waarin als eerste in een 

dergelijke activiteit wordt voorzien. Het is inmiddels 

vaste jurisprudentie dat een strategisch ruimtelijk 

plan niet eerder in een activiteit voorziet, als bedoeld 

in het besluit m.e.r. 1994, dan wanneer in dat plan 

ten aanzien van die activiteit een (positieve) concrete 

beleidsbeslissing is genomen. In dit streekplan zijn 

geen concrete beleidsbeslissingen opgenomen. Dit 

betekent dat voor (vrijwel) alle genoemde activiteiten 

in dit streekplan waarvoor een m.e.r.-plicht geldt, het 

gemeentebestuur het bevoegde gezag is voor 

opstelling en aanvaarding van een MER. 

Habitat- en Vogelrichtlijn 

Voor gebieden die gelegen zijn in, of grenzen aan 

gebieden waar de Habitat- en/ of Vogelrichtlijn van 

toepassing is, wordt verwezen naar de 'Beknopte 

handleiding voor gebiedsbescherming in Noord

Holland, Habitat- en Vogelrichtlijn'. De gemeente 

kan op bestemmingsplanniveau een beoordeling 

maken met behulp van het in deze handleiding 

opgenomen stappenplan. Het al dan niet m.e.r.

plichtig zijn van een project is hierbij niet van belang. 

Compensatiebeleid 

Op 14 maart 2000 hebben wij een gedragslijn vast

gesteld voor compensatie van ingrepen in 

beschermingswaardige natuur-, landschaps-, 

recreatiegebieden, bodembeschermingsgebieden en 

gebieden met grote cultuurhistorische waarden, 

waaronder archeologische waarden, die in het 

streekplan een op bescherming gerichte aanduiding 

bevatten. Niet alle waardevolle archeologische 

terreinen zijn op dit moment in kaart gebracht, maar 

ook op nieuwe vindplaatsen is de gedragslijn van 

toepassing. De gedragslijn geldt verder voor 

substantiële aantasting. Voor de vraag of een ingreep 

substantieel is zullen aard en omvang van de ingreep 

en de waarde van het gebied factoren zijn die in de 
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afweging worden betrokken. Voor wat betreft 

zogenaamde richtlijngebieden en internationaal 

belangrijke soorten zal de compensatie in een 

nationaal kader plaatsvinden volgens de Flora en 

Faunawet. 

Gebiedsgericht beleid 

Met het streekplan wordt aangesloten bij het 

gebiedsprogramma Noord-Hollands Midden. Dit 

uitvoeringsprogramma is vooral gebaseerd op het 

geldende beleid. De opgave is programma's, die 

voortvloeien uit de aanwijzing van het gebied als 

Nationaal Landschap (ontwikkelingsprogramma's, 

uitvoeringsorganisatie, gezamenlijke opzet en moni

toring van evaluaties) en onze eigen programma's en 

financiële middelen, goed op elkaar te laten aansluiten. 

Andere bestuurlijke middelen 

Tenslotte zijn ook minder in het oog lopende 

middelen zoals bestuurlijk overleg, het lobbyen en 

sluiten van coalities met gemeenten, waterschappen, 

regionale bestuurslichamen, Rijk en maatschappelijke 

organisaties belangrijke middelen om uitvoering van 

beleid te bereiken. Privaatrechtelijke instrumenten 

als bestuursovereenkomsten/ convenanten, publiek

private samenwerkingsconsh·ucties kunnen hier 

vervolgens vorm aan geven. 

8.4 Samenhang met overig 

(provinciaal) beleid 

In de Wet op de Ruimtelijke ordening, de Wet Milieu

beheer, de Wet op de waterhuishouding en de Plan

wet Verkeer en Vervoer is bepaald dat de provincie 

aangeeft in hoeverre het beleid in het streekplan, 

milieubeleidsplan, waterhuishoudingsplan en 

Verkeer- en Vervoerplan over en weer op elkaar is 

afgestemd. 

Provinciaal Milieubeleidsplan 

Het Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006, is op 
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21 oktober 2002 door ons vastgesteld. Het beleid in 

dit streekplan is hiermee in overeenstemming. 

Het milieubeleidsplan richt voor Noord-Holland 

Zuid vooral de aandacht op de belangrijkste econo

mische kerngebieden: Amsterdam-Noordzeekanaal

gebied en Schiphol, waar - naast de algehele ruimte

druk op een aantal plaatsen - geluid en luchtkwaliteit 

een toenemend probleem vormen. 

Naast het toepassen van het generieke beleid, zoals 

het toetsen van de luchtkwaliteit bij het uitoefenen 

van onze bevoegdheden op grond van het Besluit 

Luchtkwaliteit, ondersteunt en wij in het Noordzee

kanaalgebied (NZKG), economische activiteiten met 

speciale programma's om de basiskwaliteiten hier te 

garanderen. Voor Schiphol staat vooral de geur en 

geluidskwaliteit voorop. 

Provinciaal Waterhuishoudingsplan 

Om het watersysteem zo snel mogelijk duurzaam op 

orde te krijgen hebben Rijk, provincies, gemeenten 

en waterschappen in 2001 de Startovereenkomst 

waterbeleid 21e eeuw (WB '21) ondertekend. 

Onderdeel van het nieuwe waterbeleid is de intro

ductie van de 'watertoets': de check van ruimtelijke 

plannen aan de gevolgen voor het watersysteem. 

Het toetsingsdeel van het Waterhuishoudingsplan 

bevat de doelstellingen en beleidslijnen op het gebied 

van de waterhuishouding en is opgenomen in de 

Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid. De nieuwste 

inzichten, zoals een verder reikende 'watertoets' 

voor ruimtelijke initiatieven, zijn daarin nog niet 

verwerkt. In dit streekplan zijn de ruimtelijke 

consequenties van het nieuwe waterbeleid verwerkt. 

In aanvulling daarop wordt de Leidraad Provinciaal 

Ruimtelijk Beleid aangepast. 

Het duurzame waterbeleid zal bij de eerstvolgende 

herziening (uiterlijk in 2006) worden opgenomen in 

het nieuwe provinciale waterhuishoudingsplan. 

Verkeer en Vervoerplan Noord-Holland 

Parallel aan dit streekplan, met gelijktijdige 

vaststelling, is het Verkeer en Vervoerplan Noord-
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Holland (VVPNH) ontwikkeld. Het plan heeft als 

onderlegger het nog niet vastgestelde Nationaal 

Verkeer- en Vervoerplan (NVVP) en diverse 

inmiddels uitgezette provinciale beleidslijnen op het 

gebied van verkeer en vervoer. Het plan kenmerkt 

zich door vraaggericht beleid, waarbij een vrije 

keuze in mobiliteit centraal staat. De overheid richt 

zich op het faciliteren van de vervoersbehoefte. 

Dit doet zij met oog voor de omgeving, in nauwe 

samenwerking met de partners en vooral gericht op 

concrete resultaatgerichte acties. Uitgangspunt in het 

plan is dat infrastructuur één van de sturende factoren 

moet zijn voor de ruimtelijke ordening. Daarnaast 

worden de verschillende netwerken geschetst, wordt 

de inzet aangegeven die wij plegen op het gebied 

van mobiliteitsmanagement en goederenvervoer en 

wordt inzicht gegeven in de financieringsstromen 

voor verkeer en vervoer waar wij verantwoordelijk

heid voor dragen. Naast een Beleidsdeel bevat het 

VVPNH een Programmadeel, waarin is aangegeven 

welke projecten en processen aan de orde zijn, welke 

rol wij daarbij denken te spelen, wat wij verwachten 

van andere partijen en waar inzicht wordt gegeven in 

de planning en eventuele kosten en dekking daarvan. 

8.5 Relatie met het structuurplan 

van Amsterdam 

Op grond van de gemeenschappelijke regeling 

tussen de gemeente Amsterdam en de provincie 

voor wat betreft de ruimtelijke ordening krijgt het 

door de gemeenteraad vastgestelde structuurplan 

eenzelfde status als het streekplan. 

Behandeling van het structuurplan vindt plaats met 

inachtneming van de beginselen zoals neergelegd in 

'De gemeenschappelijke regeling ter versterking van 

de bestuurlijke positie van de gemeente Amsterdam'. 

Dat wil zeggen, dat de beoordeling van het struc

tuurplan door Gedeputeerde Staten, respectievelijk 

door ons zo terughoudend mogelijk zal zijn en niet 

gedetailleerd. 
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In het algemeen kunnen zich, na vaststelling door de 

raad van het structuurplan, de volgende situaties 

voordoen*: 

1 Het structuurplan is niet strijdig met het streek

plan. In dit geval zullen wij het structuurplan 

vaststellen als een uitwerking van het streekplan 

voor het grondgebied van Amsterdam. Het 

structuurplan krijgt hiermee dan de streekplan

status. 

2 Het structuurplan is op een aantal onderdelen 

strijdig met het streekplan. In dit geval is de 

streekplanuitwerking inhoudelijk gelijk aan het 

structuurplan minus de onderdelen die wij niet 

zullen overnemen wegens strijdigheid met het 

streekplan. De onderdelen van het structuurplan 

die wij niet als uitwerkingsplan van het streek

plan zullen overnemen worden dan vermeld in 

een aan het structuurplan toe te voegen notitie. 

Het structuurplan krijgt hiermee dan de streek

planstatus. 

3 Het structuurplan is strijdig met het streekplan, 

maar om inhoudelijke redenen kunnen wij 

instemmen met het structuurplan. In dit geval 

leidt het structuurplan tot een afwijking of 

herziening van het streekplan. Daartoe dient dan 

de desbetreffende streekplanprocedure door

lopen te worden, zoals hierna in paragraaf 8.8 

beschreven. Vervolgens zullen Gedeputeerde 

Staten het structuurplan vaststellen als een uit

werking van het streekplan Noord-Holland Zuid 

voor het grondgebied van Amsterdam. Het struc

tuurplan krijgt hiermee dan de streekplanstatus. 

• In verband met ons besluit om voor het gebied Westrandweg/ 

Westra.ndscheg een streekplanherzieningsprocedure te voeren, is het 

gebied van de Wesh·andweg/ Westrandscheg uitgezonderd van het 

uitwerkingsplan voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam. 
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8.6 Actualisering bestemmings

plannen 

Gedeputeerde Staten willen hogere prioriteit geven 

aan de aanpak van de actualisatie van gemeentelijke 

bestemmingsplannen voor zover daarmee een pro

vinciaal belang is gemoeid. Hiervan is sprake als: 

• plannen door verouderde regelgeving leiden tot 

veel uitwerkings-/ wijzigingsplannen; 

• plannen onvoldoende basis vormen voor een ade

quate handhaving (vooral in het landelijk gebied). 

Gemeenten worden verzocht hiervoor een plan van 

aanpak te maken. 

8. 7 Toepassing en flexibiliteit van 

het streekplan 

Evaluatie van het streekplan 

Eenmaal per bestuursperiode evalueren Gedeputeerde 

Staten de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen 

aan de hand van de in het streekplan neergelegde 

visie en gegeven beleidslijnen (Evaluatienota). Aan 

de hand van deze evaluatie kan besloten worden tot 

een (partiële) herziening van het streekplan of kan 

een afwijkingsprocedure in gang worden gezet. 

De evaluatienota wordt na inspraak door ons vast

gesteld. Eenmaal per jaar maken Gedeputeerde 

Staten een verslag van het door hen gevoerde ruim

telijkeordeningsbeleid. Dit verslag is in de eerste 

plaats informatief, constaterend en probleem

signalerend van aard. De in het verslag gesignaleerde 

ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn nieuw beleid 

in voorbereiding te nemen. 

Concrete beleidsbeslissingen 

Op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening 

kunnen wij concrete beleidsbeslissingen opnemen in 

een streekplan. Dit zijn in tekst en op de kaart expliciet 

als zodanig aangegeven volledig afgewogen 

beslissingen over concrete ruimtelijke ontwikkelingen 
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of juist het tegengaan daarvan in een concreet afge

bakend gebied en waarvan ook de realisering vol

doende zeker is gesteld. 

In dit streekplan hebben wij geen concrete beleids

beslissingen opgenomen. De beleidslijnen moeten dus 

in de bestemmingsplannen van gemeenten worden 

vertaald om als toetsingskader voor concrete ruim

telijke initiatieven te kunnen dienen. 

Flexibiliteit 

Flexibiliteit is nodig om met het streekplan tijdig op 

actuele ontwikkelingen te kunnen inspelen. Ander

zijds vereist de rechtszekerheid dat bij aanpassingen 

of verdere uitwerkingen van het streekplan bepaalde 

procedures in acht worden genomen. Op grond van 

de wet kwmen wij het streekplan aanpassen door 

een algehele of een gedeeltelijke herziening en door 

Gedeputeerde Staten te machtigen van het streek

plan af te wijken binnen bij het plan te bepalen 

grenzen. 

Herzien van het streekplan/essentiële 

beleidslijnen 

Herziening van het streekplan is in ieder geval voor

zien voor de essentiële beleidslijnen. Dat is het geval: 

• bij afwijking van het selectieve vestigingsbeleid 

rond Schiphol; 

• bij aanpassing van het banenstelsel van Schiphol; 

• bij aanpassing van het beleid of de ligging van de 

rode contouren, tenzij deze aanpassing onderdeel 

uitmaakt van, of voortvloeit uit, een nadere 

uitwerking van het streekplan; 

• het gebied Westrandweg/Westrandscheg en 

omgeving; 

• bij het aanwijzen van gebieden voor water

berging. 

Uitwerken van het streekplan 

Gedeputeerde Staten werken het streekplan uit als 

daartoe uit een oogpunt van goede ruimtelijke 

ordening noodzaak bestaat of als actuele ruimtelijke 

ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 
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De uitwerking vindt plaats op eigen initiatief dan 

wel op basis van een (inter-) gemeentelijk planolo

gisch besluit. Uitwerking vindt plaats onder de 

volgende voorwaarden: 

• De uitwerking moet in overeenstemming zijn 

met het in het streekplan geformuleerde beleid. 

• De uitwerking moet in overeenstemming zijn 

met gegeven uitwerkingsregels. 

• De uitwerking moet van bovenlokale betekenis zijn. 

Streekplanherzieningsprocedure 

Voor de herziening van het streeekplan is in de 

Wet op de Ruimtelijke Ordening de voorbereidings

procedure vastgelegd. Deze wettelijke procedure 

start met het ter visie leggen van een ontwerpstreek

plan. Wij verwijzen verder naar de in artikel 4a van 

deze wet geregelde procedure. 

De fase die voorafgaat aan het ter inzage leggen van 

een ontwerpstreekplan (herziening) kan door onszelf 

worden vormgegeven. Dit wordt per geval beoor

deeld, doch zal meestal bestaan uit het uitbrengen 

van een voorbereidende discussienota over uitgangs

punten/ hoofdlijnen/ ontwikkelingen. Uiteraard 

speelt het in- en externe overleg met betrokken 

gemeenten, waterschappen en maatschappelijke 

organisaties in deze fase een belangrijke rol. 

Streekplanuitwerkingsprocedure 

Bij de voorbereiding van een uitwerking van het 

streekplan nemen Gedeputeerde Staten de volgende 

procedure in acht: 

1 Gedeputeerde Staten voeren overleg met de 

beh·okken gemeente(n) en eventueel andere 

belanghebbenden. 

2 Ter voorbereiding van het besluit tot uitwerking 

van het streekplan volgen Gedeputeerde Staten 

de openbare voorbereidingsprocedure, zoals 

opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht met dien verstande dat: 

• Met toepassing van het bepaalde in artikel 

3:13 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht 

eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
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kan indienen tegen het ontwerpbesluit tot 

uitwerking van het streekplan. 

• Gedeputeerde Staten bevoegd zijn in voor

komende gevallen te besluiten dat uitsluitend 

schriftelijk zienswijzen kunnen worden 

ingediend. 

3 Over het ontwerpbesluit tot uitwerking van het 

streekplan vragen Gedeputeerde Staten advies 

aan de Provinciale Planologische Commissie. 

4 Het ontwerpbesluit tot uitwerking wordt 

besproken in de Commissie Ruimtelijke Orde

ning en Bestuur, dan wel zonodig in een andere 

commissie uit Provinciale Staten. 

5 Het besluit tot uitwerking leggen Gedeputeerde 

Staten aan ons voor ter instemming. 

Gedeputeerde Staten werken in ieder geval het 

streekplan uit voor de volgende onderwerpen: 

• het beleid voor de veen(weide)gebieden; 

• het gebied van de Stellingzone van Amsterdam; 

• de zoeklocaties in Waterland; 

• het gebied van de Bloemendalerpolder /KNSF; 

• het grondgebied van de gemeente Amsterdam 

met uitzondering van het gebied van de 

Westrandscheg / Westrandweg en omgeving; 

• het gebied tussen de A4, AS en Oude Schipholweg; 

• de aanwijzing van regionale bedrijventerreinen; 

• locaties voor grootschalige distributie en 

overslag; 

• randzone Saendelft; 

• Amstelveen: bedrijventerrein Noorder 

Legmeer / omgelegde N201. 

Gedeputeerde Staten werken het streekplan zonodig 

uit voor ondermeer de volgende onderwerpen: 

• ruimte voor toerisme; 

• doortrekking van N522 naar de omgelegde N201; 

• omgeving AMC-Abcoude; 

• tweede ontsluiting Kennemerstrand. 

Gedeputeerde staten geven in de uitwerking van het 

streekplan aan: 
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• de aan het uitwerkingsplan ten grondslag liggende 

gedachten en uitkomsten van het onderzoek; 

• een verantwoording van gevoerd overleg en de 

uitkomsten daarvan; 

• de relatie van het uitwerkingsplan met ander 

provinciaal beleid, waaronder in ieder geval het 

Provinciaal Milieubeleidsplan, het Verkeer en 

Vervoerplan Noord-Holland en het Provinciaal 

Waterhuishoudingsplan. 

Afwijkingsprocedure 

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om van het 

streekplan af te wijken, tenzij deze bevoegdheid in 

het desbetreffende onderdeel van het streekplan 

uitdrukkelijk is uitgesloten. Deze onderdelen van het 

streekplan (de essentiële beleidslijnen) zijn als zodanig 

aangegeven. Een besluit tot afwijken wordt in over

weging genomen als handhaving van een beleidslijn 

gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandig

heden onevenredig zijn in verhouding tot de met de 

beleidslijn te dienen doelen. Als Gedeputeerde 

Staten van plan zijn af te wijken van het streekplan 

geldt de hieronder vermelde afwijkingsprocedure. 

• Er wordt overleg gevoerd met de betrokken 

gemeente(n) en eventueel andere belanghebbenden. 

• Over het voorgenomen afwijkingsbesluit wordt 

advies gevraagd aan de Provinciale Planologische 

Commissie. 

• Het voorgenomen afwijkingsbesluit wordt 

besproken in de Commissie Ruimtelijke Orde

ning en Bestuur, dan wel zonodig een andere 

commissie uit Provinciale Staten. 

8.8 Toepassing en flexibiliteit van 

het streekplan voor het grond

gebied van Amsterdam* 

Algemeen 

De besluitvormingsprocedures van zowel de vast

stelling van het structuurplan, als de vaststelling van 

het structuurplan als streekplanuitwerking of -

herziening geschieden om doelmatigheidsredenen 

zo veel mogelijk parallel. 

Dit houdt in, dat: 

• de provincie bij de voorbereiding van het 

(ontwerp-)structuurplan is betrokken via haar 

vertegenwoordiging in de Amsterdamse 

Planologische Commissie (APC); 

• het verlenen van inspraak aan de bevolking en 

het plegen van overleg met alle betrokken 

instanties zoveel mogelijk wordt gecombineerd; 

• de wettelijke tervisielegging van het (ontwerp

)structuurplan en de ontwerp-streekplan

uitwerking/-herziening gelijktijdig plaatsvindt; 

• een eventuele hoorzitting/ gedachtenwisseling 

mede namens Gedeputeerde/Provinciale Staten 

door het College van Burgemeester en Wet

houders kan worden belegd; de hoorcommissie 

bestaat uit door het College van Burgemeester en 

Wethouders aan te wijzen vertegenwoordigers 

van de gemeente en door Gedeputeerde Staten 

aan te wijzen vertegenwoordigers van de 

provincie. 

Streekplanherzieningsprocedure 

In aanvulling op de wettelijk voorgeschreven voor

bereidingsprocedure van een streekplanherziening 

(artikel 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 

gelden een aantal bijzondere bepalingen. 

De besluitvorming met betrekking tot het verlenen 

van streekplanstatus aan het structuurplan van 

*) De procedure is gebaseerd op de 'gemeenschappelijke regeling 

ter versterking van de bestuurlijke positie van de gemeente Amsterdam'. 
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Amsterdam wanneer daarvoor het streekplan moet 

worden herzien, is als volgt: 

1 het College van Burgemeester en Wethouders 

zendt het structuurplan na vaststelling door de 

gemeenteraad toe aan Gedeputeerde Staten en 

geeft de hoofdpunten aan waarover de provin

ciale beoordeling zich naar zijn oordeel zou 

moeten uitstrekken; 

2 indien Gedeputeerde Staten problemen hebben 

met bepaalde onderdelen van het structuurplan, 

plegen zij bestuurlijk overleg met de gemeente 

alvorens het plan aan ons voor te leggen; 

3 Gedeputeerde Staten bepalen hun standpunt 

mede naar aanleiding van het bestuurlijk overleg; 

4 Wij stellen het structuurplan als streekplan

herziening vast al dan niet met uitzondering van 

bepaalde onderdelen. 

Streekplanuitwerkingsprocedure 

De besluitvorming met betrekking tot het verlenen 

van streekplanstatus aan het structuurplan van 

Amsterdam als uitwerkingsplan van het streekplan 

is als volgt: 

1 het College van Burgemeester en Wethouders 

zendt het structuurplan na vaststelling door de 

gemeenteraad toe aan Gedeputeerde Staten en 

geeft de hoofdpunten aan waarover de provin

ciale beoordeling zich naar zijn oordeel zou 

moeten uitstrekken; 

2 de PPC adviseert Gedeputeerde Staten; 

3 indien Gedeputeerde Staten van mening zijn, 

dat (onderdelen van) het structuurplan/de 

streekplanuitwerking niet in aanmerking komen 

voor streekplanstatus, plegen zij bestuurlijk 

overleg met de gemeente; 

4 Gedeputeerde Staten bepalen hun definitieve 

standpunt mede naar aanleiding van het 

bestuurlijk overleg; 

5 Gedeputeerde Staten stellen het structuurplan 

vast als streekplanuitwerking, al dan niet met 

uitzondering van bepaalde onderdelen; 

6 Gedeputeerde Staten leggen het uitwerkingsplan 

aan ons voor ter instemming. 

Afwijkingsprocedure 

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om van het 

streekplan af te wijken, tenzij deze bevoegdheid in 

het desbetreffende onderdeel van het streekplan 

uitdrukkelijk is uitgesloten. Deze onderdelen van het 

streekplan (de essentiële beleidslijnen) zijn als zodanig 

aangegeven in paragraaf 8.7. Over voorgenomen 

afwijkingsbesluiten die betrekking hebben op het 

grondgebied van Amsterdam wordt advies gevraagd 

aan de APC. 
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Aanvaarde amendementen en moties 

Amendement 26-1 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2002; 

overwegende dat: 

• Het streekplan een uitwerking bevat voor een voetbalstadion annex kantoren in de Zuiderpolder nabij 

station Spaarnwoude; 

• Deze ontwikkeling onderdeel vormt van de ontwikkeling van de spoorzone in Haarlem, die vanaf station 

Spaarnwoude richting station Haarlem-centrum loopt; 

• Er geen verdere plannen bestaan om de spoorzone in oostelijke richting door te trekken; 

• Ten noordoosten van station Spaarnwoude het groengebied van recreatieschap Spaarnwoude ligt en dat de 

provincie beoogt een groene verbinding van recreatieschap Spaarnwoude richting de groengebieden in de 

Haarlemmermeer tot stand te brengen; 

besluiten: 

• In het streekplan de locatie van het beoogde stadion cum annexis in de Zuiderpolder binnen de rode 

contouren te brengen. 

• Het gebied ten oosten van het beoogde stadion cum aimexis tot aan de ringvaart van de 

Haarlemmermeerpolder buiten de rode contouren te houden en de aanduiding "groen" te geven; 

• Hierbij rekening te houden met de gevolgen voor de waterberging". 

B.B. Schneiders (PVDA) 

H.B. Bruijn (PVDA) 

J.R.A. Nawijn (VVD) 

D. Kraak (VVD) 

A.M. Nagel (CDA) 
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Amendement 26-5 

Inzake Rode contouren Parkscheg Amsterdam Z-W: Meer en Sloterweg, Amstelscheg Amsterdam Z: 

Amstelglorie 

Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003, beraadslagend over het 

streekplan Noord-Holland-Zuid; 

constaterende, dat: 

• GS buiten de rode contour laten (blz. 76) "stedelijke functies gelegen op plaatsen waar het landschappelijk 

karakter, de openheid of groene functie beeld-, structuur- of kwaliteitsbepalend is"; 

• in Amsterdam-zuidwest het landschappelijk en ecologisch zorgvuldig ingepaste volkstuincomplex Ons 

Buiten ten noordoosten van het Nieuwe Meer integraal onderdeel is van het natuur- en recreatiegebied De 

Oeverlanden/Nieuwe Meer, van de Parkscheg (met onder meer het Amsterdamse Bos), en van de 

Provinciale ecologische hoofdstructuur; 

• het ten noorden daarvan en van de A4 gelegen gebied aan weerszijden van de historische Sloterweg, tussen 

ten oosten woon- en kantorengebied Park Haagse Weg en ten westen het oude dorp Sloten, een in het 

bestemmingsplan beschermd oud landelijk gebied is, met een open groene en natuurlijke inrichting en 

schaarse lintbebouwing vlak langs de weg; 

• hiermee nadrukkelijk rekening is gehouden met de realisatie ten noorden ervan van de maximaal met 5.000 

woningen dicht bebouwde woonwijk Nieuw Sloten (voormalig tuinkassengebied), zonder de normale open 

ruimte te behouden voor met name groenvoorzieningen voor de bewoners, die daarvoor volledig 

aangewezen zijn op het aangelegen landelijk gebied; 

• de Amsterdamse bevolking zich in een referendum al massaal heeft uitgesproken tegen de bebouwing van 

een weilandje ten westen van Nieuw Sloten, ten noorden van het dorp Sloten, eveneens integraal onderdeel 

van de laatste stukjes landelijk gebied rond dat oude dorp; 

overwegende, dat: 

• er een toenemend tekort is aan groene, open, natuur- en recreatiegebieden, met name in en vlakbij 

(groot)stedelijke woongebieden, dat dit belangrijke negatieve gevolgen heeft voor de ruimtelijke leefbaarheid 

in (groot)stedelijke gebieden, en daarmee een negatieve invloed op de sociale leefbaarheid in (grote) 

dichtbewoonde gebieden; 

• de gemeenteraad van Amsterdam geen plannen heeft, bovengenoemde open natuurgebieden en landelijke 

gebieden te herbestemmen i.c. te verstedelijken, maar daartegen met de Amsterdamse bevolking heftig heeft 

geprotesteerd, en B&W zulke plannen uit het structuurplan heeft gehaald; 

• de gemeenteraad van Amsterdam deze laatste open gebieden op termijn van essentieel belang vindt voor de 

schaarse hoofdgroenstructuur in en naast het verder verstedelijkende gebied; 

• de rode contour om de buiten stedelijk gebied uitgeplaatste en landschappelijk zorgvuldig in het 

natuurgebied en landelijk gebied ingepaste voorzieningen als volkstuintjes en extensieve sport de 

mogelijkheid creëert, deze alsnog te verstedelijken met goedkeuring van GS; 

• dergelijke ingrijpende essentiële beleids- en bestemmingswijzigingen alsdan een volwaardige democratische 

legitimatie vragen door besluitvorming in de voltallige staten; 
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besluiten: 

• buiten de rode verstedelijkingscontour te laten: 

lA. Volkstuincomplex Ons Buiten (PEHS); 

1B Volkstuincomplex Amstelglorie (kop Amstelscheg); 

2. Het groene landelijk gebied rond de historische Sloterweg. 

• GS op te dragen, deze wijzigingen op de streekplankaart en in de streekplantekst door te voeren. 

F. Van Rikxoort (D66) 

K.W.V. Breunissen (GroenLinks) 

C. Kruijmer (Fractie Kruijmer) 

A.M. Nagel (CDA) 

J.R.A. Nawijn (VVD) 

P.J. Bruystens (AOV /OU55+) 

D. Graatsma (SP) 

C. Bozelie (GroenLinks) 

J. Bezemer (RPF/GPV /SGP) 

P.S. Visser (PVDA) 
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Amendement 26-6 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003, beraadslagend over het 

streekplan Noord-Holland-Zuid; 

constaterende, dat 

• de vele streekplanuitwerkingen (gewijzigd ontwerp: lijstje blz. 149, 150) de bevoegdheid zouden zijn van GS; 

• in de voorgestelde afwijkings- en uitwerkingsprocedures de instemming die vereist was door de 

statencommissie respectievelijk de voltallige staten vervallen; 

• deze uitwerkingsgebieden en -plannen nog niet rijp zijn voor besluitvorming, maar open vraagstukken 

betreffen van essentieel maatschappelijk belang en witte vlekken zijn wat betreft vast te stellen beleid en 

essentiële beleidslijnen zoals rode verstedelijkingscontouren; 

• pas na uitvoerige gedachtevorrningen, onderzoeken en te voeren overleggen, en de bepaling van de relaties 

met provinciaal beleid als het milieubeleidsplan, verkeer- en vervoerplan en het waterhuishoudingsplan, 

deze beleidslijnen opgesteld en alsdan vastgesteld kunnen worden; 

overwegende dat: 

• het van belang is voor de democratische legitimatie en het dualistisch functioneren van PS en GS (waarin 

statencommissies PS gaan adviseren en met meer GS), dat de voltallige staten de bevoegdheid houden op 

hoofdlijnen beleid en essentiële beleidslijnen vast te stellen, zoals al geregeld is voor waterbergingsgebieden 

en één uitwerkingsgebied; 

besluiten: 

• de bevoegdheid tot het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en de essentiële beleidslijnen zoals de rode 

verstedelijkingscontouren ook voor de in het streekplan genoemde uitwerkingsgebieden en -plannen aan de 

staten te houden; 

• GS op te dragen, deze wijzigingen op de streekplankaart en in de streekplantekst door te voeren. 

F. Van Rikxoort (D66) 

K.W.V. Breunissen (GroenLinks) 

C. Kruijmer (Fractie Kruijmer) 

A.M. Nagel (CDA) 

J.R.A. Nawijn (VVD) 

P.J. Bruystens (AOV /OU55+) 

D. Graatsma (SP) 

C. Bozelie (GroenLinks) 

J. Bezemer (RPF/GPV /SGP) 

P.S. Visser (PVDA) 

Ph. G. De Lange (AOV /OU55+) 

D. Graatsma (SP) 
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Amendement 26-7 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

gelet op de voordracht (nummer 29) Streekplan Noord-Holland-Zuid; 

overwegende, dat: 

• na ruim 4 jaar eerst nu een antwoord komt van GS op motie 81-2 uit 1998; 

• GS zich hebben voorgenomen geen nader onderzoek in te stellen in de vorm van een milieueffectrapportage 

voor de locatie Vogelenzang (Van der Peet); 

constaterende, dat: 

• in de voordracht een alternatieve locatie nabij Woestduin wordt genoemd; 

• GS op diezelfde locatie graag 18 hectare natuurontwikkeling willen realiseren en het mogelijk achten, hier de 

aanleg van een golfbaan te laten plaatsvinden; 

• GS de staten voorstellen, hieraan medewerking te verlenen 

van mening, dat: 

• het een goede zaak is dat er een mogelijkheid wordt aangedragen voor een locatie voor een golfbaan; 

• dat de realisatie van een golfbaan op die locatie afhankelijk is van een aantal onzekere factoren zoals de 

bereidheid van de huidige eigenaar tot verkoop en van de provincie tot aankoop van de locatie; 

• al het mogelijke gedaan moet worden om de aanleg van een golfbaan in Zuid-Kennemerland een goed 

afgewogen kans van slagen te geven; 

besluiten: 

• GS op te dragen een inspanningsverplichting aan te gaan om te onderzoeken of een golfbaan op de locatie 

nabij Woestduin te realiseren is; 

• de staten binnen 1 jaar na vaststelling van het streekplan te informeren over de uitkomst; 

• indien deze locatie geen mogelijkheden biedt, de locatie Vogelenzang (Van der Peet) alsnog te onderwerpen 

aan het compensatiebeginsel en een milieueffectrapportage; 

F. Van Rikxoort (D66) 

C. Kruijmer (Fractie Kruijmer) 

A.M. Nagel (CDA) 

J.R.A. Nawijn (VVD) 

AF. Kraak (VVD) 

J. Bezemer (RPF/ GPV / SGP) 
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Amendement 26-8 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

gelet op de voordracht (nummer 29) Streekplan Noord-Holland-Zuid; 

overwegende, dat: 

• het Provinciaal verkeers- en vervoerplan, dat op groot draagvlak in de staten mag rekenen, er van uitgaat 

dat: 

• mobiliteit mag; 

• bereikbaarheid niet kan worden gefaciliteerd zonder de auto; 

• er keuzevrijheid van vervoermiddel bestaat; 

• de bereikbaarheid van een plek de functies die je aldaar wilt realiseren mogelijk moet maken, waarbij het 

aanbod van voldoende parkeerruimte onderdeel vormt van bereikbaarheid;. 

constaterende, dat: 

• de locatie Zuidas in Amsterdam een plek is waar men functies wil realiseren die op basis van de 

bereikbaarheid van de plek mogelijk moeten kunnen worden gemaakt; 

• de bereikbaarheid aldaar dreigt te worden belemmerd door een gebrek aan voldoende parkeervoorzieningen 

binnen het gebied; 

• onder meer gestreefd wordt naar de bouw van woningen voor 16.000 bewoners in voornamelijk het midden

en hoge segment; 

• meer dan 100.000 vierkante meter kantooroppervlak zodanig gebouwd wordt dat deze ook als woningen 

kunnen worden aangeboden; 

voor hen een parkeernorm van 1,25 op 1 wordt gehanteerd (één per woning en één kwart voor bezoekers); 

van mening, dat: 

• veel meer behoefte ontstaat aan parkeervoorzieningen dan nu is voorzien; 

• het planologisch mogelijk moet zijn om extra parkeervoorzieningen binnen de Zuidas te realiseren voor 

bewoners die bereid zijn daarvoor te betalen; 

besluiten: 

Een parkeernorm voor woningbouw voor de Zuidas vast te stellen van 2 op 1. 

J.R.A. Nawijn (VVD) 

AF. Kraak (VVD) 

A.M. Nagel (CDA) 

F. Van Rikxoort (D66) 

C. Kruijmer (Fractie Kruijmer) 

P.J. Bruystens (AOV /0U55+) 

R.E. Vis (VVD) 
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Amendement 26-13 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

in bespreking hebbend agendapunt "streekplan Noord-Holland-Zuid"; 

overwegend dat in relatie tot waterberging; 

• het principe "niet afwentelen" ook voor natuurgebieden geldt; 

• bij meervoudig ruimtegebruik zoveel mogelijk mogelijkheden open gehouden moeten worden; 

• een robuust watersysteem goed samen kan gaan met robuuste natuurontwikkeling; 

• er zeer grote natuurgebieden in het plangebied aanwezig zijn; 

besluiten, 

in het streekplanontwerp behorend bij voordracht nr. 29, de tekst op pagina 31 linkerkolom "Ook bestaande 

recreatiegebieden komen als zoeklocatie voor waterberging in aanmerking"; 

te wijzigen in: 

"Ook bestaande recreatiegebieden en bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden komen als zoekgebied 

voor waterberging in aanmerking". 

A.M. Nagel (CDA) 

C. P.J. van Diest (CDA) 

J.H.M. Bond (CDA) 

B.J.A. Hakvoort (CDA) 
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Amendement 26-14 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

beraadslagend over het "streekplan Noord-Holland-Zuid"; 

overwegende dat: 

de woningnood en de noodzaak van woningbouw in de gemeente Edam-Volendam hoog zijn: 

• het gebied in het streekplan Noord-Holland-zuid genoemd is als zoeklocatie; 

• de gemeente Edam-Volendam tot op heden onder gemeentelijke regie woningen bouwt volgens een unieke 

constructie waarbij projectontwikkelaars buiten de plannen worden gehouden, zodat zelfs voor starters 

haalbare prijzen mogelijk zijn; 

• er verwachtingen zijn gewekt voor bebouwing van dit gebied vanwege diverse uitspraken onder andere met 

het oog op de sociale cohesie; 

• het hier een stedenbouwkundige afronding betreft van het Middengebied waarbij deze locatie slechts 7% 

beslaat van de gehele Zuidpolder waarvan het overgrote deel reeds is bebouwd; 

besluiten: 

• in het streekplan Noord-Holland-Zuid de status van het gebied deeluitrnakend van de Zuidpolder in de 

gemeente Edam-Volendam op te nemen als uitleglocatie in plaats van zoeklocatie en 

• dragen GS op, het streekplan Noord-Holland-Zuid op dit punt te amenderen, zowel wat betreft de tekst als 

de rode contour. 

A.M. Nagel (CDA) 

J.H.M. Bond (CDA) 

J.R.A. Nawijn (VVD) 

AF. Kraak (VVD) 

C. Kruijmer (Fractie Kruijmer) 

P.J. Bruystens (AOV /OU55+) 

J. Bezemer (RPF/GPV /SGP 

R. Kruisinga (CDA) 

PH.G. de Lange (AOV /OU55+) 
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Amendement 26-15 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

overwegende dat: 

• de in het ontwerpstreekplan Noord-Holland-Zuid gedane keuze van werken in relatie met cultuurbehoud 

van dit terrein recht doet aan de beleidsinspanning op het gebied van multimodaal vervoer en de bestaande 

situatie; 

• in aanmerking nemende het tekort aan bedrijventerrein in de Zaanstreek; 

• de hoeveelheid nat bedrijventerrein niet moet worden ingeperkt ten behoeve van eventueel mogelijke 

woningbouw op het Hembrugterrein; 

• de mogelijkheid tot het bouwen van een gevangenis op dit terrein wel onze instemming heeft; 

besluiten: 

de voorgestelde afwijkingsbevoegdheid ten behoeve van woningbouw te schrappen. 

A.M. Nagel (CDA) 

B.J.A. Hakvoort (CDA) 
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Amendement 26-18 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

beraadslagend over de voordracht "Streekplan Noord-Holland-Zuid"; 

overwegende, dat: 

• in de tekst van het streekplan onder 6.2 Waterland onvoldoende rekening is gehouden met een aantal voor 

de gemeente Waterland uitermate belangrijke zaken; 

• het aanbeveling verdient de toegestane capaciteitsuitbreiding voor ligplaatsen uit te breiden van 400 

naar 650; 

• dat het tevens aanbeveling verdient om bij het aanvullen van gaten met bebouwing tussen de bestaande 

bebouwing langs de Markermeerkust, de huidige rooilijnen te kunnen hanteren; 

besluiten: 

Op bladzijde 104 in de tabel links onderaan voor Waterland opnemen, een toegestane capaciteitsuitbreiding van 

ligplaatsen van 650 (2x); 

A.M. Nagel (CDA) 

C. Kruijmer (Fractie Kruijmer) 

J. Bezemer (RPF/GPV /SGP) 

J.H.M. Bond (CDA) 
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Amendement 26-20 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

beraadslagende over het streekplan Noord-Holland-Zuid; 

overwegende, dat: 

• gemeenten en woningbouwverenigingen bezig zijn een deel van hun sociale woningvoorraad af te stoten; 

• de wachttijden voor betaalbare huur- en koopwoningen in het streekplangebied oplopen; 

voorts overwegende, dat: 

het streekplan een aantal beleidslijnen/voorwaarden formuleert, waaraan bij de inrichting van het stedelijk 

gebied binnen de rode contour moet worden voldaan (gewijzigd ontwerpstreekplan pagina 76-77); 

besluiten: 

als beleidslijn/voorwaarde toe te voegen de tekst: "Bij de bouw van nieuwe woningen moet ervoor worden 

gezorgd dat het bouwproject waar nodig bijdraagt aan de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huur- en 

koopwoningen." 

A.M. Nagel (CDA) 

F. Van Rikxoort (D66) 

K.W.V. Breunissen (GroenLinks) 

D. Graatsma (SP) 

B.B. Schneiders (PVDA) 
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Amendement 26-23 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

beraadslagende over het streekplan Noord-Holland-Zuid; 

constaterende, dat: 

• op de ontwerpstreekplankaart het gemaal/museum Cruquius binnen de rode contour liggen; 

• er plannen bestaan om in dit gebied nieuwe woningen te bouwen; 

overwegende, dat: 

• gemaal/museum Cruquius van grote cultuurhistorische waarde zijn; 

• met name in de snel verstedelijkende Haarlemmermeer aandacht en respect voor het zichtbare verleden dat 

nog resteert, gewenst is; 

besluiten: 

de rode contouren zodanig te verleggen dat gemaal/museum Cruquius en directe omgeving daarbuiten komen 

te liggen. 

K.W.V. Breunissen (GroenLinks) 

F. Van Rikxoort (D66) 

D. Graatsma (SP) 

176 Streekplan Noord-Holland Zuid 



Amendement 26-29 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op17 februari 2003; 

beraadslagende over het streekplan Noord-Holland-Zuid; 

overwegende, dat: 

• de ontwerpstreekplantekst positief is over de aanleg van een Gooise Ring (een Hoogwaardig Openbaar 

Vervoerring in het Gooi) met aansluiting op een aan te leggen Stichtse Lijn (een nieuwe HOV-verbinding 

Almere-Utrecht) (gewijzigd ontwerpstreekplan pagina's 44 en 129); 

• op kaarten in de lopende streekplantekst het tracé van de Gooise Lijn en de Stichtse Lijn indicatief staan 

aangegeven (pagina's 46 en 48); 

voorts overwegende, dat: 

• een halte in natuurgebied achter de Monnikenberg uit landschappelijke en natuuroverwegingen ongewenst is; 

• een dergelijke halte niet nodig is indien de Stichtse Lijn en de Gooise Ring geïntegreerd worden ontworpen 

en er een overstapfunctie wordt gerealiseerd bij Hilversum-Centraal of Hilversum-Sportpark; 

• een geïntegreerde studie naar beide HOV-verbindingen de haalbaarheid van beide projecten groter maakt; 

besluiten: 

• aan de streekplankaart toe te voegen indicatieve aanduidingen van de tracés van de Gooise Ring en de 

Stichtse lijn; 

• aan de streekplantekst over beide HOV-verbindingen op pagina 129 (gewijzigd ontwerp) toe te voegen de 

zin: "Het tracé van de Stichtse lijn door het Gooi wordt onderdeel van de Gooise Ring." 

K.W.V. Breunissen (GroenLinks) 

F. Van Rikxoort (D66) 

A.M. Nagel (CDA) 
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Amendement 26-31 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

beraadslagende over het streekplan Noord-Holland-Zuid; 

overwegende, dat: 

• bij het trekken van de rode contour het ontwerpstructuurplan van Amsterdam leidraad is geweest 

(aangepast ontwerpstreekplan pagina 183); 

• in het ontwerpstructuurplan de verstedelijkingsgrens in Amsterdam-noord samenvalt met de ringweg AlO; 

• de ringweg een harde en heldere grens is tussen het verstedelijkte (Noord) en landelijk deel (Waterland) van 

Amsterdam; 

constaterende, dat: 

• in het ontwerpstreekplan de rode contour van Amsterdam-noord is getrokken een beduidend stuk ten 

noorden van de ringweg; 

• het gebied tussen de ringweg en de rode contour van de ontwerpstreekplankaart een groene bestemming 

heeft (volkstuinen, sportterrein), terwijl het niet de bedoeling is dat gebied op termijn te verstedelijken; 

besluiten: 

• de rode contour van Amsterdam-noord zodanig te verleggen dat deze samenvalt met de ringweg AlO; 

dragen gedeputeerde staten op: 

• deze wijzigingen op de streekplankaart en in de streekplantekst door te voeren. 

K.W.V. Breunissen (GroenLinks) 

F. Van Rikxoort (D66) 

D. Graatsma (SP) 

B.B. Schneiders (PVDA) 
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Amendement 26-36 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003 ter behandeling van het 

streekplan Noord-Holland-Zuid, 

overwegende, dat: 

• de droogmakerij Wijdewormer van grote landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarde is; 

• de Wijdewormer onderdeel is van de Provinciale ecologische hoofdstructuur en daarmee een belangrijke 

schakel is in de waardevolle groengebieden van Waterland; 

• binnen de Wijdewormer de omstandigheden voor de landbouw worden geoptimaliseerd; 

• de Wijdewormer al jaren in discussie is om aan 100 hectare bedrijventerrein ruimte te bieden; 

• de destijds genoemde aantallen te bouwen woningen in Zaanstad en Purmerend deze 100 hectare nodig 

zouden maken maar dat dit niet is onderbouwd; 

• het aantal te bouwen woningen in genoemde plaatsen is verminderd; 

• inmiddels al 76 hectare bedrijventerrein is gevonden; 

• diverse gemeenten in de omgeving bereid zijn die 24 hectare voor hun rekening te nemen; 

• de gemeente Wormerland zich met hand en tand verzet tegen aantasting van het gebied; 

• de inwoners en ondernemers die nu in de Wijdewormer hun bedrijf uitoefenen zich met hand en tand 

verzetten tegen aantasting van het gebied respectievelijk opheffing van hun bedrijven; 

• het gebied na ruim 350 jaar agrarisch ondernemen nog steeds van grote landschappelijke, ecologische en 

cultuurhistorische waarde is; 

• alles erop wijst dat dit nog 350 jaar het geval zal zijn met inzet van de landbouwers; 

besluiten: 

dat 100 hectare bedrijventerrein in de Wijdewormer niet langer nodig is en sclu·appen de studie ernaar uit het 

streekplan. 

D. Graatsma (SP) 
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Amendement 26-41 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 17 februari 2003; 

gehoord de discussie over de volkstuinen in Naarden; 

overwegende, dat: 

• volkstuinen van groot belang zijn voor de samenleving, in bijzonderheid voor hun gebruikers; 

• volkstuinen meer behoren tot de groene ruimte dan tot de ruimte voor intensieve recreatie; 

• deze volkstuinen in Naarden ten omechte op grond van de ondergeschikte functie recreatie binnen de rode 

contour gebracht zijn; 

dragen gedeputeerde staten op: 

deze volkstuinen in Naarden weer buiten de rode contour te plaatsen. 

C. Kruijmer (Fractie Kruijmer) 

P.J. Bruystens (AOV /OU55+) 
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Amendement 26-43 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

gelet op de voordracht (nummer 29) Streekplan Noord-Holland-zuid; 

overwegende, dat: 

• behoefte bestaat aan voldoende kadegebonden nat bedrijventerrein aan diep vaarwater; 

• de NAM-kade deze bestemming kent; 

constaterende, dat: 

• in de voordracht voor het terrein NAM-kade de mogelijkheid wordt geboden de bestemming om te zetten 

tot wonen via een afwijkingsprocedure; 

• woningbouw een inperking van de beschikbare kaderuimte aan diep vaarwater betekent; 

• woningbouw voor het aldaar gevestigde of te vestigen bedrijfsleven grote beperkingen oplegt in de zin van 

milieu eisen; 

van mening, dat: 

• het voor de werkgelegenheid en het economisch welzijn van de IJ mond van belang is dat het bedrijfsleven 

niet onnodig beperkt wordt in bedrijfsactiviteiten; 

• duidelijkheid wenselijk is voor gebruikers van het terrein; 

besluiten: 

de afwijkingsbevoegdheid voor de NAM-kade te schrappen en de definitieve bestemming bedrijven te geven, 

C. Kruijmer (Fractie Kruijmer) 

P.J. Bruystens (AOV /OU55+) 

F. Van Rikxoort (D66) 

A.M. Nagel (CDA) 

J.R.A. Nawijn (VVD) 

AF. Kraak (VVD) 
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Motie 26-2 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

overwegende, dat: 

• het streekplan Noord-Holland-Zuid een groot aantal extra woningen en extra hectares bedrijfsterreinen 

mogelijk maakt waardoor de mobiliteit in dit gebied nog fors zal toenemen; 

• de capaciteit van het openbaar vervoer en het wegennet op dit moment reeds ontoereikend is; 

• het uitblijven van rijksmiddelen voor extra infrastructuur (waaronder ook voor de "blauwgroene" 

infrastructuur) ernstig nadelige effecten heeft voor de leefbaarheid en het functioneren van de economie; 

spreken uit, dat: 

indien blijkt dat onvoldoende rijksmiddelen beschikbaar komen voor infrastructuur die benodigd is om de extra 

mobiliteit op te vangen die ontstaat ten gevolge van de extra woningen en de extra hoeveelheid bedrijfsterrein 

als opgenomen in het streekplan, gedeputeerde staten met provinciale staten in overleg zullen treden over de 

vraag of de gestelde aantallen kunnen worden gehandhaafd, 

A.M. Nagel (CDA) 

J.R.A. Nawijn (VVD) 

AF. Kraak (VVD) 

B.B. Schneiders (PVDA) 

P.S. Visser (PVDA) 
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Motie 26-3 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

overwegende, dat: 

• getracht wordt om de open groene ruimte zoveel mogelijk te behouden door nieuwe woningbouw zoveel 

mogelijk binnenstedelijk te concenh"eren; 

• deze opgave het risico van stagnatie in de bouwproductie met zich brengt door ondermeer langdurige 

procedures; 

• bij stagnatie het niet de eerste optie dient te zijn om nieuwe uitleglocaties te gaan zoeken en daarmee de 

keuze voor ICT te verlaten; 

Er dragen derhalve GS op: 

om verkennend onderzoek te doen naar geschikte alternatieve locaties voor woningbouw waarbij de 

Haarlemmermeer, Almere en de Purmermeer in beeld zijn; een belangrijke invalshoek bij het onderzoek is de 

mogelijke bijdrage aan het herstel van de woon-werkbalans, 

B. B. Schneiders (PVDA) 

P.S. Visser (PVDA) 

J.R.A. Nawijn (VVD) 

AF. Kraak (VVD) 

K.W.V. Breunissen (GroenLinks) 
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Motie 26-7 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

in bespreking hebbend agendapunt streekplan Noord-Holland-Zuid; 

overwegend, dat: 

• farmaceutisch concern Solvay bedenkingen heeft ingediend bij de mogelijke woningbouw in de Aetsveldse 

polder te Weesp; 

• dat zij daarbij hebben gewezen op de veiligheidszones rondom hun productielocaties; 

• de taakstelling voor woningbouw in de Vechtstreek zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin 

ruimschoots uitgevoerd kan worden in de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp; 

• de Aetsveldsepolder in het huidige streekplan is aangemerkt als agrarisch kerngebied; 

• de Aetsveldsepolder als open weidegebied is aangemerkt als belangrijk weidevogelgebied; 

• de Aetsveldsepolder belangrijke cultuurhistorische en archeologische waarden heeft; 

besluiten: 

de Aetsveldsepolder niet in het streekplan Noord-Holland-Zuid op te nemen als mogelijke (uitwerkings)locatie 

voor de woningbouwtaakstelling, 

P.S. Visser (PVDA) 

K.W.V. Breunissen (GroenLinks) 

A.M. Nagel (CDA) 

J.H.M. Bond (CDA) 

R. Kruisinga (CDA) 
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Motie 26-8 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

in bespreking hebbend agendapunt streekplan Noord-Holland-Zuid; 

overwegende dat: 

• er ten aanzien van mogelijke waterbergingslocaties nog zeer veel onduidelijkheden bestaan; 

• het ondanks deze onduidelijkheden opnemen van specifieke locaties planologisch grote onzekerheid oproept 

voor belanghebbenden; 

• deze onzekerheid niet lang mag voortduren; 

• er nog geen enkele duidelijkheid is over de financiële aspecten van het creëren van waterbergingslocaties; 

besluiten: 

in het onderhavige streekplan op te nemen dat de aanduidingen slechts geldig zijn tot 1 januari 2005; 

aan GS op te dragen: 

• de financiële aspecten van zowel eigendomssituaties, mogelijke verwerving, toekomstig beheer en 

schadeloosstelling bij optredende schade nader uit te werken. Deze uitwerking in samenspraak met 

waterschappen en belanghebbenden uit te voeren voor 1 januari 2005; 

• indien de uitwerking en afweging als hierboven bedoeld niet vóór 1 januari 2005 gereed zijn, alle aan

gewezen mogelijke waterbergingslocaties zonder meer te verwijderen uit het streekplan Noord-Holland-Zuid, 

A.M. Nagel (CDA) 

J.R.A. Nawijn (VVD) 

AF. Kraak (VVD) 

C.P.J. van Diest (CDA) 
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Motie 26-18 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

beraadslagende over het streekplan Noord-Holland-Zuid; 

overwegende, dat: 

• Hilversum is omgeven door waardevolle, te beschermen natuurgebieden; 

• er in de regio grote maatschappelijke weerstand is tegen de aanleg van nieuwe autowegen over en onder de hei; 

spreken als hw1 mening uit: dat de aanleg van nieuwe autowegen over/ onder de hei naar Hilversum niet 

gewenst zijn, 

K.W.V. Brewussen (GroenLinks) 

F. Van Rikxoort (D66) 

D. Graatsma (SP) 
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Motie 26-20 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

overwegende, dat: 

• in Amsterdam-west reeds belangrijke groengebieden zijn, zoals de Sloterplas en Brettenzone; 

• het streekplan een uitwerking aangeeft voor het gebied Amsterdam-west tot Halfweg; 

• het structuurplan Amsterdam spreekt van groene scheggen, aansluitend op groen buiten de stad; 

spreken uit dat: 

het wenselijk is, het groene gebied van Amsterdam in samenhang te bezien met het nabijgelegen recreatiegebied 

Spaarnwoude en dit in de uitwerking te betrekken; 

verzoeken GS: 

• met beh·okken gemeenten en deelraden in overleg te treden of en hoe tot een samenhangend groengebied 

kan worden gekomen, van Sloterplas tot en met Spaarnwoude; 

• te bezien of samenwerking met recreatieschap Spaarnwoude hierin een rol kan spelen. 

K.W.V. Breunissen (GroenLinks) 

F. Van Rikxoort (D66) 

P.S. Visser (PVDA) 

B.B. Schneiders (PVDA) 

M.A. de Jong (PVDA) 

J. Bezemer (RPF/GPV /SGP) 
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Motie 26-24 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003; 

gelet op de voordracht (nummer 29) Streekplan Noord-Holland-Zuid; 

overwegende, dat: 

• er grote behoefte is aan woningbouwlocaties gezien de enorme taakstelling 

• intensiveren, combineren en transformeren (ICT) een van de belangrijkste pijlers is voor het ruimtelijke 

ordeningsbeleid; 

• ICT doelmatig en efficiënt ruimtegebruik in stedelijke gebieden beoogt; 

constaterende, dat: 

• in de voordracht voor het terrein Volker Stevin in Spaarndam de mogelijkheid wordt geboden de 

bestemming om te zetten tot wonen indien ter compensatie een bedrijventerrein van een vergelijkbare 

omvang elders wordt gevonden; 

• de locatie nabij Halfweg van NV Afvalzorg (vm. Rutte-terrein) mogelijkheden biedt ter compensatie; 

besluiten: 

GS binnen een periode van één jaar te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het bedrijventerrein 

Volker Stevin te Spaarndam te verplaatsen naar de locatie van NV Afvalzorg nabij Halfweg (vm. Rutte-terrein. 

J. Bezemer (RPF/GPV /SGP) 

B.B. Schneiders (PVDA) 

F. Van Rikxoort (D66) 

A.M. Nagel (CDA) 

J.R.A. Nawijn (VVD) 

AF. Kraak (VVD) 

C. Kruijmer (Fractie Kruijmer) 

P .J. Bruystens (AOV /OU55+) 
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Achtergronden bij de woningbouwtaal<stelling 

In deze bijlage wordt (1) een korte toelichting 

gegeven op de prognosemethodiek, de demo

grafische achtergrond bij de berekening van de 

woningbehoefte en de uitkomst van de prognose 

voor het streekplangebied. Daarna wordt inzicht 

gegeven en de huidige plancapaciteit (2), met alle 

beperkingen die daaraan verbonden zijn. In een 

derde deel wordt toegelicht hoe de voorgestelde 

locaties in het streekplan zich verhouden tot de 

voorstellen in de Noordvleugelconferentie (3). 

Tot slot worden de woningbouwcijfers in het 

streekplan toegelicht ( 4) waarbij aan de toekomstige 

woningbehoefte wordt tegemoet gekomen via de 

bestaande plannen, verdichting en herstruchirering 

(ICT) en nieuwe locaties. 

1 De woningbehoefte 

De methodiek en vooronderstellingen 

De woningbehoefte wordt berekend op basis van een 

bevolkingsprognose. De hoofdlijnen van deze 

prognose worden hier in schema weergegeven. 

Als basis voor de toekomstige ontwikkelingen dient 

de CBS-prognose voor Nederland. Hierin wordt 

voor Nederland als geheel de hoofdlijn aangegeven 

voor de ontwikkeling van geboorte en sterfte, de 

omvang en samenstelling van de buitenlandse migratie 

en de huishoudenontwikkeling. Deze nationale 

cijfers wordt toegepast op de regionale of gemeen

telijke prognose. Daarbij wordt rekening gehouden 

met de eigen kenmerken van de regio. De bevolkings

prognose in een regio of gemeente is afhankelijk van 

de samenstelling van de huidige bevolking op dit 

moment. 

De geboorte wordt berekend op basis van het aantal 

aanwezige potentiële moeders (vrouwen tussen 

15 en 45 jaar) en de relatieve, regiospecifieke vrucht

baarheid in het gebied. De sterfte is afhankelijk van 

de leeftijd van de lokale bevolking. Hierbij wordt 

eveneens rekening gehouden met regionale 

verschillen in het sterftepatroon. De buitenlandse 

migratie per gemeente of regio wordt afgeleid van de 

veronderstellingen die het CBS formuleert voor de 

nationale ontwikkeling. Op lange termijn wordt de 

Schema 1 Cyclisch denkschema voor de regionale prognose 

omvang en samenstelling geraamd 

van immigratie en emigratie naar 

herkomstgebied. De prognose per 

gemeente wordt gebaseerd op de 
I
l geboorte 

1

1 

sterfte -+ Prognose bevolking 
[ ~!!_e_i:i_l~n~s! ~i~~i~ 

1 

1 

1 

1 

EJ 

i C 
1 . 

r--------, 
1 
Vergrijzing 1 

1 
individuansering 1 
--------

1 Keuze locaties 
1 woningbouw 1 

1 1 
1 • 1 

1 r.J Beleidskeuzes 1 [ ________ _________________________ _ 

ontwikkelingen in het verleden. Als in 

het verleden (jaren negentig) een groot 

deel van de migranten zich in een 

bepaald gebied vestigde, dan zal dat in 

de toekomst in de regel niet veel 

anders zijn. Hierbij wordt een 

uitzondering gemaakt voor de 

asielzoekers. Bij de verdeling hiervan 

wordt rekening gehouden met het 

spreidingsbeleid op dit terrein. 

De binnenlandse migratie is voor 

regionale en gemeentelijke prognoses 

redelijk complex. Er zijn drie belang

rijke migratiemotieven die een rol 

spelen in de prognose: onderwijs

voorzieningen, woningbouw c.q. 
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woningmarktontwikkeling en economische ontwikke

ling. Voor de korte termijn is de woningmarkt

ontwikkeling de belangrijkste component in de 

berekening van deze migratie. Het vastgestelde 

woningbouwprogramma (beleidskeuze) is dan een 

uitgangspunt voor de prognose. In het schema start 

de prognose bij A. De toekomstige woningbouw is 

van invloed op de binnenlandse migratie.Voor de 

langere termijn kan dit niet want er is nog geen 

beleid geformuleerd. Dat is juist een van de opgaven 

in het sh·eekplan. Voor de langere termijn wordt 

daarom als eerste denkstap uitgegaan van de eigen 

woningbehoefte van het gebied: migratiesaldo-0, 

waarbij het aantal vestigers in een gemeente even 

groot is als het aantal vertrekkers. In het schema is 

dat weergegeven met B. Als in het streekplan de 

woningbouwtaakstellingen zijn vastgesteld, dan kan 

dat effect hebben op de verhuizingen en daarmee op 

de bevolkingsprognose. 

De woningbehoefte die resulteert uit die bevolkings

prognose is afhankelijk van de omvang én de samen

stelling van de toekomstige bevolking. De samen

stelling wordt weergegeven door de leeftijdsopbouw 

(vergrijzing) en mate van individualisering. Bij dat 

laatste gaat het bijvoorbeeld om het aandeel alleen

staanden tegenover het aandeel gezinnen. Zo is in 

Amsterdam het aandeel alleenstaanden bij jongeren, 

maar ook bij de middengroepen, veel groter dan in 

de meer landelijke gebieden in het noorden van de 

provincie of in de luxe suburbane gebieden in de 

duinrand. Vergrijzing heeft een grote invloed op de 

woningbehoefte (relatief veel alleenstaanden) en is 

regionaal sterk gedifferentieerd. 

Ministerie VROM 

De methodiek die in Noord-Holland wordt gehan

teerd komt overeen met de methodiek die door het 

Ministerie van VROM wordt gehanteerd. 

De provincie Noord-Holland hanteert een prognose

model dat in interprovinciaal verband is ontwikkeld 

en onderhouden. In de afgelopen jaren is het provin

ciale model qua methodiek afgestemd op de modellen 
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van het Ministerie van VROM. De verschillen die er 

zijn met deze prognoses berusten daarmee vooral op 

andere beleidskeuzes ( de omvang van de woning

bouw op de langere termijn). 

Het Ministerie van VROM heeft in de afgelopen 

periode in het kader van de voorbereiding op de 

se Nota Ruimtelijke Ordening en de Nota Wonen 

veel scenario's ontwikkeld en gepubliceerd. In die 

scenario's wordt steeds uitgegaan van verschillende 

mogelijke ontwikkelingen om de onzekerheid rond 

prognoses enigszins zichtbaar te maken en daarmee 

in het beleid de mogelijke consequenties van andere 

ontwikkelingen te verkennen. De prognose van de 

provincie Noord-Holland kan geplaatst worden in 

het bovenste deel van die bandbreedte. 

Daarvoor zijn er 2 verschillende verklaringen: 

• De prognoses van het Ministerie gaan in veel 

scenario's uit van een laag buitenlands 

vestigingsoverschot voor Noord-Holland. Voor 

de iets langere termijn wordt zelfs een vertrek

overschot voor Amsterdam gehanteerd. De door 

Noord-Holland gehanteerde prognose blijft 

uitgaan van een vestigingsoverschot. 

• De prognoses van het Ministerie van VROM 

gaan veelal uit van een relatief sterke spreiding 

van de bevolking, ofwel een groot vertrek van 

mensen uit Noord-Holland Zuid naar Flevoland 

of Utrecht, ondanks een potentieel voldoende 

aanbod van woningen. De prognose van VROM 

(Primos 2001) gaat uit van een minder sterke 

spreiding en heeft als resultaat een grotere groei 

van de woningbehoefte. 

Gemeentelijke prognoses 

De grotere gemeenten in Noord-Holland maken ook 

een prognose voor hun gemeente. Die prognoses 

verschillen in uitkomst in de regel niet heel veel van 

de provinciale prognose. Belangrijke elementen in 

deze prognoses zijn: 

• De prognoses hanteren meestal een gewenst 

bouwprogramma als startpunt voor de prognose. 
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• De prognoses houden (bijna) geen rekening met 

ontwikkelingen in de regio; er is geen regionale 

afstemming. 

Eigen woningbehoefte als eerste denkstap voor 

de binnenlandse migratie 

Tot 2005 wordt in de prognose de migratie voor een 

groot deel bepaald door de nieuwbouw van woningen 

(nauwkeuriger: door woningmarktontwikkelingen). 

Voor de periode daarna is dat niet mogelijk omdat er 

nog geen woningbouwbeleid is geformuleerd. In de 

prognoses van het Ministerie VROM worden dan de 

beleidslijnen uit de voorgaande periode door

getrokken naar de toekomst. De ruimtelijke mogelijk

heden (en de wenselijkheid van die ontwikkeling) 

zijn daarbij niet vooraf onderzocht. De provincie gaat 

daarom in eerste instantie bij het verkennen van de 

omvang van het vraagstuk uit van migratiesaldo-0, 

de 'eigen woningbehoefte'. De keuze voor migratie

saldo-0 is voor een deel traditioneel, maar komt op 

een groter regionaal niveau wel overeen met de 

situatie in het verleden. De regio kent een grote 

mobiliteit, waarbij in grote lijnen het volgende beeld 

kan worden geschetst. 

Amsterdam kent een grote jaarlijkse instroom van 

jongeren, voor een groot deel vanwege aanbod van 

Grote migratiestromen Noord-Holland Zuid 1998/99 

onderwijs en werk. Als die jongeren een gezin gaan 

vormen zoeken ze woomuimte in de nabije omgeving, 

voor een deel in de luxe suburbane woomnilieus van 

Zuid-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek, voor 

een deel in het door de overheid aangeboden 

woomnilieu van de groeikernen (Purmerend, 

Haarlemmermeer, Almere / Lelystad). Voor een deel 

zorgen die migranten voor een extra druk op de 

woningmarkt, waardoor anderen zich genoodzaakt 

zien te verhuizen uit de regio. Vanuit Gooi en Vecht

sh·eek naar Almere en Stadsgewest Amersfoort, 

vanuit Zuid-Kennemerland naar de IJmond, vanuit 

Zaanstad en Waterland naar Noord-Holland Noord. 

Per saldo komt het migratieoverschot voor 

Noord-Holland Zuid licht negatief uit. Houden we 

echter rekening met het feit dat de groei van Almere 

voor een groot deel eigenlijk Noord-Hollandse 

woningbehoefte is, dan vertoont het migratie

overschot een licht positief saldo. 

De keuze voor migratiesaldo-0 betekent impliciet 

ook dat in Noord-Holland Zuid geen rekening wordt 

gehouden met een extra groei van de bevolking als 

gevolg van de groei van de werkgelegenheid. Met de 

keuze voor woningbouwlocaties in Almere wordt 

een deel van de autonome groei opgevangen buiten 

het streekplangebied. 

Binnenlandse migratie (saldi) 1998/99 

NH-Zuid -2100 
NH-Zuid (ex opvang Almere): + 2400 

gemiddeld aantal 
personen per jaar 
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In de figuren wordt een beeld gegeven 

van de binnenlandse migratiestromen 

in een recente periode. De hoofdlijnen 

zijn representatief voor een langere 

periode, in detail zijn er schomme

lingen. Zo wordt het vertrekoverschot 

in Amstel-Meerlanden vooral veroor

zaakt door het vertraagd starten van 

de Vinex-locaties in Haarlemmermeer. 

Voor de langere termijn heeft deze 

regio wel een vestigingsoverschot, 

vooral vanuit Amsterdam. 

Schema 2 De behoefteprognoses in de verschillende nota's 

Planningshorizon van verschillende nota's 

Vinex 
1 

Strategienota/ 
MER ----m ----· 
Hoofdlijnen 
Streekplan 

Afspraken 
verstedelijking 

Noordvleugel 
conferentie -------lm i-----· 

Een toelichting op de uitkomst van 

de prognose 

5e Nota 

In schema 2 is de omvang van de woningbehoefte 

aangegeven voor de provinciale nota's Strategienota, 

hoofdlijnen Streekplan Noord-Holland Zuid en voor 

de Noordvleugelconferentie. 

In eerste instantie lijken er grote verschillen tussen 

de opgaven te zijn. De verschillen worden echter in 

sterke mate bepaald door het verschil in plannings

periodes, en in iets mindere mate door het gebied 

waarvoor de prognose is opgesteld. 

Tabel 1 Bouwopgave voor de periode 2000-2020 

(woningbouwtaakstelling tot 2005 en prognose groei van 

de woningbehoefte 2005-2020) 

Bouwopgave (groei woningbehoefte) 

IJmond 9.000 

Zaanstad 9.000 

Waterland 13.000 

Gooi en Vecht 10.000 

Amsterdam 87.000 

Amstel-Meerlanden 28.000 

Zuid-Kennemerland 10.000 

Totaal 166.000 

-------1mmJ>------

* Dit is exclusief de onzekerheidsmarge van 30%, waardoor in de Noordvleugel

conferentie een opgave van 190.000 woningen werd verondersteld. 

Dit is exclusief de onzekerheidsmarge van 30%, waar

door in de Noordvleugelconferentie een opgave 

van 190.000 woningen werd verondersteld. 

In het schema is te zien dat voor de periode 2000 tot 

2030 uitgegaan moet worden van een groei van de 

woningbehoefte van tussen de 200.000 en 250.000 

woningen. Dit getal is opgebouwd door voor de 

periode 2000 tot 2005 uit te gaan van het restant van 

de taakstellingen zoals vastgelegd in Vinex en de 

provinciale nota Bouwtaakstellingen. Na 2005 is 

daarbij uitgegaan van de groei van de woning

behoefte. 

De uitgangspunten zoals eerder omschreven leiden 

tot een bevolkingsgroei van 180.000 personen. Die 

groei wordt voor een groot deel gegenereerd door 

het vestigingsoverschot uit het buitenland (160.000 

personen in 30 jaar). Het aandeel van de 'natuurlijke 

aanwas' in de bevolkingsgroei, het verschil tussen 

geboorte en sterfte, neemt steeds verder af. Het aantal 

geboorten blijft ongeveer op het huidige niveau 

terwijl het aantal overleden personen zal toenemen 

als gevolg van de vergrijzing. 
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De groei van de woningbehoefte is in verschillende 

perioden erg gedifferentieerd: 

• Tot 2010 groeit vooral de woningbehoefte in de 

leeftijdscategorie 35 tot 55 jaar, er is een geringe 

afname van de groei van de woningbehoefte 

voor jongeren. De groei richt zich voor 75% op de 

toename van alleenstaanden. 

• De groei in de periode 2010-2020 zit vooral in de 

ouderen (65 jaar en ouder). De toename is vooral 

een groei van alleenstaanden en samenwonenden 

zonder kinderen. Het aantal woningbehoevende 

gezinnen met kinderen neemt af. Er is tevens ten 

opzichte van de vorige periode een groei van de 

woningbehoefte voor jongeren. 

• Na 2020 wordt het overgrote deel van de groei 

van de woningbehoefte veroorzaakt door de 

groei van de oudere huishoudens. De helft van 

de totale groei is zelfs voor huishoudens ouder 

dan 75 jaar. Het aantal huishoudens met 

kinderen neemt verder af. De groei van alleen

staanden en tweepersoonshuishoudens bepalen 

volledig de totale groei van de woningbehoefte. 

Een vergelijking van deze groeicijfers voor de 

komende 30 jaar met de groei van zowel bevolking 

als woningvoorraad in de afgelopen 30 jaar levert 

een groot verschil op. In de voorbije periode is de 

bevolking in Noord-Holland Zuid gegroeid met 

ongeveer 60.000 personen, terwijl de woningvoor

raad is gegroeid met 290.000 woningen! Voor dat 

grote verschil is een aantal verklaringen: 

• In de afgelopen 30 jaar zorgde het spreidings-

beleid of groeikernenbeleid voor een groot 

(binnenlands) vertrekoverschot uit de regio: 

groeikernen Alkmaar, Hoorn, Lelystad en 

Almere vooral voor de groei van de woning

behoefte voor Amsterdam, Zuid-Kennemerland 

en Gooi en Vechtstreek. In de huidige prognose 

wordt voorlopig verondersteld dat de groei in de 

regio wordt opgevangen. 

• Het vestigingsoverschot uit het buitenland was 

in de afgelopen 30 jaar iets hoger (190.000 

personen) dan de nu wordt verwacht voor de 

komende 30 jaar (160.000 personen). 

• In de jaren 70 treedt de geboortegolf toe op de 

woningmarkt, die tegelijkertijd een ander 

samenwoningspatroon aanneemt. De toetreding 

van veel jongeren op de woningmarkt werd nog 

eens versterkt door het feit dat die jongeren voor 

hun huwelijk een periode alleen gingen wonen, 

minder vaak huwden dan vroeger en eerder 

gingen scheiden. Voor de komende 30 jaar wordt 

verondersteld dat die individualisering als 

sociaal-culturele ontwikkeling zich min of meer 

stabiliseert. De grootste groei in de woning

behoefte wordt nu veroorzaakt door vergrijzing. 

De vergrijzing heeft ook een individualiserings

effect. Ouderen hebben meestal geen inwonende 

kinderen meer en wonen door overlijden van de 

partner vaker alleen. 

Besluitvorming over de woningbouwlocaties kan 

leiden tot een andere ontwikkeling dan hier weer

gegeven. In de berekening is ervan uitgegaan dat 

Almere niet bij voorbaat een opvangfunctie voor 

Tabel 2 Groei van bevolking en woningvoorraad c.q. woningbehoefte 1970-2030 

Amsterdam 

Noord-Holland Zuid 

1970-2000 2000-2030 

Personen Woningen Personen Woningbehoefte 

-109.400 

58 .800 

82 .600 

291.100 

181.300 

208.600 
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Noord-Holland vervult. Als Almere een deel van de 

woningbehoefte van Noord-Holland Zuid moet 

oplossen, zal ook een deel van de groei van de 

bevolking daar plaatsvinden. De resultaten van de 

besluitvorming rond het streekplan kunnen in die 

zin de prognose van de bevolkingsgroei beïnvloeden. 

2 De woningcapaciteit in vigerende plannen 

in Noord-Holland Zuid 

De capaciteit in de bestaande plannen is een belang

rijke component in het oplossen van de te verwachten 

groei van de woningbehoefte. Er is echter niet een 

eenduidig inzicht in de omvang van die capaciteit. 

Dat heeft meerdere redenen. 

De informatie over de capaciteit zit vooral bij 

gemeenten en niet alle gemeenten hebben een goed 

overzicht van de plannen op lange termijn. Sommige 

gemeenten hebben geen overzicht beschikbaar 

gesteld; voor die gemeenten is niets opgenomen in 

de capaciteit. Dat wil echter niet zeggen dat er op dit 

moment of in de nabije toekomst geen plannen zijn 

binnen het nu vigerende beleid. 

De raming van de capaciteit in de huidige plannen is 

niet hard omdat de plannen in diverse stadia zijn van 

ontwikkeling. Voor de korte termijn zijn het veelal 

redelijk harde goedgekeurde plannen; voor de 

langere termijn zijn het nogal eens intenties en nog 

niet volledig ontwikkelde ideeën. De raming van de 

huidige plannen is vooral een inzicht op wat er op 

korte termijn beschikbaar zou kunnen komen. Op de 

langere termijn zijn er ontwikkelingen mogelijk die 

nu nog niet te voorzien zijn. Het tijdstip van opgave 

van de plannen verschilt nogal, waardoor een 

vergelijking van de oorspronkelijke capaciteit en het 

gerealiseerde deel alleen maar indicatief is. Sommige 

onderdelen van de capaciteit zijn vaak taakstellend. 

Dit geldt vooral voor de binnenstedelijke capaciteit, 

waarbij er een doelstelling is om een x-aantal 

woningen te bouwen in wijk Y, zonder dat er nog 

exacte locaties zijn aangegeven. Er komen voort

durend nieuwe locaties bij, terwijl er ook locaties 

afvallen die bij nader inzien niet realiseerbaar zijn. 

Het bijgaande overzicht (tabel 3) moet vooral als 

indicatief worden beschouwd. Om die onzekerheid 

enigszins zichtbaar te maken zijn de regionale cijfers 

afgerond op duizendtallen. 

• Bronnen 

Het merendeel van de inventarisatie van de 

bestaande capaciteit is gebaseerd op de nota 

Programma Ruimtelijke Investeringen regio 

Amsterdam, 2000-2010. Hierin wordt een 

inventarisatie van de capaciteit gegeven per 2000. 

Op dit moment is een herziening hiervan bijna 

afgerond, maar nog niet beschikbaar. De opgaven 

van de overige gebieden zijn afkomstig van de 

gemeenten en zijn in de loop van het streekplan

proces verzameld. De informatie is aangevuld 

met gegevens die gemeenten beschikbaar hebben 

gesteld voor de Nieuwe Kaart van Nederland. 

Deze informatie wordt nog steeds verbeterd. 

In dit overzicht wordt de stand gegeven per 

april 2002. 

• Hardheid van de plannen 

De weergegeven capaciteit is maar voor een 

beperkt deel juridisch hard. Het is een capaciteit 

zoals die door gemeenten is opgegeven en die 

past binnen het nu geformuleerde, vigerende 

ruimtelijke beleid van de provincie. 

Daarnaast is een deel van de capaciteit al gereali

seerd. Voor het jaar 2000 zijn cijfers beschikbaar. 

Er zijn in de geïnventariseerde plannen ongeveer 

2.200 woningen gebouwd. Over 2001 zijn nog 

geen gegevens beschikbaar. Als we hiermee 

rekening houden, dan zou dit afgaan van de 

bestaande capaciteit, maar tegelijkertijd ook van 

de opgave. De gevolgen voor de omvang van de 

herstructureringsopgave en de van nieuwe locaties 

zijn dus gering. 
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Tabel 3 Overzicht capaciteit woningbouwplannen, capaciteit per 2000 (opnamemoment april 2002) 

Beemster 150 150 

Edam-Volendam 500 500 

Landsmeer 350 225 575 

Oostzaan 160 0 160 

Purmerend 430 4.600 5.030 

Waterland 240 0 240 

Wormerland 610 0 610 

Totaal Waterland 1.800 5.500 7.300 

Zaanstad 1.700 6.000 7.700 

Aalsmeer 1.000 1.900 2.900 

Amstelveen 760 710 1.470 

Diemen 980 0 980 

Haarlemmermeer 3.610 13 .870 17.480 

Ouder-Amstel 170 0 170 

Uithoorn 800 1.160 1960 

Totaal Amstel-Meerlanden 7.300 17.600 24.700 

Amsterdam 38.100 19.500 57.600 

Bennebroek PM 

Bloemendaal 680 0 680 

Haarl em 3.000 0 3.000 

Haarlemmerliede 160 0 160 

Heemstede 1.150 0 1.150 

Zandvoort PM 

Totaal Zuid-l<ennemerland 5.000 5.000 

Beverwijk 280 2.300 2.580 

Castricum PM 

Heemskerk 300 1.000 1.300 

Uitgeest 30 500 530 

Velsen 790 290 1.080 

Totaal IJmond 1.400 4.100 5.500 
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Tabel 3 Vervolg 

Blaricum 

Bussum 

Hi lversum 

Huizen 

Laren 

Muiden 

Naarden 

Wijdemeren 

Weesp 

Totaal Gooi enVechtstreek 

Totaal Noord-Holland Zuid 

3 Doorwerking Noordvleugelafspraken 

In de provinciale taakstellingen is rekening 

gehouden met de in de Noordvleugelconferentie 

genoemde woningbouwlocaties: 

• Bollenstreek 

(aanvankelijk 40.000 woningen) 

• Bloemendalerpolder 

• Haarlemmermeer-West 

• Legmeerpolders 

• ROA-Noord 

• Almere 

• Binnenstedelijk 

Totaal 

10.000 

5.000 

10.000 

6.500 

10.000 

60.000 

60.000 

161.500 

De totale taakstelling van de Noordvleugel is 

gebaseerd op de taakstelling van 150.000 woningen 

uit de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening volgens het 

'hoge ruimtedrukscenario', voor de periode 2010-

2030. Om deze taakstelling te kunnen realiseren is bij 

dit aantal van 150.000 woningen een onzekerheids-
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130 600 730 

1.470 0 1.470 

2.000 0 2.000 

750 100 850 

110 0 110 

200 0 200 

175 225 400 

100 600 700 

PM 

4.900 1.500 6.400 

59.175 54.225 113.000 

marge van 30% opgeteld om voldoende zekerheid 

omtrent realisatie te hebben. In de praktijk blijkt 

namelijk dat vanwege allerlei operationale redenen 

de woningbouwcapaciteit niet volledig of tijdig 

beschikbaar is. De taakstelling van de Noordvleugel

conferentie van 190.000 woningen in de periode 

2010-2030, omvat dus een reserve. Dit laatste cijfer is 

vervolgens toegedeeld naar locaties. 

In deel III van de Vijfde Nota (ontwerp-PKB) heeft 

de minister van VROM opgenomen dat de taak

stelling voor de Duin- en Bollenstreek vooralsnog 

beperkt blijft tot 10.000 woningen tot 2020. 

4 Woningbouwcijfers in het streekplan 

De aantallen van de Noordvleugelconferentie 

hebben betrekking op de periode 2010-2030. De 

locaties Bollenstreek en Almere voorzien ook in de 

(eigen) woningbehoefte van de Bollenstreek, Leidse 

regio en Almere. Almere voorziet ook in de woning

behoefte van de rest van Nederland. Aangenomen 

mag worden dat de fasering van de locaties in de 
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Tabel 4 Fasering van de locaties van de Noordvleugelconferentie in het streekplan 

Locatie Omvang Voor 2020 Na 2020 Opmerkingen 

1 

Bloemendalerpolder 5.000 5.000 Volledige ontwikkeling in 

streekplanperiode 

Haarlemmermeer-West 10.000 5.000 5.000 

Legmeer 6.500 2.000 4.500 

Almere voor NH 60.000 Voor NH-Z: 11.000 Noord-Hollands aandeel na 

(Voor overig Ned: 19.000) 30.000 2020 niet bekend 

Bollenstreek voor N H 10.000 Voor NH-Z: 2.000 30.000 Noord-Hollands aandeel na 

(Voor ZH: 8.000) 2020 niet bekend 

Binnenstedelijk 60.000 28.000 PM 

Bestaande locaties 22.100 

ROA-Noord 10.000 10.000 In studie, dus niet in 

streekplan opgenomen 

Totaal Noordvleugel 161.500 76.000 85.300 

nota van de Noordvleugelconferentie gelijkmatig 

over de periodes 2010-2020 en 2020-2030 is gespreid. 

In het streekplan wordt een afwijkende fasering 

gehanteerd en wordt geen concrete invulling voor de 

periode 2020-2030 aangegeven. Verder wordt in het 

streekplan voor de streekplanperiode geen rekening 

gehouden met de locatie ROA-Noord. Voor de regio

nale behoefte van Waterland wordt in dit gebied 

gekozen voor nieuwe locaties met een capaciteit van 

3.000 woningen. 

Schema 3 Oplossingsrichting voor de groei van de woningbehoefte 

In alle woningbouwlocaties wordt uitgegaan van 

groene woonmilieus met een gemiddelde woning

dichtheid van 20-30 woningen per ha. 

Overige overwegingen: 

• Na benutting van alle ruimtelijke capaciteit dient 

vanaf 2010 van de dan nog te realiseren woning

behoefte 50% in (bestaand) stedelijk gebied 

gerealiseerd te worden. Dit is een opgave uit de 

Vijfde nota (Intensiveren, Combineren en 
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Capaciteit per 2000 

Bouwopgave 2000-2020 

Zoekopgave voor locaties 

Extra opgave i.v.m. 

werkgelegenheidsgroei 

Haarlemmermeer 

Totaal 

Waarvan 50% ICT en 50% uitleg 

112.000 

- 166.000 

54.000 

+ 2000 

56.000 

28.000 

Transformeren = ICT). In Haarlemmermeer is dit 

niet haalbaar of reëel, terwijl de IJmond niet 

beschikt over uitbreidingscapaciteit. Voor de 

IJmond is ICT daarom gesteld op 100%. De alge

mene berekeningswijze die hierbij is gehanteerd 

wordt geïllustreerd in schema 3. Dit schema 

geldt voor Noord-Holland Zuid als geheel, maar 

Sh·eekplan Noord-Holland Zuid 

28.000 
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is ook per regio toegepast. 

• Almere bouwt voor Noord-Holland, maar ook 

voor de eigen woningbehoefte en overig 

Nederland. 

• De Bollenstreek bouwt voor Noord-Holland, 

omdat Zuid-Kennemerland niet beschikt over 

voldoende ruimtelijke capaciteit en deels omdat 

ook functionele samenhangen tussen beide 

regio's bestaan. 

• Haarlemmermeer bouwt extra (2.000 woningen) 

vanwege de werkgelegenheidsgroei. 

• Haarlemmermeer bouwt ook voor Zuid

Kennemerland en Amsterdam (1.000 woningen). 

• De fasering van de in de Noordvleugel genoemde 

locaties over de periode 2010-2030 is niet gelijk

matig verdeeld: De Bloemendalerpolder wordt 

vóór 2020 volledig gerealiseerd. De druk vanuit 

de woningmarkt is erg hoog. Bovendien is er 

sprake van een relatief kleine en daardoor 

gemakkelijk te ontwikkelen locatie en kan de 

locatie uitstekend ontwikkeld worden vanuit het 

perspectief van de lagenbenadering. De realise

ring van de woningbouw in de Legmeerpolder 

zal gefaseerd plaatsvinden vanwege de recon

structie en verplaatsing van de glastuinbouw. 

Tabel 5 Woningbouwopgave 2000-2020 (afgeronde cijfers ten opzichte van tabel 3) 

Totaal ICT uitleg 

IJmond 9.000 5.000 1.000 4.000 4.000 4.000 

Zaanstad 9.000 8.000 1.500 6.500 1.000 1.000 

Waterland 13.000 7.000 1.500 5.500 6.000 3.000 3.000 Waterland 

Gooi en Vecht 10.000 6.000 4.500 1.500 4.000 2.000 5.000 Bloemendalerpolder 

Amsterdam 87.000 57.000 * 38.000 19.000 30.000 15.000 * 

Amstel-Meerlanden 28.000 24.000 7.000 17.500 4.000 1.000 2.000 Legmeer 

5.000 Bij Hoofddorp 

Zuid-Kennemerland 10.000 5.000 5.000 5.000 2.000 

Almere 11.000 

Bollenstreek 2.000 

Toaal 166.000 112.000 58.000 54.000 54.000 28.000 28.000 

* Zoekopgave Amsterdam 12.000 
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Selectiecriteria voor Schipholgebonden 
kantoren en bedrijven 
Selectief vestigingsbeleid, zie paragraaf 5.1, onder 'ruimtelijk-economisch beleid' 

Rondje 1 

Platformgebonden bedrijven met kantoren en 

bedrijfsgebouwen die zich bezighouden met het 

luchtvaartproces. 

En verder de criteria uit rondje 2 met dien verstande 

dat het bedrijven betreft: 

• Die een sterke band hebben met hoogwaardig 

internationaal vervoer. 

• Uit het hoogdynamische internationale zaken

milieu en waarvan het management zich 

mondiaal beweegt. 

• Die een bijdrage leveren aan het 'movement & 

exchange' motief (voor een vlotte verwerking 

van zaken- en vakantiereizigers en vracht 

[movement] en een snelle uitwisseling van vracht 

en kennis [exchange] horen op deze locatie 

voorzieningen thuis als noodzakelijke logistieke 

voorzieningen, accommodaties voor over

nachtingen, conferenties en voor congressen). 

Locatie: Schiphol Centrum 

Rondje 2 

Uitgangspunt bij rondje 2 is dat alle bedrijven uit 

rondje 1 zich op deze locaties mogen vestigen+ die 

aan de onderstaande criteria voor rondje 2 voldoen. 

De criteria voor rondje 2 zijn iets ruimer dan die voor 

rondje 1. 

• Kantoren van vliegtuigindustrie en 

luchtvaartmaatschappijen die operationeel zijn 

op Schiphol. 

• Hoofdkantoren van internationaal opererende 

bedrijven met een managementfunctie, van 

waaruit vestigingen van een lagere orde in 

meerdere landen worden bestuurd en waarbij de 

nabijheid van de luchthaven het bedrijfs

economisch functioneren van de vestigings

kandidaat substantieel beïnvloedt, vanwege voor 

de hoofdactiviteiten wezenlijke frequente 

internationale vliegbewegingen. 
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• Kantoren van luchthavengebonden distributie

en/ of productiebedrijven. 

• Kantoren, behorende bij bedrijven die onderdeel 

uitmaken van de aan de luchthaven gerelateerde 

logistieke keten en daardoor van strategisch 

belang zijn voor het functioneren van de 

luchthaven. 

• Kantoren die op de luchthaven gevestigd zijn en 

zich moeten hervestigen. 

• Kantoren van buitenlandse ondernemingen 

waarvoor het werkingsgebied van het Schiphol

convenant de eerste vestigingsplaats in 

Nederland of Europa wordt (kraamkamer

functie). 

• Kantoren die zijn verbonden aan bedrijfsruimten 

van bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het 

technisch areaal en van bedrijven die direct 

ondersteunende functies leveren aan de 

luchtvaart. 

Locaties: 

• Schiphol Elzenhof 

• Schiphol Oost 

• De Hoek Noord 

• Badhoevedorp Zuid 

Rondje 3 

Uitgangspunt bij rondje 3 is dat alle bedrijven uit de 

rondjes 1 en 2 zich op deze locaties mogen vestigen 

+ die aan de onderstaande criteria van rondje 3 

voldoen. De criteria voor rondje 3 zijn iets ruimer 

geformuleerd dan die voor rondje 2 en nog weer 

ruimer dan die voor rondje 1. 

• Kantoren van buitenlandse ondernemingen met 

activiteiten in meerdere landen. 

• Kantoren van Nederlandse ondernemingen met 

substantiële activiteiten in het buitenland. 

• Kantoren behorende bij bedrijven die onderdeel 

uitmaken van de aan de luchthaven gerelateerde 

logistieke keten en daardoor van strategisch 

belang zijn voor het functioneren van de luchthaven; 
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• Kantoren die op de luchthaven gevestigd zijn en 

zich moeten hervestigen. 

• Kantoren van luchthavengebonden distributie

en/ of productiebedrijven. 

Locaties: 

• Beukenhorst Zuid 

• Beukenhorst Oost Oost 

• De Hoek West 

• Zuidas 

• IBM-locatie 

• Riekerpolder 

• Oude Haagsewegzone 

Selectiecriteria voor Schipholgebonden 

bedrijven 

(zoals vastgesteld door het Bestuursforum 

Schiphol in de vergadering van 12 april 1999) 

• Bedrijven waarvan de inkomende en/ of 

uitgaande goederenstroom minimaal 25% 

luchtvracht bevat (in waarde of in volume). 

• Bedrijven die vanwege hw1 Europese distributie

fW1ctie (met name ten aanzien van onderdelen) 

ten minste twee maal per week een inkomende 

en/ of uitgaande luchtvrachtstroom met een hoge 

mate van urgentie hebben. 

• Bedrijven die onderdeel uitmaken van de aan de 

luchthaven gerelateerde logistieke keten en 

daardoor van strategisch belang zijn. 

• Bedrijven afkomstig uit de luchtvaartindustrie. 

• Bedrijven die op het luchthavenareaal gevestigd 

zijn en zich moeten hervestigen. 

• Buitenlandse ondernemingen waarvoor de 

Schipholzone de eerste vestigingsplaats in 

Nederland of Europa wordt (kraamkamer

fW1ctie) . 
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• 
• TOELICHTING BIJ DE l<AART 

• 
Toelichting op de streel<planl<aart 

Algemeen 

Provinciegrens 

De gemeenschappelijke grens met andere provincies. 

Gemeentegrens 

De onderlinge grens van gemeenten in het plan

gebied. De plankaart geeft de gemeentegrenzen ten 

tijde van de vaststellingsdatum van het streekplan. 

Plangrens 

De grens van het streekplangebied, tevens de 

gemeenschappelijke grens van het plangebied met 

de aanliggende streekplangebieden. 

Woongebied c.a.lbinnenstad 

De gebouwde omgeving van steden, kernen, dorpen 

en lintbebouwingen, binnensteden, (grootschalige) 

concentraties van werkgebieden, voorzieningen, 

terreinen voor nutsvoorzieningen, wegen en water

lopen. 

Werkgebied 

Terreinen, uitsluitend ingericht ten behoeve van 

werkfuncties. Het betreft de ingerichte delen van 

bedrijventerreinen, terreinen voor dienstverlening en 

terreinen voor nutsvoorzieningen. 

Groenvoorziening/bos 

Onbebouwde gronden, bestaande uit stadsparken, 

sportparken, volkstuinen en begraafplaatsen of 

buitenstedelijke recreatiegebieden met een intensieve 

tot extensieve inrichting. 

Water 

Meren, plassen, rivieren en vaarten, exclusief grote 

wateren en vaarwegen. 

Strand en duin 

Onbebouwd strand- en duingebied, exclusief 

grootschalige groenvoorzieningen. 

Agrarisch gebied 

Bestaand (landelijk) gebied, in de eerste plaats 

bedoeld voor agrarische functies zoals veeteelt, 

akkerbouw en tuinbouw, met de daarbij horende 

bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen, wegen, 

wateren, beplantingen en overige werken. 

Glastuinbouw 

Gebieden met kassen ten behoeve van de glastuin

bouw en daarmee samenhangende voorzieningen 

zoals opslag van materiaal, verhandeling van 

producten, erven, interne ontsluiting, regenbassins 

en landschappelijke inpassing. 

Wegen 

Het wegennet van nationale, interregionale, regio

nale en lokale wegverbindingen (autosnelwegen, 

autowegen, stedelijke hoofdwegen en wegen tussen 

steden en dorpen) . 

Il Gewenste ruimtelijke structuur 

Om de globaliteit te benadrukken is in de meeste 

gevallen gekozen voor een aanduiding door middel 

van een symbool. Hiermee worden in de regel 

gewenste nieuwe of nog niet benutte ontwikkelingen 

aangegeven. 

Stedelijk gebied 

Bestaande of toekomstige gebieden voor wonen, 

werken, verzorging, recreatie, verkeer en vervoer. 

Het betreft het bestaande en toekomstige min of meer 

aaneengesloten bebouwde gebied van steden en kernen. 

Binnen het gebied zijn potenties aanwezig voor 

verdichting, aanpassing of vernieuwing van de 

bestaande structuur ter handhaving of versterking 

van bestaande functies (intensiveren, combineren en 

transformeren, ICT). Het stedelijk gebied is begrensd 

door middel van een rode contour. Binnen deze 

contour moeten alle stedelijke functies, zowel uit

breidingen, als nieuwe functies gesitueerd worden. 
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Buiten de rode contour mag geen verstedelijking 

plaatsvinden. 

De begrenzing van het stedelijk gebied is indicatief. 

Voor een nauwkeuriger begrenzing wordt verwezen 

naar de kaarten 'rode contouren' en bijbehorende 

toelichting. 

Rode contouren 

De ruimtelijke begrenzing van het stedelijk gebied 

van steden en dorpen ten opzichte van het land

schap. Buiten de contouren stedelijk gebied mag 

geen verstedelijking plaatsvinden. 

Nieuwe woningbouwlocatie 

Symbolische aanduiding van een locatie voor woning

bouw. Met het symbool worden terreinen voor 

woondoeleinden aangeduid, alsmede de daarmee 

verband houdende bestemmingen, zoals winkels, 

scholen, groenvoorzieningen en ontsluiting voor 

verkeer en vervoer. 

Nieuwe bedrijventerreinlocatie 

Symbolische aanduiding van locaties voor bedrijven

terreinen, bestemd voor industrie en andere 

bedrijven, die veel goederenvervoer aantrekken 

zoals groothandel, distributie en transport, inclusief 

de daaraan verbonden kantoren en showrooms. 

Nieuwe locatie dienstverlening 

Symbolische aanduiding van werklocaties voor 

dienstverlenende functies, exclusief detailhandel. 

Hieronder worden verstaan: bank- en verzekerings

wezen, handelscentra, beurs- en tentoonstellings

wezen, zakelijke dienstverlening, multimedia, 

uitgeverijen, telematica, multimediafuncties, 

laboratoria, onderwijs- en andere wetenschappelijke 

centra, gezondheidszorg, sporthalcomplexen, multi

functioneel stadion c.a., maatschappelijke dienst

verlening en dergelijke, al dan niet in combinatie met 

woonfuncties. De terreinen worden gekenmerkt 

door een intensieve benutting van de beschikbare 

ruimte en een in verhouding tot het vloeroppervlak 
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groot aantal arbeidsplaatsen. De genoemde werk

functies hebben een relatief grote verkeersaantrek

kende werking van personeel en/ of bezoek. 

Internationaal/nationaal knooppunt 

Het station en de stationsomgeving die worden 

bediend door (inter)nationale verbindingen en waar 

(inter)nationale functies gevestigd zijn of tot ont

wikkeling gebracht kunnen worden. Dit zijn tevens 

locaties die ruimte bieden voor een aanzienlijk 

stedelijk programma. 

Regionaal knooppunt 

Het station en de stationsomgeving (straal ca. 700 m) 

die worden bediend door (inter)regionale verbin

dingen en waar regionale functies gevestigd zijn of 

tot ontwikkeling gebracht kwmen worden. Dit zijn 

tevens locaties waar een belangrijke verstedelijkings

opgave ligt. 

Luchthavengebied Schiphol 

Dit omvat het luchthavengebied, zoals nader 

omschreven in artikel 1.2.l en in de artikelsgewijze 

toelichting van het luchthavenindelingbesluit. 

Schipholgebonden bedrijventerreinen 

(ingepast in de groenstmctuur) 

Bedrijventerreinen bestemd voor bedrijven die een 

relatie onderhouden met de primaire bedrijfs

processen van de luchthaven, voor bedrijven met 

frequente inkomende en/ of uitgaande goederen

stromen en voor bedrijven waarvoor de omgeving 

van Schiphol de eerste vestigingsplaats in Nederland 

of Europa wordt in een groene omlijsting van de 

locatie, ingepast in de te ontwikkelen groenstructuur 

tussen Badhoevedorp en de luchthaven. 

Agrarisch gebied 

Bestaand (landelijk) gebied, in de eerste plaats 

bedoeld voor veehouderijbedrijven met de daarbij 

horende bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen, 

wegen, wateren, beplantingen en overige werken. 
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Het agrarisch gebied heeft ook een algemene functie 

voor natuur- en landschapsbehoud. Verder kan het 

een functie hebben voor recreatief medegebruik. 

Binnen het gebied komen ook andere niet-agrarische 

functies voor die van beperkte omvang en betekenis 

zijn, zoals kleine natuurgebieden, nutsvoorzieningen 

en landbouwgebonden bedrijvigheid. 

Agrarisch gebied van bijzondere betekenis voor 

natuur, landschap en bodem 

Agrarisch gebied met een belangrijke functie voor 

natuur, landschap en bodem. Voor het gehele aan

gegeven gebied geldt dat de functies in principe 

gelijkwaardig en met elkaar verweven zijn. In onder

delen van het aangeduide gebied kan de agrarische 

functie voorop staan. Het gebied heeft ook een 

functie voor recreatief medegebruik en voor nieuwe 

buitenplaatsen. 

Glastuinbouwgebied 

Voor deze gebieden geldt dat de bouw van kassen in 

het kader van de agrarische bedrijfsvoering onbe

perkt mogelijk is. 

Reservering bedrijventerreinlocatie 

Strategische reserve van terreinen die op lange 

termijn ontwikkeld kunnen worden, naar gelang de 

ontwikkeling van de vraag, fasering van het aanbod 

en realisering infrastructuur. 

Reservering Schipholgebonden bedrijventerrein 

Strategische reserve van Schipholgebonden bedrijven

terreinen die op lange termijn ontwikkeld kunnen 

worden, naar gelang de ontwikkeling van de vraag, 

fasering van het aanbod en realisering infrastructuur. 

Reservering woningbouwlocatie 

Strategische reserve van terreinen ten behoeve van 

de woningbouw die op lange termijn ontwikkeld 

kunnen worden, naar gelang de ontwikkeling van de 

woningbehoefte, fasering van de ruimtelijke capaci

teit, het aanbod en realisering infrastructuur. 
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Reservering recreatielocatie 

Reservering van terreinen waar de basisfunctie 

primair gericht is op intensieve en minder intensieve 

dag- en/ of verblijfsrecreatie in bestaande en 

toekomstige buitenstedelijke of stadsrandsituaties. 

Deze gebieden kunnen mede een functie bezitten 

voor landschaps- en natuurbouw; soms ook voor 

landbouw. 

Vliegveld Hilversum 

Terrein, bestemd voor de burgerluchtvaart met de 

daarbij horende installaties, inrichtingen en voor

zieningen. 

Zoekgebied waterberging 

Nader af te wegen gebieden die geheel of gedeeltelijk 

worden ingericht ten behoeve van waterberging. 

Deze zoekgebieden zijn tot stand gekomen op grond 

van de voorlopige uitkomsten van de deelstroom

gebiedsvisies. (Zie ook par. 4.1 onder 'zoekgebieden 

voor waterberging'). 

Recreatiegebied 

Bestaande of toekomstige zone waar de basisfunctie 

primair gericht is op intensieve en minder intensieve 

dag- en/ of verblijfsrecreatie in bestaande en toekom

stige buitenstedelijke of stadsrandsituaties. Deze 

gebieden kunnen mede een functie bezitten voor land

schaps- en natuurbouw; soms ook voor landbouw. 

(Water )Recreatieproject 

Projecten ten behoeve van de verblijfs- en de dag

recreatie. De projecten zijn voorzien in bekende of in 

voorbereiding zijnde plannen. Zij kunnen ook 

gewenst zijn voor de ontwikkeling van regionale 

recreatieve zones. 

Natuurontwikkeling 

Globale aanduiding van een zone in het agrarisch 

gebied waarbinnen extra inzet van natuur- en/ of 

landschapsbouw nodig is ter vergroting van de 

natuurlijke verscheidenheid van het landschap. 
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Natuurgebied 

Bestaande en/ of toekomstige gebieden waar de 

basisfunctie in de eerste plaats betrekking heeft op 

het duurzaam in stand houden en/ of veiligstellen 

van de natuurlijke verscheidenheid van het land

schap. De als natuur aangeduide gebieden kunnen 

een belangrijke nevenfunctie bezitten voor extensieve 

openluchtrecreatie, verblijfsrecreatie en/ of land- en 

bosbouw. Ook kan sprake zijn van beperkt militair 

gebruik of waterwinning. Verdere bebouwing of 

wegenaanleg is uitgesloten, tenzij bedoeld voor 

toezicht en beheer of voor een nevenfunctie. De 

nevenfuncties moeten afgestemd zijn op de hoofd

functie. Er moet rekening worden gehouden met 

mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Bestaande 

natuurgebieden kleiner dan 1 ha zijn niet op de 

streekplankaart opgenomen. 

Ecologische verbindingszone 

Bestaande en/ of toekomstige zone waar de basis

functie primair gericht is op duurzame instand

houding of veiligstelling van de natuurlijke 

ecologische verscheidenheid van het landschap. 

Door middel van deze verbinding moet de natuur in 

de verschillende gebieden beter behouden en verder 

ontwikkeld worden. 

Grote wateren 

Deze wateren vervullen een belangrijke functie voor 

de natuur, het watertransport, de waterhuishouding 

en de recreatie. 

Grote wateren van bijzondere betekenis voor 

natuur, landschap en bodem 

Gebied met een belangrijke natuurfunctie, die in 

hoge mate kwetsbaar is voor menselijke activiteiten. 

Handhaving en versterking van de natuurlijke 

processen en het bijzondere landschappelijke karakter 

staat voorop. Het gebied heeft een medefunctie voor 

de beroeps- en sportvisserij, en een beperkte mede

functie voor de watersport. Deze functies moeten 

worden afgestemd op de hoofdfunctie. 

Tweede sluis 

Tweede grote zeesluis te IJmuiden, in combinatie 

met verdieping van de IJ-geul en de bouw van een 

lichter kade. 

(Boven)regionale verbindingen 

Verzameling van verbindingen voor verkeer en 

vervoer van (boven)regionale betekenis. Het gaat 

hierbij om handhaving of versterking van bestaande 

verbindingen en om ontwikkeling van toekomstige 

verbindingen die voor de middellange termijn van 

belang zijn. 

Nationale wegen met aansluitpunt 

Wegverbinding, bestaande uit minimaal 2x2 

rijstroken met ongelijkvloerse kruisingen, met een 

primaire functie voor het langeafstandsverkeer en/ of 

met een belangrijke regionale functie. 

Regionale wegen 

Wegverbinding die, voor zover zij samenhangt met 

het regionale hoofdwegennet, in de eerste plaats 

dient voor de rechtstreekse verbinding tussen 

stadsregio's, steden en dorpen, alsmede de aan

sluiting van dit netwerk op de autosnelwegen. 

Spoorlijn met station 

Lijn, bedoeld voor zware railtechnieken en stations 

voor personen- en/ of goederenvervoer met bijbe

horende stationsgebouwen, voorzieningen en 

werken. 

Metro/lichte raillijn 

Globale aanduiding van vrije banen van metro of 

lichte raillijn. 

Tram/buslijn met halte 

Globale aanduiding van vrije banen van tram of bus 

(zuidtangent). 
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Tracé bepaald 

Het tracé is reeds bepaald in bijvoorbeeld een 

projectnota waarover besluitvorming heeft plaats 

gevonden. 

Voortzettingsrichting tracé nog te bepalen 

Onderzoek is nog gaande. Aanleg, tijdstip, tracé en 

plaats moeten nog nader worden bepaald of er moet 

nog een (nadere) afweging plaatsvinden. 

Tracé nog nader te bepalen 

Nieuw tracé moet nog nader worden bepaald. 

Voorkeurstracé 

Voorkeurstracé van de Zuidtangent. 

Vaarweg 

Belangrijke route voor scheepvaartverkeer. 

Defensie complex 

Gebied dat voornamelijk is ingericht met installaties, 

gebouwen en andere voorzieningen voor defensie

doeleinden of een functie heeft voor bepaalde 

militaire activiteiten zoals schietoefeningen en 

beproeving van militair materieel. 

Uitwerkingsgebied 

Gebied waarvoor Gedeputeerde Staten een uit

werking van het streekplan ex art. 4a lid 10 WRO 

opstellen, omdat daartoe uit een oogpunt van goede 

ruimtelijke ordening noodzaak bestaat of als actuele 

ruimtelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding 

geven. 

Gebied streekplanherziening 

Gebied waarvoor Provinciale staten een herziening 

ex. art. 4a lid 1 WRO opstellen, omdat daartoe uit 

een oogpunt van goede ruimtelijke ordening 

noodzaak bestaat of omdat er sprake is van een 

afwijking van de essentiële beleidslijnen of omdat 

actuele ruimtelijke ontwikkelingen daartoe 

aanleiding geven. 
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5 
• 
• 
• 

TOELICHTING BIJ DE l<AART 

Rode contouren 

In het streekplan werken wij met rode contouren. 

De betekenis van de rode contouren is uitsluitend 

het aangeven van de grens van het stedelijk gebied. 

Voor het bepalen van de functie /aanduiding van de 

grond dient men zich te baseren op de streekplan

kaart waarop de functies en aanduidingen zijn 

aangegeven. Voor het bij de kaarten behorende 

beleid dient de streekplantekst te worden geraad

pleegd. 

Wij merken daarnaast nog het volgende op: 

De rode contouren zijn weergegeven op de 

contourenkaart schaal 1 : 25.000, bestaande uit 

5 deelkaarten. Op de streekplankaart (functiekaart) 

zijn de rode contouren eveneens opgenomen. 

De schaal van deze kaart is 1 : 100.000. 

Vanwege de meer gedetailleerde weergave is de 

contourenkaart 1 : 25.000 maatgevend voor de beoor

deling van gemeentelijke plaimen en initiatieven. 

Omdat het streekplan een beleidsplan op hoofdlijnen 

is heeft ook een kaart met deze schaal echter nog een 

vrij grofmazig karakter. Dit maakt de kaart niet 

geschikt voor een beoordeling op het niveau van 

individuele woon- of bedrijfspercelen of kleinere 

(al dan niet agrarische) percelen. Dit is pas het geval 

als de gemeente in het bestemmingsplan de ligging 

van rode contouren vastlegt. Het bestemmingsplan 

heeft een schaal van tenminste 1 : 10.000. 

Dit brengt met zich mee dat bij het verwerken van 

onze contourenkaart in het bestemmingsplan de 

gemeente enige beleidsvrijheid wat betreft de nadere 

detaillering en precisering van de rode contouren 

heeft. 

Eerst na het onherroepelijk worden van het besluit 

omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan 

hebben de rode contouren rechtsgevolgen voor de 

burger. 

Het streekplangebied is verdeeld in stedelijk gebied 

(binnen de rode contour) en landelijk gebied (buiten 

de rode contour). 

Voor alle kernen en voor solitair gelegen stedelijke 

voorzieningen, groter dan 5 ha, zijn op basis van 

gemeentelijke voorstellen en de contouren stedelijk 

gebied van de (voormalige) streekplannen 

Kennemerland en Gooi en Vechtstreek, rode 

contouren getrokken. 

De rode contouren vormen de maximale ruimtelijke 

begrenzing van het stedelijk gebied. Zij geven met 

andere woorden dus de uiterste grens aan van de 

verstedelijkingsmogelijkheden. 

Buiten de rode contouren is het beleid voor het 

landelijk gebied van toepassing. 

Er zijn geen rode contouren opgenomen voor die 

gebieden waarvoor een herziening of uitwerking van 

het streekplan wordt opgesteld. Voor het grond

gebied van Amsterdam (m.u.v. de Westrandweg/ 

Westrandscheg en voor het gebied AMC/ Abcoude) 

zijn wel rode contouren opgenomen. 

Toelichting rode contouren 

per gemeente 

Gemeente Amsterdam 

Bij het trekken van de rode contour is het ontwerp

structuurplan van de gemeente Amsterdam (mei 2002) 

leidraad geweest. 

De rode contour omvat het stedelijk gebied zoals op 

de plankaart bij het ontwerp uitwerkingsplan voor 

het grondgebied van Amsterdam, respectievelijk op 

kaartblad 1, bij het ontwerpstructuurplan is aan

gegeven. Het beh·eft het gebied dat is aangeduid met 

de functies (groot-)stedelijk wonen, werken, 

bedrijventerrein en grootschalig werkgebied, aan

gevuld met enkele stedelijke functies die gelegen zijn 

in de hoofdgroenstructuur. Daarbij gaat het om de 

volgende gebieden/locaties: 

• het stadspark Flevopark; 

• het stadspark aan de oostelijke rand van de Bijlmer; 

• de RWZI-Driemond; 

• de dorpen 't Nopeind, Zunderdorp, Ransdorp en 

Durgerdam; 
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Niet opgenomen in de rode contour zijn: 

• de oostelijke oever van de Sloterplas als onder

deel van de groene scheg; 

• Enkele volkstuin- en sportcomplexen (Ons Buiten, 

Amstelglorie, landelijk gebied rond de historische 

Sloterweg, complexen ten noorden van de AlO). 

Voor de Westrandweg/Westrandscheg en omgeving 

en het gebied tussen het AMC en Abcoude zijn geen 

rode contour getrokken. De op te stellen streekplan

herziening respectievelijk het uitwerkingsplan zal 

daarin voorzien. 

Regio Waterland 

Algemeen 

Omdat ten behoeve van de verdeling van de 

woningbouw over de regio een uitwerking van het 

streekplan wordt opgesteld, zijn voor de locaties 

De Lange Weeren, Zuidoost Beemster en Purmer 

Zuid geen rode contouren opgenomen. 

Punnerend 

Binnen de contouren is ruimte voor de realisering 

van bedrijventerrein Baanstee Noord (fase I en II), 

alsmede de locatie kom A7. De groenstrook ten noor

den van Baanstee-Noord is buiten de contour gelaten 

vanwege de landschappelijke en cultuurhistorisch 

waarde van het aangrenzende gebied in Zeevang. 

Het Purmerbos, onderdeel van de provinciale eco

logische hoofdstructuur, valt binnen de contour 

vanwege de functie van stedelijk groen. 

Zeevang 

De contouren van de lintbebouwing van Kwadijk, 

Hobrede, Middelie, Warder en Beets zijn strak 

getrokken om de hierboven genoemde redenen. 

Schardam heeft geen rode contour omdat dit gebied 

kleiner dan 5 ha is. 

In de contour van Oosthuizen is de door de gemeente 

gewenste woningbouwlocatie Watering IV niet 

opgenomen. Bij de contour is rekening gehouden 

met bedrijventerrein Hoornse Jaagweg. 
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Beemster 

Middenbeemster 

De toekomstige groenstrook van het zuidwestelijke 

kwadrant is om landschappelijke en cultuur

historische overwegingen buiten de contour gelaten. 

Westbeemster 

De contour van Westbeemster en Klaterbuurt geeft 

eveneens om landschappelijke en cultuurhistorische 

redenen geen ruimte voor de door de gemeente 

gewenste uitbreiding, die naar onze mening een 

inbreuk op het bebouwingspatroon van de Beemster 

zou betekenen. Klaterbuurt is kleiner dan 5 ha en 

heeft dus geen contour. 

Wanner land 

Wormer 

De contour rond de lintvormige bebouwing van 

Wormer kent enkele minimale verschillen met het 

gemeentelijke voorstel. 

Oostzaan 

Binnen de contour is alleen ruimte voor de realisatie 

van de volgende bedrijventerreinen opgenomen: 

Kolkweg Zuid (inclusief het toekomstig trafostation) 

en Kolksloot zuid, t.b.v. een toekomstige uitplaatsing 

van de bedrijven Meijn en Rep. Het overige door de 

gemeente voorgestelde gebied blijft om landschap

pelijke overwegingen buiten de contour. De meer 

lintachtige bebouwing van Oostzaan heeft een strakke 

contour vanwege de hierboven genoemde redenen. 

Landsmeer 

De afslag van de AlO naar Landsmeer is als onder

deel van de infrastructuur in de contour opgenomen. 

Waterland 

Monnickendam en Katwoude 

Beide kernen zijn in één contour opgenomen, waarbij 
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voor Katwoude als lintbebouwing de contour strak is 

gelegd en om landschappelijke en cultuurhistorische 

redenen geen ruimte is opgenomen voor een door de 

gemeente gewenst bedrijventerrein. Nut en nood

zaak van dit bedrijventerrein is nog niet aangetoond. 

Om dezelfde reden is ook een locatie ten westen van 

Monnickendam voor bedrijventerrein niet in de 

contour vervat. Wel zijn de jachthavens, inclusief toe

komstige uitbreidingen, binnen de contour gelegen. 

Watergang, Zuiderwoude en Uitdam 

Watergang, Zuiderwoude en Uitdam hebben als lint

bebouwing strakke contouren. De contour van Water

gang heeft ruimte voor het bedrijventerrein de Dollard. 

Marken 

De contouren op Marken geven geen ruimte voor 

een door de gemeente gewenste woningbouw-locatie. 

Geen contour hebben: 

• Overleek: is geen aaneengesloten lintbebouwing. 

• Broekermeerdijk als verbinding tussen Broek in 

Waterland en Watergang: is een aaneengesloten 

lint van woonschepen, gelegen in het landelijk 

gebied. 

• Camping/jachthaven Uitdam: solitair gelegen 

recreatiefw1etie waar geen permanente 

bebouwing is toegestaan. 

• Marken: op enkele werven die kleiner zijn dan 

Sha. 

Ilpendam 

In de contour voor Ilpendam is geen ruimte opge

nomen voor de door de gemeente gewenste woning

bouwlocatie Ilpendam Noord. Het bedrijventerrein 

Ilpendam Zuid is wel binnen de contour gelegen. 

Edam-Volendam 

De contour voor deze gemeente biedt ruimte voor de 

uitbreiding van het bedrijventerrein Oosthuizerweg, 

mede om herstructurering en verplaatsing van 

bedrijven mogelijk te maken. 
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Regio Zaanstad 

Zaanstad 

De rode contour rond de locatie Saendelft wordt 

vastgesteld bij de streekplanuitwerking. 

Het Jagersveld heeft een stedelijke recreatieve functie 

en is derhalve binnen de rode contour opgenomen. 

Ook de Wijkermeer, aangeduid als reservebedrijven

terrein is binnen de rode contour opgenomen. 

Regio Zuid-Kennemerland 

Bennebroek 

Het sportpark langs de ringvaart valt buiten de 

contour. De aanleiding hiervoor is dat dit gebied 

onderdeel uitmaakt van de oostelijke overgangszone 

naar de Ringvaart, respectievelijk het landelijk 

gebied. 

Heemstede 

In het gebied bij Hageveld valt de contour samen 

met de grenzen van de relatienotagebieden. 

Bij De Glip is het weilandje van Hoeker gerekend tot 

het stedelijk gebied. Datzelfde geldt voor het woon

wagencenh·um aan de Ringvaartlaan. 

Het gebied van pompstation Leiduin valt binnen de 

contour. 

Bloemendaal 

In het algemeen liggen de villawijken binnen de rode 

contour. 

Vogelenzang 

In Vogelenzang liggen het sportveld aan de westkant 

van de kern en het bollengebied ten zuiden de 

Bekslaan buiten de contour omdat deze belangrijke 

onderdelen vormen van de landschappelijke 

structuur. 

Overveen 

Het gebied Brouwerskolk (langs de Zeeweg ten 

westen van Overveen) valt binnen de rode contour. 
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Woningbouw met lage dichtheid is na het ver

dwijnen van de gemeentewerf mogelijk. 

Bloemendaal 

Langs de spoorlijn zijn ten noorden en ten zuiden 

van het station Bloemendaal twee onbebouwde 

gebiedjes - weilanden bij de Kleverlaan en het 

weiland ten oosten van de Kennemerweg - niet 

binnen de contour opgenomen vanwege de hoge 

landschappelijke waarde. 

De contour rond het terrein van het voormalig 

provinciaal ziekenhuis te Bloemendaal is aange

geven conform ons besluit van 21 oktober 2002. 

Bloemendaal aan Zee 

Bij Bloemendaal aan Zee is de contour achterwege 

gelaten. Dit sluit recreatieve ontwikkelingen ter 

plekke echter niet uit. Rekening moet worden 

gehouden met het feit dat de camping De Duinrand 

naar het zuiden is verplaatst en dat de vrijkomende 

grond een natuurfuncie heeft gekregen. 

Zandvoort 

Aan de noordkant van de bebouwing van de kern 

van Zandvoort ligt het centrumgebied van het circuit 

binnen de contour. Ontwikkelingen in het circuit

gebied kwmen plaatsvinden met inachh1eming van 

het Plan van aanpak nationaal circuit Zandvoort. 

Aan het circuit van Zandvoort is de A-status 

verleend. Ontwikkelingen die zijn gericht op het 

behoud van de A-status en ter versterking van de 

internationale concurrentiepositie kwmen in dit 

gebied plaatsvinden. 

Het in dit gebied aanwezige sportterrein en de 

parkeerplaatsen kwmen hun fw1ctie als zodanig 

blijven vervullen. 

Het gebied van het sportveldencomplex/ golfbaan 

Duintjesveld en het gebied met de manege en het 

dierenpension vallen buiten de contour, in verband 

met de ruimtelijke ligging (duingebied, grondwater

beschermingsgebied, bodembeschermingsgebied). 

Aan de oostkant valt het bebouwde gebied van 
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Nieuw-Unicum binnen en het gebied van de 

camping buiten de contour. 

Haarlem 

Aan de noord-oostkant van Haarlem wordt de grens 

van de (voormalige) rijksbufferzone Amsterdam

Haarlem gevolgd. De rioolwaterzuiveringsinstallatie 

bij de Waarderpolder is binnen de contour opgenomen. 

De toekomstige ontwikkeling rond het Delftplein 

(ziekenhuis, c.a.) wordt tot het verstedelijkt gebied 

gerekend. Ook het Van der Aartsportpark, de 

begraafplaatsen en het crematorium vallen vanwege 

voorgenomen verstedelijking binnen de contour. De 

strook gelegen tussen deze voorzieningen en de 

Velserbroek is vanwege zijn fw1ctie als ecologische 

verbindingsftmctie niet binnen de contour 

opgenomen. 

Het Westelijk Tuinbouwgebied is om redenen van 

natuur en landschap geheel buiten de contour gelegen. 

Aan de oostkant van Haarlem ligt de contour op de 

huidige bebouwingsgrens van Schalkwijk. Voor de 

Zuiderpolder geldt dat deze deels bestemd is voor 

een multifunctioneel stadion (stadion armex 

kantoren). Alleen een stadion of alleen kantoren is 

niet toegestaan. 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

Spaarndam 

Aan de oostkant van Spaarndam ligt de contour op 

de grens van de huidige bebouwing. Wel kunnen 

volgens het goedgekeurde besteminingsplan tussen 

de bebouwing en de A9 nog sportterreinen worden 

aangelegd. 

Haarlemmerliede 

Dit lint is binnen de rode contour opgenomen. 

Halfweg 

Bij het bepalen van de contouren is uitgegaan van de 

huidige grenzen van de kern, inclusief de bestaande 

infrastructuur en het terrein van CSM. 
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De woonschepen in Zijkanaal F liggen buiten de 

rode contour. 

Het terrein van N.V. Afvalzorg ligt binnen de 

contour. Mocht de functie voor de afvalverwerking 

verdwijnen, dan kan het terrein als (normaal) 

bedrijventerrein in gebruik blijven. 

Regio IJmond 

Velsen 

IJmuiden 

Bij IJmuiden volgt de contour van het stedelijk 

gebied de grens van het natuurbeschermingswet

gebied. Het sluizencomplex en de jachthaven zijn 

binnen de rode contour gebracht, omdat hier sprake 

is van stedelijke functies. 

In verband met de gewenste kwaliteitsverbetering 

van Zeewijk is het mogelijk dat de binnen de contour 

liggende duingebiedjes worden benut voor ver

stedelijking. De sport- en recreatievoorzieningen aan 

de zuidzijde van IJmuiden zijn binnen de rode 

contour gebracht. 

Het noordelijk deel van het Kennemerstrand (tot aan 

de denkbeeldige lijn ter hoogte van de Ampèrestraat 

in westelijke richting) ligt buiten de rode contour. 

Wel zijn hier (verdere) ontwikkelingen op het gebied 

van toerisme en recreatie mogelijk conform de 

Kustvisie IJmuiden. 

Voor Corus ligt de contour op de grens van het 

bedrijventerrein. De groensh·uctuur langs de Zeeweg 

is daarbuiten gelaten. 

Driehuis 

Op grond van ons heroverwegingsbesluit van 

21 oktober 2001 is de rode contour ten oosten van 

Driehuis aangepast. 

Velserbroek 

Rekening houdend met de leidingenstrook en geluid

hinder biedt het gebied tussen Velserbroek en de A9 

nog mogelijkheden voor enige woningbouw. 
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De Zuiderscheg wordt beschouwd als een nieuwe 

locatie ter mogelijke vervulling van (een deel van) de 

planningsopgave voor bedrijven. Dit terrein is 

daarom binnen de contour gebracht. 

Niet in de rode contour zijn opgenomen: 

• De woonbotenlocatie ten zuiden van de 

Velserbroek omdat deze gelegen is in de 

Rijksbufferzone/potentieel Regionaal Park 

(Recreatiegebied Spaarnwoude). 

• De locaties in de zone tussen Driehuis en 

Santpoort vanwege hun landschappelijke en 

ecologische betekenis. 

• De IJmuiderslag omdat deze is gelegen in het 

Natuurbeschermingswet- en Habitatgebied. 

Beve1wijk 

In de lintbebouwingen ten westen van Beverwijk is 

incidentele woningbouw mogelijk. 

Te zijner tijd zal de tuinbouwfunctie tussen 

Beverwijk en de Creutzberglaan ten zuiden van de 

Bankenlaan verdwijnen. In de toekomst zal het 

accent hier komen te liggen op natuur, recreatie en 

cultuur. In dit gebied, dat binnen de rode contour is 

opgenomen, is woningbouw mogelijk, bijvoorbeeld 

in de vorm van nieuwe buitenplaatsen. 

Woningbouw kan plaatsvinden als er ruimte ontstaat 

door verschuiving van de geluidszone Industrie

terrein IJmond (waarschijnlijk 2003). 

Het gebied ten noorden van het industriegebied 

De Pijp /Kagerweg met sportterreinen is niet bilmen 

de contouren opgenomen, omdat dit onderdeel is 

van de groene verbindingszone met het stedelijk 

gebied van Beverwijk. 

Het parkeerterrein aan de noordzijde van de 

Beverwijkse Bazaar ligt binnen de rode contour, dit 

in verband met de toekomstige ontwikkelingen van 

de bazaar. 

Heemskerk 

Rekening is gehouden met een bedrijvenontwikke

ling in De Trompet (waarbij het gebied van de 
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leidingstrook onbebouwd dient te blijven). Belangrijk 

beleidspunt is dat in dit gebied ruimte overblijft voor 

groene/blauwe verbindingszones. 

Het gebied Assumburg is binnen de rode contour 

opgenomen, omdat de in ontwikkeling zijnde groene 

en recreatieve voorzieningen een stedelijke functie 

hebben. 

Het kassengebied Heemskerkerduin is conform de 

criteria opgenomen binnen de rode contour. 

Bovendien heeft dit gebied in het vigerend bestem

mingsplan overwegend de functie glastuinbouw. 

Uitgeest 

De toekomstige bebouwing van De Kleis-Oost is 

binnen de contour gebracht (bedrijvigheid en circa 

400 woningen, afhankelijk van het treffen van 

geluidwerende maatregelen) . 

Niet in de rode contour opgenomen is een noor

delijke uitbreiding richting Limmerkoog, vanwege de 

aanwezigheid van een ecologische verbindingszone. 

Beverwijk/Zaanstad 

De Wijkermeerpolder ten zuiden van de Noorder

weg is in het streekplan aangegeven als reservering 

voor toekomstig haven- en industrieterrein. De 

huidige agrarische functie blijft vooralsnog 

gehandhaafd. Vanwege deze reservering is dit 

gebied binnen de contour gebracht. 

Regio Amstel- en Meerlanden 

Amstelveen 

De rode contour is in hoofdzaak gebaseerd op de 

Toekomstvisie Amstelveen 2020+ met uitzondering 

van de rode contouren aan de zuidzijde van 

Amstelveen. De rode contour is aan de zuidzijde 

(Nesserlaan) zo strak mogelijk tegen de bebouwing 

gelegd. De bebouwing grenst hier nagenoeg direct 

aan het Groene Hart. 

Aalsmeer 

Van het gebied de Bovenlanden is de lintbebouwing 
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aan de Oosteinderweg binnen de rode contouren 

opgenomen. In afwijking van het gemeentelijk 

voorstel is de zone grenzend aan de Ringvaart buiten 

de rode contouren gelaten, dit om de realisering van 

een ecologische verbinding tussen Amsterdamse Bos 

en Westeinderplassen e.v. mogelijk te maken. 

De Intergemeentelijke Gebiedsvisie Haarlemmermeer, 

Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, De Ronde Venen is 

mede betrokken bij het bepalen van de rode contour. 

Haarlemmermeer 

De rode contouren zijn gelegd langs het bestaand 

stedelijk gebied, de bestaande streekplancapaciteit en 

de voorziene nieuwe locaties. 

De gereserveerde bedrijventerreinen zijn biimen de 

rode contour opgenomen. 

Uithoorn 

De rode contour is mede gebaseerd op de Inter

gemeentelijke Gebiedsvisie Haarlemmermeer, 

Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, De Ronde Venen. 

Ouder-Amstel 

De rode contour van Ouderkerk a/ d Amstel is 

zodanig gesitueerd dat, met het oog op de verplaat

sing van sportvelden van de zuidzijde van de kern 

naar de oostzijde, de uitvoering van het project 

'Ouderkerk in Beweging' (± 80 woningen en brede 

schoolvoorziening) mogelijk wordt. 

Diemen 

De rode contour is mede gebaseerd op het Masterplan 

Middengebied Zuidoostlob. 

Regio Gooi en Vechtstreek 

Muiden 

Muiden 

Omdat voor de Bloemendalerpolder en het terrein 

van de KNSF een uitwerkingsplan wordt opgesteld, 

zijn in dit gebied geen rode contouren opgenomen. 
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Muiderberg 

Aan de westzijde van Muiderberg bevinden zich 

recreatieve voorzieningen en begraafplaatsen. 

Omdat deze voorzieningen in het Groene Hart en de 

Bufferzone/potentieel Regionaal Park zijn gelegen, 

zijn deze functies niet in de rode contour opgenomen. 

Weesp 

Omdat voor de Bloemendalerpolder, en het terrein van 

de KNSF een uitwerkingsplan wordt opgesteld, zijn 

voor deze gebieden geen rode contouren getrokken. 

Aan de oostzijde van de Vecht is het aldaar gelegen 

kleine bedrijventerrein, ondanks de ligging in het 

Groene Hart en de Bufferzone, binnen de rode 

contour opgenomen. Hierdoor wordt deze locatie 

duidelijk afgegrendeld van het landelijk gebied. 

De Utrechtseweg is niet in de rode contouren 

opgenomen, maar uitbreiding van de begraafplaats 

blijft mogelijk. 

De contour bij de woonwijk Aetsveld volgt op enige 

afstand de bestaande bebouwingslijn. Hierdoor 

wordt het mogelijk deze stadsrand ruimtelijk beter 

vorm te geven en in te richten. 

Aetsveld-West 

De rode contour is gelegen op het fietspad ter plaatse. 

Aetsveld-West krijgt een recreatieve inrichting met 

beperkte mogelijkheid voor landgoederen. Bij de 

ruimtelijke inrichting van Aetsveld-West wordt de 

milieuzonering van het farmaceutisch bedrijf op het 

bedrijventerrein in acht genomen. 

Wijdemeren 

Overmeer 

Bij het bepalen van de contour aan de oostzijde van de 

kern is rekening gehouden met de gerealiseerde 

woningbouw en het bouwplan Meerlaan. 

Horstermeer 

In de Horstermeer is de contour opgenomen rond 

het aanwezige bedrijventerrein. De ter weerszijden 
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hiervan gelegen open linten zijn buiten de contour 

gelaten. 

Kortenhoef 

De contour langs de bebouwing aan de Zuidsingel is 

zodanig getrokken dat, wanneer de aldaar gelegen 

kassen zullen worden gesloopt, er mogelijkheden 

ontstaan tot afronding van de bebouwing van het 

dorp. Ook de iets zuidelijker gelegen kassen zijn 

binnen de rode contour gelegen. Na sloop ontstaan 

woningbouwmogelijkheden in samenhang met 

bodemsanering en landschapsverbetering van 

Groenewoud. 

Aan de noordzijde van het bedrijventerrein Loodijk 

wijkt de contour af van de huidige bebouwings

grens. Dit is gedaan om een betere en veilige ont

sluiting op de 's-Gravelandseweg te kunnen maken. 

Aan het bedrijventerrein Loodijk is 2,5 ha bruto 

toegevoegd. 

Ten zuiden van de Vreelandseweg nabij Kerkelanden 

is het tuincentrum (Inh·atuin) binnen de contour 

opgenomen. 

De contour van het bedrijventerrein de Slenk is aan 

de noordzijde deels teruggelegd. 

Loosdrecht 

Bij het bepalen van de rode contour voor Loosdrecht 

is uitgegaan van het streekplan Utrecht en de des

betreffende voorstellen van de gemeente Wijdemeren. 

Enkele voorstellen zijn niet overgenomen. Het betreft 

de linten (Herenweg, Oud Loosdrechtse Dijk) en het 

extensieve recreatiegebied en het jagerspaadje ten 

noordoosten van de kern Nieuw Loosdrecht. Wat 

betreft de Herenweg is sprake van een overwegend 

landelijk karakter. 

Naarden 

Uit landschappelijke overwegingen is de bedrijven

strook tussen de Naardertrekvaart en de Al niet 

binnen de contour opgenomen. Uitbreiding van 

bedrijfsactiviteiten is niet toegestaan. 

In Naarden-oost zijn de kwekerijgronden gelegen 
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tussen de Al en de stedelijke bebouwing opgenomen 

binnen de contour. Dit terrein is in beeld als reserve

locatie voor wonen. 

Het gebied van de Volkstuinvereniging Naarden ligt 

buiten de rode contouren. 

Bussum 

Teneinde een beperkte ontwikkeling van de stations

locatie Bussum-zuid mogelijk te maken is het gebied 

tussen de spoorlijn, en de oostelijk daarvan gelegen 

woonwijk, binnen de contour gebracht. De aan

wezige sportvelden zijn buiten de contour gelaten. 

Huizen 

Het Ericagebied is niet in de rode contour opge

nomen; aanleg van een begraafplaats is mogelijk. 

Blaricum 

De Blaricummermeent is in zijn geheel binnen de 

contour gelegen. 

Aan de noordzijde van het dorp volgt de contour de 

grens van de (voormalige) bufferzone. 

Laren 

De voormalige legerplaats Crailo - thans asiel

zoekerscentrum (AZC) - is vanwege de ontwikkeling 

tot bedrijventerrein, binnen de contour opgenomen. 

Om een ecologische verbinding bij het toekomstige 

bedrijventerrein Crailo voldoende inhoud te geven is 

een deel van de bestaande villabebouwing ten 

noorden van de Al buiten de contour gelaten. 

Hilversum 

De spoorwegzone en sportvelden tussen Hilversum 

en Bussum zijn buiten de contour gelaten. De toe

komstige ecologische verbinding tussen het 

Spanderswoud en de Bussumerheide en de daarmee 

gepaard gaande verbetering van de kwaliteit van 

natuur en landschap is hier bepalend geweest. 

Het Heksenweitje bij het MediaPark is binnen de 

rode contour opgenomen, omdat het - ondanks de 

status van aankoopwaardig gebied - fungeert als 

stedelijk groen en geheel omsloten is door stedelijk 

gebied. Het is daarmee onderdeel van het stedelijk 

gebied. Bij de contour van Hilversum-oost is 

rekening gehouden met het project Plan Anna's 

Hoeve, wat op termijn een combinatie oplevert van 

een verplaatste rioolwaterzuiveringsinstallatie, 

bodemsanering, woningbouw, verbetering van de 

recreatieve functie en zorg voor een goede land

schappelijke overgang van stad naar ommeland. 

Van het landgoed Momukenberg is 6,5 ha binnen de 

contour opgenomen. 

Het vliegveld, het voormalige MOB-complex en 

Zonnestraal aan de zuidkant van Hilversum, zijn 

gelegen bumen het Groene Hart en/ of de Bufferzone/ 

potentieel Regionaal Park. Om die reden zijn deze 

terreu1en buiten de rode contour gelaten. 

Het gebied Kerkelanden-Zuid/Raaweg is vanwege 

het restrictieve beleid van het Rijk buiten de contour 

gelaten. 

Defensiecomplexen 

De Korporaal van Oudheusdenkazerne en het land

goed Zwaluwenberg zijn binnen de rode contour 

opgenomen. Deze defensiecomplexen behouden hun 

militaire bestemining. 

In het Gooi zijn twee oefenterreinen gelegen: het 

oefenterrein (OT) Laren/Bussum en het Oefen- en 

rampenterrein Crailo. Voor het OT Crailo is een 

nieuwe stedelijke functie op lange termijn niet 

uitgesloten en valt daarom binnen de rode contour. 

Een en ander hangt samen met de planontwikkeling 

voor Crailo tot bedrijventerrein. Het OT Laren/ 

Bussum is niet in de rode contour opgenomen. 

De contour bij Crailo (AZC) is bepaald op grond van 

de huidige begrenzing van het terrein, dat door het 

AZC en als Oefen- en Rampenterrein wordt 

gebruikt. 
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TOELICHTING BIJ DE l<AART 

Groene en cultuurhistorische waarden 
en milieubeschermingsgebieden 

In grote delen van het landelijk gebied is sprake van 

bijzondere natuurlijke waarden en kenmerken of 

landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle 

elementen en structuren die wij willen behouden en 

versterken. 

Voor deze gebieden geldt gebiedseigen beleid: 

• Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijn

gebieden en Natuurbeschermingswetgebieden. 

In deze gebieden gelden primair het afwegings

kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en 

het Europees rechterlijk afwegingskader van de 

Vogel- en Habitatrichtlijn. Op dit moment ligt bij 

de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging 

van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband 

met Europees rechterlijke verplichtingen 

(TK 2002-2003, 28171) De wijziging is nood

zakelijk ter implementatie van de Europese 

richtlijnen met betrekking tot het aanwijzen van 

speciale beschermingszones en de instand

houdingen bescherming daarvan. Daarnaast ook 

de Flora- en Faunawet die de bescherming van 

plant- en diersoorten beoogt. Voorts kan gebruikt 

worden gemaakt van de door Gedeputeerde 

Staten uitgebrachte 'Beknopte handleiding voor 

gebiedsbescherming in Noord-Holland, Habitat

en Vogelrichtlijn'. 

• Belvédèregebieden en gebieden die op de 

werelderfgoedlijst van Unesco staan: 

- Beemster (tevens Unesco-monument); 

- Waterland en Zeevang; 

- Vecht- en Plassengebied; 

- Nieuwe Hollandse Waterlinie; 

- Stelling van Amsterdam (tevens Unesco-

monument); 

- Zuid-Kennemerland. 

In Belvédèregebieden worden gebiedseigen 

ontwikkelingen die te maken hebben met het 

bestaande (agrarische) gebruik, nieuwe klein

schalige vormen van recreatie, wonen en werken 

en groene en blauwe functies niet op voorhand 

onmogelijk gemaakt. 

Voorwaarde is een goede visuele en functionele 

inpassing in het landschap die de ruimtelijke 

kwaliteit en het specifieke karakter van het 

gebied aantoonbaar ondersteunt. 

De Cultuurhistorische Waardenkaarten en de 

nog te verschijnen Cultuurhistorische Regio

profielen worden bij de ruimtelijke ontwikkeling 

en de belangenafweging terzake betrokken. 

• Overige milieubeschermingsgebieden: 

- Stiltegebieden. 

- Grondwaterbeschermingsgebieden. 

• Alle gebieden die behoren tot: - Bodembeschermingsgebieden. 

- Gebieden die zijn bepaald in de Beleidsvisie 

Ontwikkeling Provinciale Ecologische 

Hoofdstructuur van mei 1993 (PEHS); 

- Haarlemmermeer Groen; 

- De ecologische verbindingszones; 

- Groene Carré (Mainport en Groen); 

- Purmerland. 

In deze gebieden zijn ontwikkelingen mogelijk 

als ze passen binnen de natuurdoelen voor het 

gebied en de identiteit van het landschap ver

sterken. Deze zijn beschreven in de Beleidsvisie 

Ontwikkeling Provinciale Ecologische Hoofd

structuur van mei 1993 en in de nota Natuur

doeltypen in Noord-Holland van augustus 2000. 

Op grond van de Wet Milieubeheer zijn gebieden 

aangewezen, waar het milieu bijzondere 

bescherming behoeft. Het gaat om gebieden met 

bijzondere kenmerken voor natuur en landschap, 

bodemwaarden, waterkwaliteit, drinkwater

voorziening en rust en stilte. De bescherming van 

deze gebieden is geregeld in het Provinciaal 

Milieubeleidsplan 2002-2006. Op de milieu

beschermingsgebieden is de Provinciale Milieu

verordening van toepassing. 
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Belvédèregebieden 

De Belvédèregebieden zijn op grond van hun bijzon

dere cultuurhistorische en landschappelijke waarden 

opgenomen in de Nota Belvédère van het Rijk. Het 

ruimtelijk beleid binnen deze gebieden is gericht op 

behoud en versterking van die waarden. Dit geldt 

zowel voor het gebied binnen de rode contour, als 

voor het landelijk gebied. 

De te behouden en versterken waarden zijn hier

onder per Belvédèregebied nader toegelicht. 

Begrenzing 

De begrenzing van de Stelling van Amsterdam 

(Stellingzone) en van de Nieuwe Hollandse Water

linie (Linieperspectief) zijn gebaseerd op de ruim

telijke toekomstvisies die voor deze Belvédère

gebieden zijn gemaakt. 

De begrenzing van de overige Belvédèregebieden is 

overgenomen uit de Nota Belvédère en dient in 

bestemmingsplannen een nadere precisering te 

krijgen. 

Daarbij kunnen de gemeenten de informatie uit de 

Nota Belvédère (www.belvedere.nu) en de 

provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart 

(www.noord-holland.nl/chw) als hulpmiddel 

gebruiken. 

Overzicht te behouden en versterken 

waarden per Belvédèregebied 

1 De Beemster (Unesco-monument) 

• Het unieke 17e eeuwse (landschaps)

architectonische ensemble bestaande uit: 

- het vierkante gridpatroon van wegen en 

waterlopen en rechthoekige percelen; 

de ringdijk en de ringvaart (continuïteit en 

eenheid in vormgeving); 

de structuur en het karakter van het 

beschermde stadsgezicht Middenbeemster op 

assenkruis van wegen; 
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de relatief hoog gelegen wegen met laan

beplanting; 

de monumentale boerderijen en buitens; 

- de 19e eeuwse gemalen en molengangen; 

de vijf forten van de Stelling van Amsterdam. 

2 Zeevang en Waterland 

• Het laatmiddeleeuwse (archeologische) ensemble 

dat nog in zijn totaliteit aanwezig is, met onder 

andere: een grote concentratie van huisterpen, 

kloosters, kerken, graven, molens, vlakneder

zettingen en dijken. 

• Resten van pré-industriële activiteit zoals traan

kokerijen. 

• Het gave samenhangende landschapsbeeld met: 

- de karakteristieke nederzettingenstructuur in 

het open landschap, gekenmerkt door gecon

centreerde bebouwing in dijk- en lintdorpen 

met beplanting; 

de vele fraaie (beschermde dorps- en stads

gezichten) zoals Edam, Durgerdam, 

Ransdorp, Broek in Waterland, Holysloot, 

Zuiderwoude en Momlickendam; 

- houten huizen in specifieke kleuren 

geschilderd, van het type dat ook in de 

Zaanstreek wordt aangetroffen; 

de regelmatige strokenverkaveling van de 

laatmiddeleeuwse veenontginning, met de 

sterk in richting wisselende verkaveling, 

als gevolg van de grillige waterlopen waar

tussen het land moest worden ontgonnen; 

- het slotenpatroon en de veenstroompjes; 

de historische dijken. 

• De Noorder IJ- en Zeedijk. 

• Het eiland Marken met een terpencluster en het 

beschermde dorpsgezicht Marken. 

3 Vecht en Plassengebied 

• De Vecht met aangrenzende oeverwallen. 

- het meer besloten en parkachtige karakter van 

de oeverwallen en stroomruggen van de Vecht; 

de cultuurhistorisch en landschappelijk 
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waardevolle buitenplaatsen; 

de structuur en het karakter van de diverse 

beschermde stads- en dorpsgezichten; 

de deels waardevolle bebouwing: 

boerderijen, molens, gemalen, sluizen, 

bruggen, fabrieken, dorpsbebouwing; 

bewoningsresten en sporen van exploitatie 

vanaf de ijzertijd; 

de diverse middeleeuwse kasteelterreinen. 

• 's- Graveland 

de cultuurhistorisch en landschappelijk 

waardevolle oude buitenplaatsen, de ont

zandingen, wasserijen, kleine bebouwing en 

karakteristieke dorpsgezichten. 

• Het veen(weide)landschap 

de zeer lange opstrekkende verkavelingen, 

soms in waaiervorm en de karakteristieke 

lintbebouwing langs ontginningsassen 

(Loosdrecht, Westbroek, met waardevolle 

boerderijen); 

de cultuurhistorisch waardevolle vervenings

restanten en petgaten; 

de restanten van eendenkooien, jaagpaden, 

kaden en weteringen; 

de verschillende onderdelen van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie/Stelling van Amsterdam. 

4 Nieuwe Hollandse Waterlinie 

• De in samenhang met het landschap ontworpen 

linie, bestaande uit een geheel van inundatie

gebieden, dijken, forten, water- en verdedigings

werken en vestingsteden met als belangrijke 

kenmerken en elementen: 

- de eenheid en openheid van de inundatie

gebieden en schootsvelden met verboden 

kringen; 

- de in verschillende tijden ontworpen 

verdedigingswerken als forten, batterijen en 

lunetten en hun samenhang met de omgeving; 

de in samenhang met de overige onderdelen 

van de linie ontworpen andere elementen 

van het verdedigingssysteem zoals sluizen, 
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inlaten en duikers, dijken, camouflage

beplanting, (resten van) loopgraven en 

tankgrachten, betonnen mitrailleur

kazematten en groepsschuilplaatsen; 

- de historische vestingstructuur en karakter van 

de vestingsteden Muiden, Weesp en Naarden. 

• De per landschapstype variërende andere cultuur

historische waarden: 

- Het rivierengebied met stroomruggen en 

donken, die een grote concentratie van 

archeologische waarden herbergen; 

- Voor het rivierengebied kenmerkende 

elementen als dijken, dorpen en wegen en 

gebouwde monumenten; 

- Het veengebied met mogelijke bewonings

resten uit de IJzertijd tot de Romeinse tijd en 

ontginnings- en verkavelings- en dorps

structuren die tot de Late Middeleeuwen 

teruggaan. 

5 Stelling van Amsterdam (Unesco-monument) 

• In de Stellingzone liggen de dijken, forten, sluizen, 

inlaatwerken en een deel van de inundatie

gebieden. In opdracht van Gedeputeerde Staten 

is een plan opgesteld voor behoud en ontwikke

ling van de Stelling. Dit plan vormt de basis voor 

de begrenzing van en het ruimtelijk beleid voor 

de Stellingzone (zie hoofdstuk 4.7 van dit streek

plan) en de het opstellen van een ontwikkelings

programma. 

6 Zuid-Kennemerland 

• De ruimtelijk samenhangende reeks buiten

plaatsen, landgoederen en villaparken aan de 

rand van de duinen met: 

- binnen de landgoederen en buitenplaatsen 

een eenheid van landhuis of kasteel met 

bijgebouwen, park en/ of tuin en elementen 

in de tuin zoals bruggen, paviljoens, hekken 

en poorten; 

- de lanen en lanenstelsels om het buiten; 

- oude parkbossen; 
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- de jongere villaparken; 

- de karakteristieke open veldjes en akkertjes te 

midden van de besloten bossen en land

goederen (voormalige lakenvelden, restanten 

van bollenteelt op oude geestgronden, 

paardenwei); 

- het systeem van de oude duinen en strand

wallen dat sinds het Laat Neolithicum 

bewoond en geëxploiteerd is; 

- steilrandjes als relicten van oude zand

wirnungen. 
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TOELICHTING BIJ DE l<AART 

Milieubeschermingsgebieden, geluids- en 
veiligheidszones en technische infrastructuur 

Milieubeschermingsgebieden 

Onderscheiden worden: 

1 Stiltegebieden. 

2 Grondwaterbeschermingsgebieden. 

3 Bodembeschermingsgebieden. 

4 Natuurbeschermingswetgebieden en Habitat- en 

Vogelrichtlijngebieden (zie de kaart Groene en 

cultuurhistorische waarden en milieu

beperkingsgebieden). 

Op grond van de Wet Milieubeheer zijn gebieden 

aangewezen, waar het milieu bijzondere 

bescherming behoeft. Het gaat om gebieden met 

bijzondere kenmerken voor natuur en landschap, 

bodemwaarden, waterkwaliteit, drinkwater

voorziening en rust en stilte. 

De bescherming van deze gebieden is geregeld in het 

Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006. 

Op de milieubeschermingsgebieden is de Provinciale 

Milieuverordening van toepassing. 

Geluidszones rond industrie 

(A-zonering) 

Op basis van de Wet geluidhinder wordt rond 

industrieterreinen een zone vastgesteld die het 

gehele gebied omvat waarbinnen, met inachtneming 

van alle krachtens de Wet milieubeheer verleende 

vergunningen en voorschriften, een hogere geluid

belasting dan 50 dB(A) optreedt. 

Buiten de zone mag de geluidbelasting van het gehele 

industrieterrein dus niet hoger zijn dan 50 dB(A). 

Deze zone waarborgt voor bedrijven in zekere mate 

toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. De zone

grens stelt echter ook een grens aan oprukkende 

woningbouw, omdat slechts onder voorwaarden in 

geluidszones mag worden gebouwd. 

Schiphol 

Opgenomen zijn: 

1 beperkingengebied; 

2 gebied beperking bebouwing. 

Voor deze en de overige beperkingen wordt (ook) 

verwezen naar de bijgevoegde 'Informatieve kaart 

Belemmeringen voortkomend uit het Luchthaven

indelingbesluit Schiphol', het beh·effende besluit zelf 

en de bijbehorende kaarten. 

Geluidscontour Vliegveld Hilversum 

Opgenomen is de contour welke is gevoegd bij het 

besluit van de Staatssecretaris van V & W van 

25 maart 2003 voor de zonering van vliegveld 

Hilversum. 

Contouren voor geluid en lucht

verontreiniging langs rijks- en 

provinciale wegen 

Geluid 

De indicatieve contour voor geluid langs rijks- en 

provinciale wegen is berekend voor de periode tot 

2010, op basis van een standaardverdeling van de 

motorvoertuigen en de gemiddelde en open (zonder 

afschermende voorzieningen) geluidsoverdracht. 

Binnen de contour is er sprake van een hogere 

geluidbelasting dan 50 dB(A). Bij plantoetsing dient 

nader onderzoek te worden uitgevoerd, waarbij 

rekening wordt gehouden met specifieke lokale 

omstandigheden. 

Luchtverontreiniging 

Dit betreft de berekende contour voor het jaar 2001, 

waarbinnen de jaargemiddelde concentraties voor 

N02 in de lucht de grenswaarde van 40 ug / m3 

overschreden werden. Bij plantoetsing dient nader 

onderzoek te worden uitgevoerd, waarbij rekening 

wordt gehouden met specifieke lokale omstandig

heden. 
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Vrijwaringszone Marlcermeer, 

Gooi- en IJmeerlcust 

De vrijwaringszone is een zone van 100 meter 

binnendijks en 175 meter buitendijks, waar alleen 

uitbreiding van functies is toegestaan met een niet

onomkeerbaar karakter. De zone maakt dijk

versterking op lange termijn mogelijk. 

Nationale leidingenstroolc, regio

nale leidingenstroolc, straalpaden, 

hoogspanningsleidingen 

Voor de begripsomschrijving wordt verwezen naar 

de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid. 
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