De BUCH

Experts resultaten
stellingen
Omgevingsvisie: blik over de grenzen

Kerngroep Omgevingsvisies
16-6-2020

Feedback experts op stellingen

Inleiding.
Diverse organisaties zijn benaderd om een reactie te geven op stellingen om een beeld te
krijgen hoe men vanuit deze organisaties aan kijkt op onderwerpen die belangrijk zijn bij de
ontwikkeling van de omgevingsvisie.
Is daarbij vooral gekeken naar organisaties die of een koepelfunctie hebben binnen het
taakveld of werkzaam zijn binnen de verschillende BUCH gemeenten. Van de 60 verzoeken
zijn 18 reacties terug gezonden. Primair is gevraagd om de beantwoording breed te richten
op het taakveld zelf en indien nodig daarbij aandacht te geven aan een specifieke gemeente.
De resultaten van de peiling onder deze groepen is in dit document verwerkt. De individuele
reacties zijn gekoppeld aan een thema.

Onderstaand de feedback van experts op de stellingen in het kader van de
omgevingsvisies.
1. Sport

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen om antwoorden te formuleren die op meerdere gemeenten
van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één van de drie
gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen?
Algemeen: Sport.
Trends: korte termijn voldoening, shopping, curling gedrag, normvervaging, bijbrengen van normen
en waarden d.m.v. sport.
Ontwikkelingen: Sportverenigingen meer bezig met gedragsverandering van de sporter. Aanleren
van de sport an sich komt daardoor in gedrang. Ontwikkeling van elk individu, bij teamsport,
stagneert daardoor. Dan maken leden sneller de beslissing om een andere, individualistischere,
keuze te maken.
1

Feedback experts op stellingen

Urgente thema’s: Hoe houden wij de verenigingen, accommodaties, sportbedrijven enz. in stand in
deze moeilijke tijd van corona.
Vernieuwingen: Meer gelijk speelveld voor alle verenigingen. Tariefsysteem en subsidiesysteem
veranderen waardoor diversiteit en instandhouding van verenigingen en accommodaties in de
toekomst gewaarborgd blijft. Met plezier grensverleggend sporten kan iemand, al van kinds af aan,
mentaal sterker maken en voorbereiden op de toekomst. De coördinatie ontwikkeling is soms zeer
slecht. Daar moet al aan begonnen worden als het kind nog heel jong is. (school!!) Vakleerkrachten
juist ook inzetten bij de laagste groepen.
Specifiek: gemeente Castricum
Gelijk speelveld voor alle verenigingen met als gevolg stimuleren van de ontwikkeling van ALLE
verenigingen en het waarborgen van de instandhouding van accommodaties. Gebruik
vakleerkrachten L.O. optimaliseren, meer samenwerking scholen en verenigingen v.w.b. clinics,
toernooien enz. (geldelijke middelen daarvoor beschikbaar uit nieuw tarief en subsidiesysteem.
Maatschappelijke betrokkenheid!!!!

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen: Duingebied om te sporten. De sportaccommodaties. Diversiteit.
Specifiek: gemeente Castricum: zie algemeen

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen: Samenwerking met andere Buch gemeenten en sportraden. Een algemeen sportbeleid
voor de Buch. Buch brede voorlichting sportverenigingen en waar mensen terecht kunnen.
Specifiek: gemeente Castricum: Verdwijnen van diversiteit, geen gelijk speelveld voor de
verenigingen. Toezicht hierop van gemeente vervaagd.

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen: Meer alertheid en regie t.a.v. instandhouding diversiteit aan sport mogelijkheden.
Duidelijk toekomstgericht Buch sportbeleid. Meer samenwerking in de Buch.
Specifiek: gemeente Castricum: zie boven

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen: Meer met de Buch doen. Buch Schooltoernooien, Buch clinics, Buch ontdekkingsdagen,
enz. Begin bij de jeugd zodat zij er mee opgroeien en het normaal vinden om Buch breed te denken.
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Strand en duingebied, met inachtneming van de natuur, zo goed als mogelijk ontwikkelen op het
gebied van sportgebruik. Samenwerking PWN.
Streven naar gelijke behandeling van de sporter en sportvereniging in de gehele Buch.
Specifiek: gemeente Castricum: Op korte termijn een modern tarief en subsidiestelsel opstellen.
Voorbeeldfunctie.

2. Maatschappelijke voorzieningen.

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen: Vergrijzende bevolking, groeiende kloof tussen rijke(re) inwoners en minder rijke/arme
inwoners, verharding in debat/polarisatie, ontlezing en daardoor groeiend aantal potentieel
laaggeletterden, eenzaamheid onder de bevolking oa ouderen maar ook jongeren, digitaliserende
overheid die steeds minder goed bereikbaar wordt voor medemens die niet digitaal vaardig is.
Behoefte aan (zinvolle) ontmoeting met medemens. Overheid vraagt om participerende zelfredzame
burgers maar is niet altijd in staat om burgers die dat niet zijn te helpen dat te worden. Voor burgers
die dat niet kunnen kan de overheid/gemeente een onoverkomelijk bastion vormen, een ‘machine’
waarin de burger wordt vermalen. ‘Marktdenken’ voor zaken die ten behoeve van het algemeen nut
zijn. Gevaren én kansen van social media en internet.
Specifiek: gemeente Bergen: drugsgebruik onder jongeren, (digitaal) pesten onder jongeren

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen: Voorzieningenniveau van winkels, culturele en maatschappelijke instellingen.
Samenwerking tussen partijen belonen, niet ‘af te straffen’ door dan te korten op subsidie bij één
van de twee samenwerkende partijen.
Specifiek: gemeente …..

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen: Dat de gemeenteraad soms in details mee wil sturen bij vrijwilliger- en professionele
organisaties. Te weinig kaderstellend op de grote lijnen, te weinig vertrouwen in de professionaliteit
(of het nu vrijwilligers of professionele organisaties zijn) van organisaties die gesubsidieerd zijn.
Teveel bureaucratie en teveel op details informatie vragen vanuit ambtelijk apparaat (gevoed door
politiek klimaat), te weinig rolvastheid van de raad en soms het college. Onvoldoende kennis van de
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kennis en kunde die al aanwezig is bij instellingen in de gemeente om bepaalde doelstellingen van de
gemeente te behalen door deze partijen dan te vragen om hun inzet. Samenwerking tussen
maatschappelijk instellingen wordt niet actief bevordert, en niet beloont als het wel gebeurt.
Specifiek: gemeente …..

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen: Een lange termijn visie voor de ontwikkeling van de gemeente, in relatie tot de
vraagstukken voor de komende tien-twintig jaar. Brede kaders stellen, met daaraan ook een budget
en tijdpad. Niet op details gaan zitten, hou de grote lijn in de gaten. Laat de professionals hun werk
doen, en geef vanuit je kaders aan waarop je rapportages wilt (die ook meetbaar/haalbaar, reëel
moeten zijn). Beloon samenwerken. Benoem ambities voor je gemeente en hang daar ook een reeel
budget aan. Stimuleer samenwerking. Oordeel niet zonder met professionals te hebben gesproken.
Jaag geen eigen stokpaardjes na, kijk naar het groter geheel.
Specifiek: gemeente …..

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen: Leefbaarheid van de kernen, economische perspectieven van inwoners, ondersteuning
onderwijs voor 0-100 jaar op gebied van taal, leesbevordering, digitale geletterdheid. Verbinding
leggen met oa zorg, welzijn tav bovenstaande thema’s.
Specifiek: gemeente …..

3. Ouderenbond

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen:

1. Klimaatverandering, de gemiddelde jaartemperatuur zal de komende decennia stijgen.
Water wordt een belangrijk onderwerp. Hoe gaan we daar mee om (zowel met het teveel
op een bepaald moment als het te kort tijdens langere perioden van droogte). Maar ook is
hitte stress in warme zomers te voorzien.
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2. Vergrijzing: er is onvoldoend ingespeeld op de demografische gegevens. Onvoldoende
doorstroom-woningen waardoor er voor jonge gezinnen vrijwel geen woningen vrijkomen.
De komende 15 jaar zullen veel ouderen overlijden maar de koopprijs van de meeste
woningen in de Buch gemeenten is dermate hoog dat alleen meer gefortuneerde mensen
uit de randstad (maar meestal met weinig of geen kinderen) deze woningen kunnen kopen.
De samenstelling van de bevolking wordt hierdoor onevenwichtig. En dat heeft weer
gevolgen voor allerlei voorzieningen zoals scholen, sportverenigingen, winkels, etc.
3. Verkeer en infrastructuur: Er is vanuit de Buch gemeenten veel forensisch verkeer. Veel
inwoners werken of gaan naar school in Haarlem, Zaanstad, Beverwijk en
Amsterdam/Haarlemmermeer/Schiphol. Maar zelfs Den Haag, Leiden en Utrecht zijn geen
uitzonderingen. Dit verkeer, en vooral autoverkeer, zal in de toekomst ongewenst zijn en
ingeperkt moeten worden.
4. Vakanties in het buitenland zullen in de toekomst steeds meer vervangen moeten worden door
vakanties in Nederland. De kust en de duinen zijn dan aantrekkelijke gebieden vooral voor de
minder gesitueerden. Dat kan druk op Castricum, de duinen en het strand betekenen.
Specifiek:
Ad 1. Water dat in de “natte” periodes valt niet afvoeren maar opzamelen in basins en/of cisternen.
Dat kan bijvoorbeeld onder parkeerplaatsen zoals in Castricum bij Geesterduin. Dit water kan dan
weer gebruikt worden om tijden van droogte de groenvoorzieningen van water te voorzien. Ook het
opzamelen van water door huishoudens kan gestimuleerd worden met bijvoorbeeld
regentonnen/bassins . Water kon wel eens kostbaar worden. Om hitte stress te voorkomen is veel
groen (grote bomen!!) een probaat middel net als het voorkomen van te veel dichte bodems
(stenen, tegels etc.) Hitte stress kan ook voorkomen worden door de hitte af te voeren naar
ondergrondse opslag en later weer te gebruiken, om te zetten in elektriciteit en op te slaan c.q. om
te zetten in waterstof.
Ad 2. De woning voorraad opnieuw onder de loep nemen en bezien waar oude woningen
afgebroken kunnen worden en meer sociale bouw voor gezinnen gerealiseerd kunnen worden. En
dan vooral gezinnen met kinderen de kans geven. Ook voor gemeenten zijn kinderen de toekomst!
Anderzijds er zijn in de Buch gemeenten veel grote één gezin huizen waarin senioren wonen. Bouw
voor de laatste groep appartementen op plaatsen waar misschien te oude of te kleine één gezin
woningen afgebroken kunnen worden. De groen ruimte vol bouwen heeft weinig zin, dat soort
wijken is in ca. 30 – 40 jaar volkomen vergrijsd.
Ad.3 De Buch gemeenten zijn te afhankelijk van de Nederlandse Spoorwegen met maar één
volwaardige lijn Alkmaar richting Amsterdam die zich in Uitgeest kan splitsen richting Haarlem. Deze
lijn kan beperkt worden gebruikt voor Hoog frequent spoor richting Amsterdam en verder. Richting
Haarlem, Leiden, Den Haag komt er bekaaid van af. De Egmonden, Schoorl en Bergen hebben
helemaal geen railverkeer. Limmen en Akersloot hebben slechte verbindingen met het NS station in
Castricum. Toch komen uit al deze plaatsen vrij veel forensen vandaan. Een oplossing zou gezocht
kunnen worden door snelle forensen verbinding naar NS Stations om zo het autoverkeer te
beperken. Het is een droom om te denken dat iedereen thuis kan werken dus forensen blijven we
houden. Liever zo weinig mogelijk maar dat zou betekenen het werk naar de forensen te brengen.
Ad 4. Dit wordt een probleem op zich. Nu al is op zomerse dagen te weinig mogelijkheid om het
strand te bereiken. En als het strand dan bereikt kan worden is het gebruik van het strand bij de
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opgangen nu al beperkt door te veel op het strand gebouwde huisjes . Ook in de toekomst kan bij
stijgend zeewater peil en de noodzaak de duinvorming te bevorderen het gebruik voor recreatie
verder beperken. Weg met de huisjes en de stranden goed bereikbaar maken voor recreatie van
minder vermogenden. Maar wel wildgroei van toeristenverblijf in de hand houden door een strikt
vergunningen stelsel.

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen:
1. Het woongenot in de Buch gemeenten moet zo veel mogelijk behouden blijven.
2. De groene omgeving moet behouden blijven.
3. Voorzieningen moeten behouden c.q. uitgebreid worden.
Specifiek: gemeente Castricum (CAL)
Ad 1. Zorg voor het behoud van voldoende voorzieningen zoals scholen, bibliotheek, restaurants,
bioscoop, zwembad en inloopplaatsen. Ook het groene karakter moet gekoesterd worden. Blijf
bomen planten en andere groenvoorzieningen in stand houden. Voer actie tegen het vliegtuig lawaai
en vecht voor goede railverbindingen. Maak de infrastructuur vriendelijk voor fietsers en
voetgangers (De Dorpsstraat is als fietsstraat volkomen mislukt door het autoverkeer niet te
beperken en door de verkeerde stenen in de middenstrook te gebruiken).
Ad 2.. Beperk c.q. verbied het bouwen in de groen ruimte voor de happy few. Houd de omgeving
open en aantrekkelijk om er te fietsen of te varen. Beperk activiteiten die niet in het landelijke
karakter thuishoren zoals campings, vakantieparken etc. Maar beperk ook de aanleg van
windmolens en zonneparken (met panelen dus).

Ad 3. Zorg voor goede en betaalbare voorzieningen zoals bioscoop, zwembad, bibliotheek
en bijv. inloop mogelijkheden voor senioren (waarom is Geesterhage niet open voor het
drinken van een kop koffie bijv.? Kijk naar Heemskerk!) Castricum heeft in het verleden het
initiatief te veel bij anderen laten liggen. (Zie Geesterhage met het versnipperde eigendom).
Maar ook het winkelaanbod is belangrijk. Er zijn wel veel kappers maar andere
gespecialiseerde winkels ontbreken.

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen:
1. Ik maak me zorgen over de besluitvorming. De gemeenteraden zijn vaak verdeeld in te veel
fracties met veel grote ego’s. Het gemeentebelang wordt wel beleden maar niet gepraktiseerd.
2. Er is in onder de inwoners veel kennis aanwezig. Die wordt onvoldoende benut en inspraak
wordt overgelaten aan mensen die wel vlot van de tong zijn maar kennis en inzicht ontberen.
Inspraak zonder inzicht geeft uitspraken zonder uitzicht!
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3. Het gemeente bestuur (maar ook de fracties) nemen uit angst voor de kiezer vaak geen ferme
besluiten en sparen de kool en de geit te veel.
Specifiek: gemeente Castricum
Ad 1. Hier kan de gemeente Castricum zelf niets aan doen. Het is een mankement in de democratie
en het kiesstelsel.
Ad 2. Dit kan beter. Inspraak is de laatste jaren verbeterd maar er kan ook gezocht worden naar
mensen die inhoudelijk kunnen bijdragen. Belangstelling of belang is niet genoeg. Misschien eens
inventariseren welke kennis bij wie aanwezig is, ook bij de gepensioneerden waar veel mensen met
praktijkkennis en ervaring bij zit.
Ad 3. Gewoon de rug rechten en een weloverwogen besluit nemen dat voor de gemeenschap als
geheel goed is. Niet altijd alle belanghebbenden proberen tevreden te stellen, dat lukt gewoon niet.

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen: Daadkrachtig optreden. Wel goed luisteren naar de inwoners.
Specifiek: gemeente Castricum
Goed luisteren betekent NIET dat doen wat men graag wil maar wat goed is voor de gemeenschap
(grootste gemene deler) zonder andere groepen te benadelen. Er mag geen onrecht aangedaan
worden maar bepaalde wensen hoeven niet altijd gehonoreerd te worden.

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen: De zorg voor senioren heeft met veel gebieden te maken. Bijvoorbeeld inkomen,
wonen, gezondheidszorg, voorzieningen, bereikbaarheid,verkeer.
Specifiek: gemeente Castricum: reeds verwoord bij de diverse onderwerpen

4. Ouderenzorg

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen:
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1. Toenemende vergrijzing gaat nog veel meer effect hebben op allerlei terreinen, zoals wonen,
welzijn, zorg, pensioenen, vrijwilligerswerk, mantelzorg etc.
2. Toenemend tekort aan gediplomeerd zorgpersoneel (vaak parttime)
3. Veel te weinig betaalbare woningen in Heiloo, Bergen en Schoorl, waardoor geen personeel meer
te vinden is, hetgeen kan leiden tot ‘vertrek van voorzieningen’
Specifiek gemeenten:
4. PAS OP: Bergen en Schoorl worden het ‘bejaardenhuis’ van Noord-Holland

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen:
Veel groen, laagbouw, voldoende doch niet te veel toerisme, basisscholen
Specifiek: gemeente …..

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen:
1. Veel te veel mensen, ook door koop van 2de huis. Slecht voor de leefgemeenschap (geen behoefte
aan scholen, vrijwilligerswerk, verenigingen).
2. Personeel met lage en zelfs middenklasse inkomens kunnen hier niet meer wonen; veel te weinig
huizen voor startende jongeren.
3. sociale woningbouw ook voor inwoners van de gemeente
Specifiek: gemeente …..

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen:
1. stabiliteit en professionaliteit
2. meer visie en richting i.p.v. plannen komende 2 jaar
3. veel meer transparantie, open communicatie over plannen
Specifiek: gemeente Bergen heeft nog een klus te klaren, gezien de publiciteit afgelopen jaren,
verloop wethouders etc.

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen:
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Veel meer oudere inwoners vragen om andere huisvesting, veel aanpassingen in huizen; seniorproof
dorp maken; gaan veel meer zorg vragen; meer informele zorg; meer vrijwilligerswerk etc.
Specifiek:
Een visievraag is o.a.: worden Heiloo, Bergen en Schoorl dorpen steeds meer ‘elite-dorpen’, die alles
zelf kunnen betalen incl. particuliere zorg?
Of wordt gestuurd op ook inwoners met een kleinere portemonnee, die tevens veel uitvoerend werk
kunnen verrichten binnen de nog aanwezige instellingen?

5. Wonen

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen:
Wij zien een groot tekort aan betaalbare huurwoningen in alle drie de gemeenten. Wij kunnen en
willen deze ook door de gemeenten gewenst uitbreiding van de sociale huur voorraad realiseren
wanneer in de omgevingsvisie een heldere visie wordt opgenomen over ontwikkelingen van
aantallen sociale huurwoningen. Deze aantallen stemmen we graag nader met u af. Naast aantallen
is het van groot belang om ook goed te definiëren wat een sociale huurwoning is. Het is daarvoor
met name van belang om iets te zeggen over welke huur categorieën gewenst zijn (1e
aftoppingsgrens, 2e aftoppingsgrens en sociale huurgrens) en om vast te leggen dat sociale
huurwoningen voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld de eerste 25 jaar) niet verkocht mogen
worden en dat de huurprijs bij mutatie niet verhoogd mag worden naar de vrije sector. Dat is de
enige manier om te zorgen dat sociale huurwoningen voor de gemeenten behouden blijven.
Wij zien dat collega gemeenten als Alkmaar nadenken over het stellen van aanvullende ambities op
het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en wonen, welzijn en zorg. Wij denken dat hier heel
voorzichtig mee moet worden omgesprongen. Dergelijke ambities, indien niet zorgvuldig getoetst
aan de praktijk kunnen aanleiding geven tot forse kostenverhogingen en dit leidt tot niet haalbare
projecten waardoor uiteindelijk minder woningen worden gerealiseerd. Hier denken we ook graag in
mee
Specifiek: gemeente ……

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen:
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Behoudt het dorpse en groene karakter maar sta open voor vernieuwing. Het zou goed zijn om niet
te krampachtig vast te houden aan het bouwen in ‘maximaal drie lagen’. Maximaal drie bouwlagen is
soms zeer verdedigbaar maar er zijn ook plekken waar meer kan. Om de woningnood op te lossen
moeten die kansen ook benut worden.
Specifiek: gemeente …..

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen: Zie bovenstaande twee antwoorden
Specifiek: gemeente …..

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen: Een daadkrachtige en consistente uitvoering van de omgevingsvisie en vertaling naar
concrete plannen en ontwikkelingen
Specifiek: gemeente …..

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen:
Specifiek: gemeente …..

6. Ouderenbond

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen: Eenzaamheid onder ouderen.
Activiteiten bestemd voor ouderen faciliteren
Specifiek: gemeente ……
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Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen: Huidige subsidieregelingen.
Specifiek: gemeente Castricum, kern Limmen.
In stand houden huidige voorzieningen voor ouderen en waar nodig op specifieke terreinen tijdelijke
acties organiseren.

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen: Kan ik niet beoordelen.
Specifiek: gemeente Castricum.
Huidige voorzieningen zijn redelijk.

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen: Woningbouw voor senioren activeren.
Veel en veel meer woonvoorzieningen, koop en huur, voor senioren. Is een gat in de markt. In
Limmen is er voor onze doelgroep nauwelijks vooruitzicht om naar seniorenappartementen te
verhuizen.
Specifiek: gemeente …..

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen:
Specifiek: gemeente Castricum. Samenwerking met de Cameren.

7. Gehandicapten platform

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen:
Demografische ontwikkelingen: Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking zal het aantal mensen met
een beperking en ouderen in de bevolking toenemen. Bovendien zullen deze groepen steeds meer actief
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(willen) deelnemen aan de samenleving. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van
personen met een handicap (verder: VN-verdrag) verplicht overheden om mensen met een beperking de
mogelijkheid te bieden om op gelijke voet te kunnen deelnemen aan de samenleving. Met deze
ontwikkelingen zal op alle beleidsterreinen rekening gehouden moeten worden.
Woningnood: Landelijk is er een groot tekort aan goede betaalbare woningen.

Specifiek: gemeente Castricum. Het ontbreken van een visie over de inclusieve samenleving. Maak
werk van dit maatschappelijk thema en zet Castricum positief op de kaart.
Castricum kan zijn steentje bijdragen aan het oplossen van de woningnood door meer aandacht te
geven aan levensloopbestendig ontwerpen van woningen.
Al onze opmerkingen hebben uitsluitend betrekking op de gemeente Castricum, omdat wij alleen
adviseren aan de gemeente Castricum. Ook hebben wij geen zicht op de situatie en de
ontwikkelingen in de andere gemeenten.

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen:
Het dorpse karakter en de gastvrijheid voor iedereen. Zorg ervoor dat ook iedereen zich welkom
voelt door het fysiek wegnemen van alle drempels (obstakels).
Specifiek: gemeente Castricum: Maak van Castricum een gemeente die voorop loopt qua
toegankelijkheid. Niet alleen openbare gebouwen en openbare voorzieningen maar ook de Horeca,
winkels, natuurgebieden, strand, sportaccommodaties, recreatievoorzieningen, speeltuintje,
openbaar groen, enz.

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen:
De toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen, voorzieningen
en woningen voor mensen met een beperking.
Specifiek: gemeente Castricum Zie eerder antwoord.

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen:
Het actief ontwikkelen van een visie op een inclusieve samenleving. Niet alleen meer aandacht voor
de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen, voorzieningen
en woningen voor mensen met een beperking. Ook een actieve stimulerende rol naar lokale
bedrijven en particuliere eigenaren om Castricum toekomstbestendig te maken. Het VN-verdrag
verplicht hiertoe.
Specifiek: gemeente Castricum
Motiveer via bijv. de ondernemersvereniging of lokale afdelingen van brancheverenigingen (bijv.
horeca) de plaatselijke middenstand tot het zetten van extra stappen in het kader van de
toegankelijkheid. Profileer Castricum als de toegankelijke bestemming voor toeristen mét en zonder
beperking. Zorg voor goede voorzieningen (openbare toegankelijke toiletten, parkeerplaatsen,
strandrolstoelen, toegankelijk openbaar vervoer, winkelgebieden voor louter langzaam verkeer,
enz.)

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen:
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Verkeer, vervoer, ruimtelijke ordening, woningbouwplanning en –programmering. Toerisme,
inrichting van winkels en horecavoorzieningen, recreatie, sportaccommodatie, enz. Eigenlijk alle
verbanden met de inclusieve samenleving.

8. Natuurorganisatie

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder ‘Algemeen’ willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder ‘Specifiek’ kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.

m.
n.
o.

invulling NNN realiseren (in samenwerking met TBO’s en Provincie Noord-Holland)
vergroten biodiversiteit
natuurinclusieve landbouw stimuleren
bevorderen rustige recreatie door goed onderhoud en herinrichting van fietspaden
binnenduinrand ontwikkelen, vooral door gebruik te maken van de kwelstromen
vrijkomende agrarische bebouwing door stoppen bedrijven / te grootschalige toepassing van
ruimte voor ruimte regeling
klimaatverandering: droogte en piekbelasting doorclusterbuien
plaatsing van zonnevelden op locaties die daar niet voor geschikt zijn, planologie loopt achter de
ontwikkelingen aan
rommelige dorpsranden: neiging om te hoge gebouwen aan de rand van dorpen te plaatsen,
zoals aan de hoek Nesdijk / Lijtweg
maatschappelijke trend: grote betrokkenheid van bewoners en bezoekers bij de kust (zie
kustcampagne Natuurmonumenten), die in combinatie met voorgestelde grote bouwprojecten
als Hotel Nassau in Bergen aan Zee voor maatschappelijke weerstand zorgt
thema: wens van PWN om drinkwaterwinning te verhogen en verkenning van de mogelijkheden
van de polders te gebruiken
trend: economisch belang agrarische sector neemt relatief af, terwijl belang diensteneconomie
en toerisme blijft toenemen. De ‘mismatch’ tussen de wens voor een aantrekkelijk landschap
aan de ene kant en de doorgaande schaalvergroting van de landbouw anderzijds zal hierdoor
toenemen.
de nog steeds voortgaande schaalvergroting van de landbouw, waardoor in het open landschap
grote stallen worden gebouwd
trend: de budgetten voor natuurbeheer nemen af, terwijl het aantal bezoekers nog steeds
toeneemt. Hierdoor is vooral lastig om de recreatieve voorzieningen te kunnen onderhouden
de tegenstelling tussen met name Bergen als krimpgemeente, terwijl hier heel veel mensen
willen wonen. Maar iedereen wil hier juist wonen omdat het (niet-bebouwde) landschap zo
aantrekkelijk is ….
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p. toename van de hoeveelheid zand(suppletie) die nodig is om de kust op zijn huidige plaats te
houden: is het niet logisch om per gebied te definiëren ? (dus regelmatig zand toevoegen voor
de badplaatsen, en tijdelijke kustafslag toestaan in de natuurgebieden
q. omzetten van campings in vaak uniforme bungalowparken met rijen dezelfde huisjes
r. trend: de landelijke en Europese politiek zet steeds meer in op het ontwikkelen van een
bufferzone rond N2000-gebieden. Voor de BUCH betekent dit dat het gebied ten westen van de
lijn Heiloo – Uitgeest integraal als bufferzone / ontwikkelingsgebied voor natuurvriendelijke
landbouw kan worden ingericht. Hier is veel geld voor beschikbaar.
Specifiek: gemeente ……

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

archeologische waarden
cultuurhistorische waarden van het kleinschalige, Hollandse polderlandschap
de cultuurhistorische waarden uit WO II, zoals de bunkers van Vliegveld Bergen
de bestaande natuur (van Gemeente, TBO’s, Provincie)
openheid van de polders versus de beslotenheid van binnenduinrand en de dorpen
op veel locaties is nog ‘oud grasland’ met veel reliëf aanwezig, oud grasland is in staat om droge
periodes te doorstaan en heeft hoge natuurwaarden
g. relatieve duisternis: op veel plaatsen in het buitengebied zijn geen lantaarnpalen aanwezig
h. vrijwel geen hoogbouw in de (meeste) dorpen
i. de openheid van het Alkmaardermeer
j. de zeer waardevolle weidevogelgebieden rond het Alkmaardermeer en tussen Akersloot en
Limmen
k. de open ruimte in het algemeen. Helaas is de strandwal van Limmen / Heiloo straks grotendeels
volgebouwd. Hopelijk kan het overgebleven landelijk gebied vrij blijven van bebouwing
l. het kwelwater vanuit de duinen, inclusief duinrellen
m. de overgebleven open ruimte in de binnenduinrand
n. het overgebleven kleinschalige verkavelingspatroon, en dan vooral oud grasland met reliëf en
veel greppels
o. de gemeente Bergen heeft (door de enorme afwisseling duin, polder, bos) de hoogste
biodiversiteit (per km²) van geheel Nederland
p. het strand, en dan vooral het ontbreken van grote uniforme strandhuizen zoals in Zeeland
q. het stuivend zand in de duinen
r. relatief natuurvriendelijk beheer van de wegbermen (in vergelijking met andere gemeenten)
Specifiek: gemeente …..

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen:
a. windmolens op Hondsbossche Zeewering in kader van RES
b. de BUCH-gemeenten zouden meer een voortrekkersrol kunnen nemen
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c. te veel compensatiewoningen in ruil voor gesloopte agrarische bebouwing, die te dominant in
het landschap aanwezig zijn zoals de nieuwe bebouwing langs de Groeneweg in Bergen (in ruil
voor manege)
d. plannen voor hoogbouw langs de kust, zoals Hotel Nassau
e. de duinen van Schoorl zijn de meest brede van Nederland. Hier kan een op Europese schaal
uniek duinlandschap ontstaan, met een ‘flexibele kust’ met stuivende duinen
f. er kan beter gebruik worden gemaakt van het kwelwater uit de duinen: graven van nieuwe
duinrellen, natuurvriendelijke oevers
g. de doorgaande schaalvergroting en intensivering van de landbouw
h. er zijn veel initiatieven voor ‘lokale landbouw’, zoals pluktuinen, of de Egmondse bierbrouwerij.
De gemeente kan dergelijke initiatieven ondersteunen.
i. de gemeente kan zelf een keten van kleine natuurgebiedjes en natuurvriendelijk beheerde
bermen ontwikkelen.
j. er kan meer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die de status van Natura 2000
geeft. Denk hierbij aan LIFE-gelden, of de landelijke inzet om bufferzones rond N2000 te
ontwikkelen, met de bijbehorende financiering
Specifiek: gemeente …..

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen:
a. omarmen van Bijzonder Provinciaal Landschap
b. voortrekkersrol bij realiseren invulling NNN, vergroten biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw
stimuleren, bevorderen rustige recreatie en behoud van cultuurhistorische waarden
c. een stimuleringsprogramma ‘lokale en natuurinclusieve landbouw’, gericht op gepaste
landbouw (met Schiermonnikoog als goed voorbeeld)
d. de gemeente kan meer Europees geld binnenhalen, zoals Interreg, of POP3. Hiermee kan bv de
transitie richting een natuurinclusieve landbouw worden ondersteund. Goede voorbeelden
elders zijn bv het Partridge-project in Zeeland.
Specifiek: gemeente …..

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen:
a.
b.
c.
d.

geen woningbouw buiten bebouwde kom (conform Bijzonder Provinciaal Landschap)
duurzame energie: waar komen windmolens en zonnevelden
kustveiligheid: discussie over volhoudbaarheid zandsuppleties
landbouwbeleid: doorgaan met specialisatie en schaalvergroting of inzetten op natuurinclusieve
en lokaal verankerde landbouw?
e. waterbeleid: water afvoeren of sparen voor droge periodes?
f. drinkwaterwinning: hoe kan opvangen van kwelwater richting de polders samengaan met
natuurontwikkeling?
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g. recreatiebeleid: gaan we door met omzetten van campings in uniforme huisjesparken of komt
er een bouwstop?
h. Natura 2000
Specifiek: gemeente …..

9. Sport

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen:
- Mensen sporten minder vaak in verenigingsverband. De ongeorganiseerd sport groeit, mensen
sporten op het tijdstip dat het hen past en vaker individueel of in zelf gevormde groepen. Hierbij
wordt meer en meer gebruik gemaakt van niet-traditionele locaties, vaak de buitenruimte.
- vergrijzing, belangrijk dat senioren veilig kunnen bewegen in hun directe leefomgeving. Geldt ook
voor mensen met GGZ klachten, bewegen is belangrijk voor psychisch, fysiek en sociaal welzijn.
- veel Nederlanders 'zitten', dit begint al op jonge leeftijd: kinderen spelen minder buiten.
- enorme stijging van gebruik elektrische fiets, dus ook oudere mensen op de fiets. Goede
bereikbaarheid van voorzieningen en veilige fietspaden is van essentieel belang
- mensen zijn in toenemende mate op zoek naar 'totaalbeleving' bij het sporten. Mensen zoeken
naar manieren om uiting te geven aan hun identiteit en leefstijl. Sportevenementen zijn populair.
- vrijwilligers vragen om meer flexibiliteit. Minder binding aan 1 club, meer verschillende taken ipv
langdurige activiteiten.
- nationaal en lokaal sportakkoord: mooi begin met thema’s als van jongs af aan vaardig in beweging
en inclusief sporten. Het is belangrijk dat de omgeving (buitenruimte) hier op aansluit en stimuleert
tot beweging. Inclusief open club gedachte.
- nationaal preventie-akkoord
Specifiek: gemeente Castricum.
- nieuw zwembad

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen:
Specifiek: gemeente Castricum:
- veel verschillende locaties om te bewegen, veilige omgeving om te fietsen en wandelen (moet/kan
altijd verder ontwikkeld worden).

16

Feedback experts op stellingen

- lokale initiatieven, waardoor veel activiteiten te voet of met de fiets gedaan kunnen worden
(winkels, kapper, welzijnsinitiatieven etc)

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen:
Specifiek: gemeente Castricum:
- Veldjes beschikbaar voor sport/bewegen (geen hondenpoep, glas, vlakke ondergrond etc).
Daarnaast openstellen van schoolpleinen voor bewegen na schooltijd.
- Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties.
- Aantrekkelijke ruimte voor jongeren om zelfstandig te sporten/bewegen.
- Mogelijkheden van het strand benutten.
- Up-to-date houden van gemeentelijke sportvoorzieningen, zoals renovatie/onderhoud van
gymzalen.

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen: Een visie waarin een leefomgeving centraal staat die stimuleert tot een gezonde leefstijl.
Een omgeving met veel groen die uitnodigt tot bewegen en te ontmoeten.
Specifiek: gemeente …..

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen: Die functie die wij vervullen loopt dwars door alle beleidsterreinen heen. We zetten sport
en bewegen als middel in. Er zijn vele verbanden, oa met onderwijs, maatschappelijke organisaties,
zorg en welzijn. Een gezonde leefomgeving die uitdaagt tot bewegen is hierbij essentieel.
Specifiek: gemeente …..

10. Gezondheidszorg

Vragenformulier Omgevingsvisie – GGD Hollands Noorden
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.
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Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen?
Algemeen:
Voor advisering over de inrichting van de ruimte gebruikt GGD Hollands Noorden kernwaarden voor
een gezonde leefomgeving. De Kernwaarden geven handvatten om met gemeenten en anderen in
gesprek te gaan over een Gezonde Leefomgeving. Het is een set van waarden die idealiter in elk
ruimtelijk plan of –beleid aan de orde komen. De laatste versie van dit '"levende document” is te
downloaden via:
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/leefomgeving/publicaties/publicatie/20423-kernwaardenvoor-een-gezonde-leefomgeving
Dit zijn de Kernwaarden in het kort:
Kernwaarden Woonomgeving:
Kinderen groeien op in een rookvrije omgeving
Voor iedereen zijn er -dichtbij en toegankelijk- aantrekkelijke plekken
De leefomgeving draagt bij aan een gezond gewicht
Wonen en druk verkeer zijn gescheiden
Functies (wonen, werken, voorzieningen) zijn goed gemengd, overlastgevende bedrijven
staan op afstand
Kernwaarden Mobiliteit:
Actief vervoer (lopen en fietsen) is in beleid, ontwerp en gebruik de standaard
Tussen kernen zijn goede (e-)fiets- en OV-verbindingen
Kernwaarden Gebouwen (waaronder woningen, scholen e.d.):
Het binnenklimaat is prettig en gezond
Minimaal één zijde (gevel) van een woning is aangenaam
Nadere uitwerking van deze Kernwaarden is te vinden via bovenstaande link.
Aandachtspunten voor de BUCH-gemeenten zijn:
Nachtvluchten Schiphol - Enerzijds proberen druk uit te oefenen ter vermindering van het aantal en
het liefst afschaffen van nachtvluchten, daarnaast investeren in geluidsisolatie woningen en/of niet
bouwen onder aanvliegroutes. Nachtvluchten die landen op de Polderbaan leiden in alle gemeenten
van de BUCH tot een percentage bewoners dat aangeeft ernstig slaapverstoord te zijn. Ernstige
slaapverstoring leidt o.a. tot stress, depressies, overgewicht, hoge bloeddruk, verminderd
prestatievermogen (slaperig).
Geurhinder – Geurhinder wordt vooral veroorzaakt door activiteiten van de buren, waarbij
verbrandingsprocessen (barbecues, vuurkorven, openhaarden en allesbranders) een belangrijke rol
spelen. Op landelijk niveau is de geurhinder door bedrijfsmatige activiteiten in de afgelopen
decennia afgenomen. Dit geldt zowel voor fabrieken en bedrijven als voor de agrarische sector.
(bron: RIVM report 2020-0075) Experimenten zoals bijvoorbeeld een houtrookloze wijk of een actie
”wij bbq-en alleen op gas” zouden de lokale luchtkwaliteit kunnen verbeteren.
Duurzame energie – Dit is in het kader van het klimaatakkoord een thema dat alle gemeenten raakt.
Ter illustratie enkele voorbeelden waaraan gedacht kan worden gelinkt aan gezondheid: bij plaatsing
windmolens is locatie belangrijk, o.a. in verband met mogelijke geluidsoverlast en overlast door
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slagschaduw. Let ook bij warmtepompen op mogelijke geluidsoverlast, investeer in geluidsisolatie en
geluidsarme pompen.
Klimaatadaptatie - Door een veranderend klimaat zullen perioden van droogte afgewisseld met
extreme regenval en hitte steeds vaker voorkomen. Het is noodzakelijk hiervoor een
adaptatiestrategie te volgen leidend tot een regenvriendelijke inrichting van de ruimte, tegengaan
van verstening, hitteresistentie nieuwbouw (overstekken, schaduwplekken creëren, goede
zonwering, goede isolatie etc). Voor tijdens een hitteperiode heeft de GGD verschillende
voorlichtingsmaterialen om de verschillende doelgroepen de periode zo gezond mogelijk door te
komen.
Bestrijdingsmiddelen - In Nederland wonen veel mensen dicht bij landbouwgrond, zeker in het
landelijk gebied. Daar woont ongeveer 30% van de bevolking binnen 250 meter van een
landbouwperceel. Als grasland niet wordt meegeteld, is dit 18%. Op veel van die landbouwgronden
wordt regelmatig met bestrijdingsmiddelen gewerkt. Het blijft belangrijk om de dialoog tussen telers
en omwonenden te faciliteren omdat maatregelen zoals teeltvrije zones niet wettelijk kunnen
worden afgedwongen maar wel kunnen helpen bij meer acceptatie van de bedrijfsvoering van de
buren.
Specifiek: gemeente Bergen
Zendmasten – al jaren is er maatschappelijke onrust over zendmasten in de gemeente Bergen,
aandacht voor zorgvuldige communicatie op dit gebied is belangrijk.
Staatsbosbeheer voert in de Schoorlse Duinen herstelmaatregelen uit in het kader van natuurherstel
Natura 2000. Na aanvankelijke plannen om veel naaldbos te ruimen blijft nu toch een stuk daarvan
vooralsnog behouden. Het participatieplatform Schoorlse Duinen, dat bestaat uit betrokkenen uit de
omgeving, is positief over dit besluit. Het is belangrijk om gedurende het herstelproces van de
Schoorlse duinen dit overleg te blijven faciliteren en stimuleren zodat beheerders en gebruikers
beiden tevreden kunnen zijn met het eindresultaat.
Vanwege vele duinbranden in het verleden is het voor de gemeente Bergen belangrijk om extra
aandacht te besteden aan het rookverbod in natuurgebieden tijdens droge perioden en het
beschikbaar zijn van genoeg waterputten voor de brandweer.

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen De BUCH-gemeenten bezitten allemaal op eigen wijze een groene leefomgeving met
veel recreatiemogelijkheden zoals fiets- en wandelpaden. Dit is ook belangrijk voor het toerisme
waar veel ondernemers in de gemeente van leven. Naast waarde voor de toeristische sector,
stimuleert deze groene omgeving ook tot een actieve en gezonde leefstijl van de inwoners.

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Alcoholgebruik: Het alcoholgebruik onder zowel jongeren als ouderen is in de BUCH gemeenten
(www.gezondnhn.nl) behoorlijk hoog. Aandacht is daarom nodig voor de hoeveelheid plaatsen waar
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alcohol te verkrijgen is. Een vergunning voor kleinbedrijf zoals de kappers en boekhandels om ook
alcohol te schenken zou de gemeente beter niet kunnen afgeven.
Gezond ouder worden (niet alleen jeugd):
Houd druk op de ketel met betrekking tot vliegoverlast. Houd daarnaast rekening met de wijze van
bouwen of het plaatsen van bebouwing, investeer in geluidsisolatie en/of bouw niet onder
aanvliegroutes. Zoals ook al genoemd onder de eerste vraag is een deel van de bevolking ernstig
slaapverstoord, wat gevolgen heeft voor de gezondheid.
Binnenmilieu: goed isoleren betekent ook goed ventileren. Houd hier al rekening mee bij ontwerp en
bouw, maar ook voorlichting is belangrijk voor reeds bestaande situaties. Scholen: fris binnenklimaat
is goed voor de lichamelijke gezondheid van kinderen, maar ook voor het leervermogen.
Zorgen voor plaatsen voor laagdrempelige ontmoeting ter voorkoming van eenzaamheid. Maak
bijvoorbeeld bankjes zodat ouderen tussen hun loopje even kunnen uitrusten. Dit zijn dan vaak
direct ontmoetingsplekken. Groen in de buurt zorgt ook voor ontmoetingsplaatsen en stimuleert
bewegen maar liever niet met donkere stegen zodat het griezelgroen wordt.

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Dat het gemeentebestuur gezondheid hoog in het vaandel houdt en bovenaan de prioriteitenlijst
blijft zetten in al het beleid. Health in all policies.
De huidige gezondheidscrisis heeft mogelijk een economische crisis tot gevolg. Wij verwachten van
het gemeentebestuur dat zij hier pro-actief over nadenken en scenario's over uitwerken en zorgen
dat maatregelen in het belang van de economie niet de opofferingen die nu worden gebracht voor
de volksgezondheid teniet doen. Het maatschappelijk belang van investeren in de volksgezondheid is
duidelijk geïllustreerd door de maatregelen die zijn genomen in verband met Covid-19.

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Gezondheid wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector, zoals:
voedingsaanbod, publieke ruimte, huisvesting, werkomgeving, schoolomgeving, reclame en prijs. Dit
idee ligt aan de basis van ‘Health in All Policies’, een aanpak die door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt gepromoot om het gezondheidsbeleid over
beleidsdomeinen en -niveaus heen concreet te maken. In essentie gaat het erom om niet alleen de
gezondheidszorgsector te betrekken in het beleid, maar ook andere sectoren, zoals: sociale zaken,
milieu en economie. De landelijke nota publieke gezondheid (verwachte vaststelling mei 2020)
baseert zich op deze WHO-aanpak en is mede gebaseerd op de Volksgezondheid
Toekomstverkenning (VTV) 2018, en vertaalt deze naar de volgende beleidsthema’s: Van ziekte naar
gezondheid, Aanpak gezondheidsverschillen, Gezondheidsbescherming in de fysieke en sociale
leefomgeving. De komende jaren zal de GGD vanuit ‘Health in All Policies’ alle werkzaamheden
inkaderen.
Bij leefomgeving gaat het om zowel de fysieke als de sociale omgeving waarin mensen opgroeien,
leven en werken. De leefomgeving heeft grote invloed op leefstijl, gezondheid en gevoel van
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veiligheid. Zo beïnvloeden sociale relaties de gemoedstoestand en worden normen en waarden
rondom gezondheid medebepaald door opvoeding en sociale omgeving. Daarnaast stimuleert een
veilige openbare ruimte met passende voorzieningen de mate van beweging en ontmoeting.
Ruimtelijke en sociale veranderingen hebben veel invloed op elkaar. Een gezonde leefomgeving
nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico’s voor de gezondheid. De leefomgeving
hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering,
vergrijzing, individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Tegelijkertijd
neemt de druk op onze leefomgeving toe. Gemeenten staan voor de opgave om deze
ontwikkelingen en belevingen van de inwoners te verwerken in een omgevingsvisie. Dit vraagt om
een samenwerking en koppeling tussen het sociale en fysieke domein, die tot nu toe veelal
gescheiden van elkaar opereren.
11. Welzijn

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen:
Vergrijzing, ontgroening.
Kwetsbare minder mobiele mensen moeten langer zelfstandig wonen en zijn gebaat bij goede voet
en fietspaden.
Verkeersveiligheid: Inrichting van een leefomgeving waarbij men uitgaat van het belang en de
nodige ruimte voetgangers en fietsers in plaats van de auto. Zet de mens centraal in plaats van de
auto.
Een leefomgeving die uitnodigt tot verblijven, ontmoeting, beweging, voor jong tot oud.
Goede spreiding van woon/zorg/welzijnsvoorzieningen en winkels, op loopafstand te bereiken.
(woonservicegebieden)
Een veilige en sociale omgeving, waar problemen tijdig kunnen worden gesignaleerd.
Specifiek: gemeente ……

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen: De groene omgeving brengt rust, ruimte voor groen.
Specifiek: gemeente …..
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Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen: Rekening houden met rollators, scootmobielen en driewielers voor volwassenen, (bak)fietsen. Dus bredere voet en fietspaden.
Specifiek: gemeente Heiloo: Het onderhoud van voet- en fietspaden kan beter.
Het onderhoud van de groenvoorziening in randgebieden van Heiloo. Het weelderig groen, of
onkruid, maakt voet en fietspaden smaller.

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen: Een echt integrale aanpak van wonen, welzijn en zorg.
Specifiek: gemeente …..

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen: Gezondheid, (fysiek en mentaal); participeren/meedoen; werken; zingeving; al deze
thema’s zijn van invloed op welzijn. Een integrale visie op wonen, welzijn en zorg is van groot belang.
Specifiek: gemeente …..

12. Sociaal Domein,

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen: Volgens mij is het voor de contacten tussen de gemeenten en haar inwoners heel
belangrijk dat er persoonlijke contacten zijn.
Digitaal is prima wanneer je goed Nederlands beheerst en daarnaast een laptop/computer en goede
internetverbinding hebt.
Echter als je bijvoorbeeld alleen maar op een andere woonruimte kan inschrijven met deze
hulpmiddelen moeten we dar toch beter naar kijken.
Specifiek: gemeente: volgens mij geldt dit voor het hele land. ……
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Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen: De spreekuren van het sociaalteam in de diverse kernen.
Specifiek: gemeente …..

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen: Juist nu in deze periode merk je hoe lastig het is om echt contact te hebben met de
inwoners en hulpvragers.
Specifiek: gemeente …..

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen: Goede sturing op dit gebied en meer menskracht
Specifiek: gemeente …..

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen: Het Sociaal domein bestrijkt alle domeinen. Van infrastructuur,(openbaar vervoer,
parkeerverordening) ruimtelijke ordening(Woningbouw) tot schuldhulpverlening.
Specifiek: gemeente …..
13. Natuurorganisatie

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen om antwoorden te formuleren die op meerdere gemeenten
van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één van de drie
gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen:
- Biodiversiteit staat onder grote druk een vraagt een andere omgang met groene ruimte en een
transitie in de landbouw gericht op verduurzaming
- Duurzame energieopwekking ikv klimaatdoelen veranderen het landschap
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- Zeespiegelverhoging leidt tot de noodzaak andere oplossingen te vinden voor
drinkwatervoorziening. De binnenduinrand zal daarvoor gebruikt moeten gaan worden. Dit kan
worden gecombineerd met landschaps- en natuurontwikkeling. Ook tbv recreatie.
- We moeten ons landschap inrichten op grote tekorten en overschotten van regenwater. Het
bufferend vermogen moet omhoog. Water dus vasthouden ipv snel afvoeren. Hiermee kunnen we
ons landschap versterken en verfraaien.
- de maatschappelijke wens om het landschappelijk schoon dat we nog hebben te behouden en te
ontwikkelen wordt steeds groter. Dit geldt in het bijzonder voor de binnenduinrand, de kustdorpjes
en het strand.
Specifiek: gemeente Castricum
- de maatschappelijke wens om het landschappelijk schoon dat we nog hebben te behouden en te
ontwikkelen zal groter worden. Dit geldt ook voor Cultuurhistorische en natuurlijke waarden van het
Oer-IJ

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen:
- Watersystemen als de duinrellen met de daaraan verbonden natuur.
- Ongeschonden open ruimte in de binnenduinrand.
- De kleinschalige opzet van kernen met hun authentieke uitstraling.
- Het landschap van de afwisseling van relatief gave weidegebieden, binnenduinrand, kernen, duinen
met karakteristieke elementen als molens, stolpen en dijken.
- De natuurgebieden.
- De stilte en duisternis.
- De beleving van de horizon. Ook als je op stand naar het westen kijkt.
Specifiek: gemeente Bergen
- De kleinschaligheid van de aanblik vanaf de strandzijde naar het dorp Bergen aan zee. Louter de
toppen van een klein aantal nokken van huizen. Het zijn vooral de duinen die het beeld bepalen.
Hierin past geen grootschalige ontwikkeling van hotels en hogere bebouwing. Hiermee onderscheidt
Bergen aan Zee zich van Egmond aan Zee.

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen:
- de dreigende bebouwing van de open ruimte, de binnenduinrand en de kust (mn Bergen aan Zee)
- verder oprukkende bollenteelt (slechts paar weken mooi per jaar, dode bodem, 0 biodiversiteit)
- Windmolens en zonnepanelen op onwenselijke plekken.
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- De kwaliteit van recreatieve voorzieningen rond het Uitgeester- en Alkmaardermeer kan omhoog.
Daarmee kan het de druk op de Duinen en strand verhogen. Leg ook een verbinding aan tussen
duinen (Bakkum), open weidegebied en Uitgeester- en Alkmaardermeer. Zowel voor recreant,
watervoorziening en natuur.
Specifiek: gemeente Bergen
- Kwaliteit van besluitvormingsprocessen op maatschappelijke relevante onderwerpen met grote
impact op landschap kunnen veel beter. Bijv. Nassau Bergen en de Voetbalveldenlocatie te Egmond

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen:
- Durf om eerlijk en open over relevante onderwerpen te praten die controversieel zijn. Bijv de
transitie in de landbouw.
- Echte keuzes maken en niet kool en geit per se willen sparen.
- Zelf een heldere visie neerzetten en niet het primaat bij marktpartijen leggen. Overheid bepaalt
kaders.
- Met oa maatschappelijke partijen ihkv omgevingsvisie debat voeren over de toekomst van deze
regio.
- Echte transparantie in dit proces.
Specifiek: gemeente …..

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen:
Behoud en ontwikkeling van een hoogwaardig (en functionerend) landschap raakt aan en veelheid
aan thema’s:
- Duurzame Landbouw
- Duurzame Energie
- Duurzame voedselvoorziening
- Woningbouw
- Water voor alle functies & drinkwater
- Recreatie
Specifiek: gemeente …..
14. Sociaal Domein
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Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.
Vooraf: Het lijkt ingewikkeld om in een tijd dat de wereld zo ongeveer op zijn kop staat een
omgevingsvisie vast te leggen voor zoveel jaren. Immers de betrokken Gemeenten kunnen er
binnen een paar jaar wel eens mentaal en bestuurlijk heel anders uitzien. Er zal dus waarschijnlijk
stevig moeten worden ingezet op een grote mate van betrokkenheid van de burgers d.m.v.
transparantie in de besluitvormingsprocessen en inzicht gevende informatie over de consequenties
van voorgenomen beleid.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema
Betaalbare woningen voor senioren en jeugd.
Het onderhoud van openbare ruimten met name
Voetpaden fietspaden .
Het veilig maken van winkelcentra gebieden
Het voorkomen van verschraling van winkel aanbod.

Specifiek: gemeente Heiloo
Het haast maken met nuttig maken van De ruimte boven het Loo het (open Huis)
Renovatie van Het Loo en, rondom het Witte Kerkje De leegstand en verloedering
Voorkomen en tegengaan .
Het Station centrum aanpakken : de overlast van deze daar overal gestalde
Fietsen geeft onveiligheid en veroorzaakt gevaarlijke situaties.
Ook de verkeerssituatie op het Stationsplein moet worden verbeter

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen:
Behouden moet blijven de menselijke maat ten aanzien van De centra
Station en het Loo opdat burgers hier een goed aanbod en een prettige sfeer aantreffen.
Het bouwen op de ijsbaan is een slechte ontwikkeling, gezien het landschappelijke karakter en de
recreatieve mogelijkheden.
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Het bos en landgoed Nijenburg horen hier onlosmakelijk bij. Ook de Cultuur Koepel zal voor de
Gemeente behouden moeten blijven. Deze voorziening is een duidelijke aanwinst voor het Dorp en
zijn culturele mogelijkheden.
De activiteiten en mogelijkheden van het Trefpunt zullen moeten worden uitgebreid gezien de jeugd
problematiek en de vergrijzing.

Specifiek: gemeente ….. Zie boven

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen:
Vandalisme, vaak in relatie tot drugs en alcohol gebruik versterkt criminaliteit en zorgt voor overlast
Verbetering van de Open baar vervoer voorzieningen kunnen het gebruik van doorgaand
autoverkeer verminderen.
Betaalbare koop/huur woningen nieuwbouw zijn voorwaarden om het perspectief voor jong en oud
binnen de gemeente te verstevigen.
Specifiek: gemeente …..

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen:
Dat het gemeentebestuur bereikbaar is ;en oog en oren heeft voor de burgers van Heiloo
Slagvaardig beleid laat zien ,rekening houdend met klimaat en milieu factoren, en openstaat voor
innovatie.
De openbare voorzieningen ondersteunt zoals
Het Baafje ( zwembad ) de Bibliotheek en de Muziekschool.
Ook het verenigingsleven krijgt ruimhartige ondersteuning.

Specifiek: gemeente …..zie boven

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen
De verschillende vakgebieden binnen de huidige ASD leden zijn: gezondheid en ouderen zorg ,
juridische zaken, administratieve know how, bestuurlijke expertise .
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Goed vinger aan De pols houden , gebruik maken van innovaties
En dit zeker stimuleren zoveel als mogelijk is
Zeker ook kijken naar diverse mogelijkheden die andere gemeenten al hebben .
Verstevigen van de samenwerking binnen het sociaal domein. Verminderen van de bureaucratie
door minder regelgeving en netwerken kritisch oetsen op noodzakelijkheid en effectiviteit
Specifiek: gemeente …..
Kleinschalige woonvoorzieningen voor minima , senioren en jeugdigen

15. Landbouworganisatie

Gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo
Postbus 1301
1900 BH CASTRICUM

Betreft: Omgevingsvisie
Onze ref.:

Limmen, 21 mei 2020

Geachte heer ,
Middels deze brief wil LTO Noord Afdeling Kennemerland –Zaanstreek haar zorgen en
aandachtspunten meegeven voor de omgevingsvisie om de belangen voor de landbouw te borgen in
de toekomst .
Belangrijk is dat gemeenten het landbouwbelang laten meewegen in het kader van een goede
omgevingskwaliteit.
Vitaal landelijke omgeving
Gezonde landbouw is gebaat bij voldoende ruimte en ontwikkelingsruimte. Daarbij willen we
onderstaande punten benoemen:
Waardevol
•
Het mooie open agrarische weidelandschap
•
Diversiteit in het landschap
Trends
•
Energie transitie
•
Kringlooplandbouw
Zorgen
•
Over de mogelijkheden voor ontwikkelingen voor agrarische bedrijven
•
Over het oprukken van zonneweiden in agrarisch gebied
Verwachting gemeentebestuur
•
Evenwichtige afweging van verschillende belangen in het buitengebied
Aandachtspunten
•
Ruimte voor bedrijfsontwikkeling en/of neventakken
•
Bouwkavels en bouwhoogte overnemen uit het provinciale omgevingsplan
•
Geen beperkingen op landgebruik nodig voor kringlooplandbouw
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•
Geen inperking van de omvang van het landbouwareaal nodig voor kringlooplandbouw
•
Voldoende ruimte voor landbouwverkeer op de wegen (breedte werktuigen 2,80 meter)
•
Toestaan van kleinschalige windmolens bij agrarische bedrijven. Hiermee kan voorkomen
worden dat veel agrarische percelen verloren gaan voor zonneweiden
LTO Noord pleit ervoor om ruimte te bieden voor het plaatsen van kleine windmolens op agrarische
bedrijven. Deze kleine windmolens ( 25-35 meter) zijn goed in het landschap inpasbaar en genieten
om die reden ook veelal draagvlak vanuit de omgeving. Het plaatsen van deze kleine molens is voor
een agrarisch bedrijf vaak noodzaak om energieneutraal te kunnen worden.
Wij verwijzen ook naar de inbreng op de meedenksessie van 26 februari jl. in het gemeentehuis van
Castricum waar een aantal van onze bestuursleden aanwezig waren.
Is er al een datum bekend voor het bijeenkomen van de regionale partners zoals is afgesproken in de
mail van 10 maart jl.?
Met vriendelijke groet,
Bestuur LTO Noord Afdeling Kennemerland-Zaanstreek

16. Landbouworganisatie

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen: Recreatie wordt steeds belangrijker, dit is prima maar verlies de agrarische sector niet uit
het oog.
Specifiek: gemeente: Bergen/ Egmond binnen

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen:
-

Bloembollenteelt, veel toeristen komen in voorjaar voor de bloembollen

-

behoud landschap en faciliteren van agrarische bedrijven. Bouwblokken etc

Specifiek: gemeente Bergen/ Egmond Binnen

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
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Algemeen: Lange trajecten, weinig daadkracht bij de ambtenaren.
Specifiek: gemeente Bergen

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen: Visie en daadkracht, ondersteuning burgers en onderenemers.
Specifiek: gemeente Bergen

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen: Agrarisch en recreatie
Specifiek: gemeente buch

17. Natuurorganisatie

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen: toename van toeristen, recreanten en wetovertreders.
Specifiek: gemeente Bergen

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen: De natuur in zijn algemeenheid en de mogelijkheid om deze te beleven.
Specifiek: gemeente Bergen

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen: samenwerking met partners in de regio
Specifiek: gemeente Bergen
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Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen: Dat het gemeentebestuur de belangen van Staatsbosbeheer meeneemt in de
Omgevingsvisie
Specifiek: gemeente Bergen

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen: infrastructuur, parkeergelegenheid, veiligheid, energietransitie
Specifiek: gemeente Bergen

18. Natuurorganisatie
Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen: Klimaatadaptatie, (grond)waterproblematiek, biodiversiteit, toeristische ontwikkelingen
(steeds drukker worden in de duinen), toekomstige energiebehoefte (RES maar ook
windmolenparken op zee en de bekabeling naar de wal)
Specifiek: gemeente Castricum, Bergen

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen: Duinen zijn het groene goud maar ook de binnenduinrand is op sommige plaatsen hoge
landschappelijke en ecologische waarden. Inzet om de binnenduinrand niet alleen te behouden
maar ook verder te ontwikkelen in ecologische- en waterhuishoudkundige zin (kwelwater voor
drinkwaterproductie). Om de toeristische druk in de duinen te temperen kan de binnenduinrand een
belangrijke rol spelen. Daarnaast gaat de binnenduinrand een belangrijke rol spelen in de
klimaatadaptatie.
Specifiek: gemeente Castricum, Bergen

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
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Algemeen: steeds grotere drukte in de duinen. Steeds meer groepen claimen de duinen voor
recreatieve doeleinden. Dit gaat ten koste van elkaar maar vooral ook van de natuur. Vanuit de
beheertaak van de duinen dient PWN te allen tijde te zorgen voor et in stand houden van de
natuurdoelstellingen. Dat komt klem als het steeds drukker wordt. Verder de verrommeling van de
binnenduinrand. Nieuwe ontwikkelingen altijd goed inpassen, het is een onderdeel van je groene
goud! Ook de RES zal veel “ruimte” vragen en het is belangrijk dat de gemeente goed wikt en weegt!
Specifiek: gemeente Castricum, Bergen, , Heiloo

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen: Goede samenwerking met PWN en regie op de ruimtelijke ordening van duinen en
binnenduinrand
Specifiek: gemeente Castricum, Bergen, Heiloo

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen: natuurbeheer, waterbeheer, RES, ruimtelijke ordening, recreatie, grondzaken (PWN heeft
10 km drinkwaterleiding onder de grond liggen)
Specifiek: gemeente Castricum, Bergen, Heiloo

19. Overheid

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen:
Er zijn trends waarop ingespeeld kan worden op het gebied van:
Demografie (vergrijzing) en langer zelfstandig thuis wonen (ouderen) – medicijngebruik heeft effect
op stoffen in het afvalwater en daarmee de vraag om Toename aantal woningen brengt meer
verstedelijking en verstening met effecten,
Verduurzaming van oa woning, transport en leefomgeving, alternatieven zoeken op de traditionele
energiebronnen – de zoektocht naar ruimte
Circulaire economie, hergebruik, afval(water) is grondstof en spaarzaam omgaan met zoetwater.
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Klimaatontwikkeling, thema's wateroverlast, droogte/ watertekort, hittestress en
overstromingsrisico's, Voor HHNK en de gemeente liggen er raakvlakken voor Wateroverlast en
watertekort.
Specifiek:

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen:
Zie hiervoor ook het omgevingsbeeld regio Alkmaar! Daar staan zeer waardevolle aspecten in
beschreven, zeker als het gaat om de identiteit van de gemeenten.
Aansluiting zoeken op de klimaatdialoog van de regio en de uitgevoerde stresstests met beschreven
accenten per gemeente.
Specifiek:
Kustgebied – natuur – dynamisch kustbeheer gemeente Castricum: kustpact, strandzonering en
strandbebouwing

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen:
De eigenheid en specifieke kwaliteiten van iedere gemeente is waardevol, daarnaast is het goed om
vanuit de intentie met andere gemeenten en overheden samen te werken. Samenwerken is
essentieel, men kan elkaar daarbij aanvullen in kwaliteiten.
Specifiek: Goede afweging en afstemming ten aanzien van strandbebouwing Castricum.

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen:
Breed georiënteerd, transparant en omgevingsbewust met de omgeving samenwerken (alvast in de
geest van de aanstaande Omgevingswet)
Brede blik, niet alleen op gemeente, maar ook regionaal belang.
Specifiek: Belang van alle partners meewegen

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen en Specifiek:
Veiligheid – kust – recreatie en
in de binnenduinrand invloed op de waterhuishouding aan de hand van keuzes RO/ landgebruik –
natuur, recreatie en of bollenteelt in relatie tot het bijhorende waterbeheer en ook op de
waterkwaliteit/ KRW
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20. Overheid

Vragenformulier Omgevingsvisie
Onder “Algemeen” willen we u vragen we u om antwoorden te formuleren die op meerdere
gemeenten van toepassing zijn. Onder “Specifiek” kunt u de uitgangspunten benoemen die in één
van de drie gemeente anders zijn. We verzoeken uw antwoorden vooral te richten op uw eigen
vakgebied.

Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, urgente thema’s of
vernieuwingen neemt u waar en moet de gemeente iets mee doen ?
Algemeen:
De Omgevingsvisie NH2050 wil zorgen voor balans tussen economische groei en leefbaarheid. Zo
kunnen we voor toekomstige generaties het welvaarts- en welzijnsniveau in Noord-Holland op een
hoog niveau houden. De Omgevingsvisie NH2050 laat in algemene zin zien wat onze
ontwikkelprincipes zijn voor de hele provincie om een hoge leefomgevingskwaliteit te bieden. Hierbij
komen de thema’s gezondheid, veiligheid, klimaatadaptatie en landschap aan bod, alsook een aantal
generieke principes voor het gebruik van de fysieke leefomgeving. Daarnaast schetsen we vijf
samenhangende bewegingen. Bewegingen die laten zien hoe we omgaan met opgaven die op onze
samenleving afkomen en die we willen faciliteren. Dat doen we door een aantal ontwikkelprincipes
en randvoorwaarden mee te geven om de beweging naar de toekomst te kunnen maken.
Het gaat om de volgende vijf bewegingen:
• Dynamisch schiereiland – hier is het benutten van de unieke ligging leidend waarbij de
kustverdediging voorop staat en waar toeristische en recreatieve kansen benut kunnen worden en
natuurwaarden worden toegevoegd.
• Metropool in ontwikkeling – hierin beschrijven we hoe de Metropoolregio Amsterdam steeds
meer als één stad gaat functioneren en dat de reikwijdte van de metropool groter wordt. Door het
ontwikkelen van een samenhangend metropolitaan systeem vergroten we de agglomeratiekracht.
• Sterke kernen, sterke regio’s – deze beweging gaat over de ontwikkeling van centrumgemeenten
die daarmee het voorzieningenniveau in de gehele regio waarin ze liggen vitaal houden en de kernen
hun herkenbare identiteit behouden.
• Nieuwe energie – in deze beweging gaat het over het benutten van de economische kansen van de
energietransitie en circulaire economie.
• Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving – deze beweging gaat over het ontwikkelen van
natuurwaarden in combinatie met het versterken van de (duurzame) agrifoodsector.
Regio Alkmaar
In de regio Alkmaar spelen de bewegingen Dynamisch schiereiland, Nieuwe Energie, Natuurlijk en
vitaal landelijke omgeving. Op de achtergrond spelen ook de doelen uit de beweging Sterke kernen,
sterke regio’s en laten invloeden van de Metropool in ontwikkeling zich steeds meer gelden. Het
benutten van kwaliteiten van kust en binnenduinrand en doelen uit Natuurlijk en vitaal landelijke
omgeving brengen kansen voor het vergroten van de biodiversiteit, recreatie en toerisme samen.
Het Sterke kernen verhaal samen met de invloeden van de Metropool in ontwikkeling past bij de
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knooppuntontwikkelingen in de regio Alkmaar. De beweging Nieuwe energie steunt de kansen voor
circulaire economie en daarmee nieuwe economische activiteiten in de Boekelermeerpolder.
Specifiek: BUCH
Voor de BUCH zien wij Dynamisch schiereiland, Metropool in ontwikkeling en Sterke kernen als
primaire bewegingen. De diversiteit en uniciteit van het landschap staat onder toenemende druk.
Aan de ene kant zien wij het kustlandschap met brede duinen en strandwal, overgaand in een open
waterrijk landschap gekenmerkt door vogelrijke veenweidegebieden. Aan de andere kant brengt de
oprukkende metropool ook diverse trends en ontwikkelingen en opgaven met zich mee. Voor
Uitgeest en Castricum zien wij specifiek de volgende trends en ontwikkelingen:
- Invulling geven aan een duurzame verstedelijking en mobiliteitsmix.
Enerzijds door bij OV knooppunten te ontwikkelen (Castricum/Uitgeest), maar bijvoorbeeld ook het
inrichten van doorfietsroutes waardoor, op een veilige manier, nog meer gebruik kan worden
gemaakt van de fiets voor middellange afstanden. Deze moeten wel goed worden aangesloten op de
relevante locaties – inclusief OV-punten – en ingepast in het waardevolle landschap. Recent is door
de provincie en de regio een plan voor de doorfietsroutes gemaakt.
De verstedelijking in en om de BUCH met de daarbij groeiende recreatieve vraag en ook de
toeristische druk op de kust vragen om meer regionale samenhang, zowel om de bereikbaarheid en
ondernemerschap te behouden als de beschikbare kwaliteiten niet te veel onder druk te zetten.
Invulling van de provinciale visie recreatie en toerisme en onder andere de regionale visie van het
recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer zal hier richting in moeten geven. De recente extra
vraag naar groen in de buurt door Corona maatregelen en de impact op recreatief/toeristisch
ondernemerschap moeten daarin een plek krijgen.
- Wij streven naar een vitaal landelijk gebied.
De BUCH beschikt over waardevolle natuurgebieden, deels ook Natura 2000. De recente extra
aandacht voor de stikstofproblematiek – waar de provincie regie op voert maar niet zonder inzet van
gemeenten en lokale ondernemers kan oplossen - zal ook de komende jaren nog inzet vragen om
met oog voor behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit ook ontwikkelingen mogelijk te maken.
Daarbij komen vraagstukken als verduurzaming van de landbouw en klimaatadaptatie, die in
samenhang moeten worden bezien.
Daarnaast zien wij:
- Ontwikkeling Schiphol en de consequenties ervan op het land
- Kustveiligheid en voldoende waterberging in NNN-gebied
- Ruimtelijke uitwerking van de Regionale Energiestrategie (RES)

Wat is waardevol en wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
Algemeen:
Met verdere verstedelijking staat het omliggende landschap onder druk. Het unieke landschap in de
regio is van grote waarde. De kwaliteiten in de regio liggen o.a. in het Oer-IJ, de kust &
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binnenduinrand en omliggend landelijk gebied die van de regio een ecosysteem maakt. Bovendien
vinden wij het woon- en leefklimaat van grote waarde.
Naast het landschap en woon-& leefklimaat zien wij het volgende ook als waardevol:
- bollenteelt (toekomstbestendig in deze regio?)
- Verblijfsrecreatie (ontwikkeling recreatieparken)
Tenslotte vinden wij de werkorganisatie van de BUCH en ambtelijke samenwerking tussen provincie
en gemeente zeer waardevol.

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
Algemeen:
De complexiteit en diversiteit van de opgaven vergt veel mankracht en kennis voor een adequate en
integrale afweging. Wat zijn de gevolgen op de korte en lange termijn van onze keuzes?
Onze zorgen liggen op het vlak van:
- Ambtelijke capaciteit
- Onderbelichten van de samenhang en beleidsvelden buiten de 3 thema’s uit de focusagenda
- Urgente woningbouw i.r.t. geschikte locaties en behoud kwaliteiten van het landschap
- Veranderende bevolkingssamenstelling en woonwensen
- Mobiliteit i.r.t. recreatie, (snel)fietsverkeer en sociale veiligheid (wel of geen openbare verlichting
langs fietspaden en ook nog als raakvlak het landschap)

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
Algemeen:
- Vroegtijdige betrokkenheid & samenwerking
- Visie op de positionering van de BUCH binnen de regio Alkmaar
- Visie op woonwensen: wat is het profiel, voor wie bouwen wij?
- Concretisering van de woningbouwlocaties
- Innovatie, bv. creatief en optimaliseren ruimtegebruik

Welke verbanden ziet u vanuit uw vakgebied met andere thema’s /
onderwerpen
Algemeen:
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Gezien de trends en ontwikkelingen en de daarbij geïdentificeerde opgaven en ontwikkelprincipes
zien wij een toenemende noodzaak voor een integrale aanpak. Graag zouden wij als provincie
vroegtijdig met de gemeenten optrekken om de opgaven gezamenlijk het hoofd te bieden.
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