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Inleiding 
 
De provincie Noord-Holland wil, in het kader van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening1 een 
Structuurvisie opstellen. De regio Noord-Kennemerland zal van deze gelegenheid gebruik maken 
om haar wensen en belangen bij de provincie Noord-Holland kenbaar te maken. Deze regiovisie 
begint met een algemeen stuk over de regio Noord-Kennemerland: wat voor regio zijn wij en 
waar staan wij voor als regio? Vervolgens wordt dit per thema verder onderbouwd. 
 
 
De regio Noord-Kennemerland 
 
De regio Noord-Kennemerland bestaat uit acht gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-
De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer. In totaal biedt de regio Noord-
Kennemerland woonruimte aan ongeveer 270.000 mensen. Maar behalve wonen, wordt er in de 
regio Noord-Kennemerland ook gewerkt en gerecreëerd. Voorzieningen, bedrijven maar ook 
natuur en winkelvoorzieningen: allen zijn ze volop aanwezig in Noord-Kennemerland. We zijn blij 
met deze regio en willen dit zo houden, maar ook verbeteren. Wij willen een vitale regio waar 
wonen, werken en recreëren in een goede balans met elkaar zijn.  
 
De regio Noord-Kennemerland is centraal gelegen in de provincie Noord-Holland en vormt een 
‘schakel’ tussen het zuiden en het noorden en oosten van de provincie (zie afbeelding 1).  
De regio heeft een sterke relatie2 met het zuiden van de provincie, metropool regio Amsterdam. 
Iedere dag reist een groot aantal inwoners van de regio af naar het zuiden voor hun werk in 
Amsterdam en omstreken. Dit heeft grote fileproblemen tot gevolg. Ook voor voorzieningen zoals 
theater en grote winkelvoorzieningen bestaat er een relatie tussen de regio Noord-Kennemerland 
en metropool regio Amsterdam. Andersom zijn er ook inwoners uit metropool regio Amsterdam 
die hier werken of recreëren, hoewel deze relatie minder sterk is (in afbeelding 1 aangegeven 
met een ‘dunne’ pijl richting de regio Noord-Kennemerland). 
 
Ook met het noorden en oosten van de provincie bestaat een relatie. De regio Noord-
Kennemerland biedt voor inwoners uit het noordelijke en oostelijke deel van de provincie Noord-
Holland werkgelegenheid, voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Wegen zoals de N242, N9, 
N245 en (de aanleg van) de Westfrisiaweg verbinden de gebieden met elkaar.  
 
Maar bovenal is de regio Noord-Kennemerland ook een regio waar alle aspecten zoals wonen, 
werken, en recreëren plaatsvinden in één gebied. De ‘draaiende’ pijl in afbeelding 1 geeft de 
mate van evenwicht van de woon-werkbalans en onderlinge relaties in de regio Noord-
Kennemerland weer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Wettekst nieuwe Wro: art. 2.2  
Provinciale Staten stellen ten behoeve van een goede provinciale ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de 
provincie een of meer structuurvisies vast. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat 
gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de provincie te voeren ruimtelijk beleid. (…) 
 
2 In afbeelding 1 en 2 zijn de onderlinge relaties tussen de gebieden aangegeven met pijlen. De dikte van de pijl geeft de sterkte 
van de relatie van het ene gebied met het andere gebied aan. Hoe dikker de pijl, hoe sterker de relatie richting dit gebied. De 
‘draaiende’ pijl in de regio Noord-Kennemerland geeft de mate van evenwicht van de woon-werkbalans en onderlinge relaties in 
de regio Noord-Kennemerland weer.  
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Afbeelding 1 Huidige situatie in de regio Noord-Kennemerland met onderlinge relaties. 
 
 
In afbeelding 2 (volgende bladzijde) wordt de gewenste situatie in de regio Noord-Kennemerland 
weergegeven.  
De regio Noord-Kennemerland streeft naar een complete en vitale regio waar wonen, werken en 
recreëren met elkaar in balans zijn. Inwoners uit onze regio moeten in grote mate met plezier 
kunnen wonen, recreëren én werken in Noord-Kennemerland. Dit betekent dat er meer werk, met 
name voor hoogopgeleiden, gewenst is. Wij willen bedrijven aantrekken en hoogopgeleide 
jongeren vasthouden. Wij verwachten dat de provincie hier een stimulerende rol in vervult. Meer 
werk betekent dat meer inwoners uit onze regio niet meer genoodzaakt zijn naar Amsterdam en 
omstreken af te reizen en betekent een afname van de verkeerscongestie. Bovendien is meer 
werk dichter bij huis goed voor de sociale cohesie in onze regio. Momenteel zijn er gemiddeld in 
Noord-Kennemerland voor elke 100 personen van 20 t/m 64 jaar slechts 52 banen van 15 uur of 
meer per week3. Dat is erg weinig.  
 
Wij willen als regio zoveel mogelijk ‘compleet’ zijn en minder afhankelijk voor met name werk van 
metropool regio Amsterdam. Wij zijn ons er echter van bewust dat de relatie met metropool regio 
Amsterdam bestaat en zal blijven bestaan, en dat onze ligging aan de noordkant van de 
uitdijende metropool regio ook weer kansen biedt voor onze regio.  
 

                                                   
3 Er is bij dit getal geen rekening gehouden met inkomende en uitgaande pendel. 
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Noord-Kennemerland wil de leefbaarheid van de regio waarborgen en verbeteren door de 
kwaliteit van de leefomgeving voorop te zetten. In dit kader vinden wij dat het bouwen aan de 
randen van de in uitsluitingsgebieden gelegen stedelijke gebieden onder voorwaarden mogelijk 
moet zijn.  
 
Ook willen wij met de provincie in het kader van de sturingsfilosofie ‘decentraal wat kan, centraal 
wat moet’ de discussie aangaan. De regio vindt dat er meer ‘decentraal kan’ en wil voor bepaalde 
onderwerpen zelf de verantwoordelijkheid nemen. Deze onderwerpen worden in deze regiovisie 
besproken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2 Gewenste situatie in de regio Noord-Kennemerland met onderlinge relaties 
 
 
Voor de thema’s werken, voorzieningen, bouwen in uitsluitingsgebieden, wonen, bereikbaarheid, 
land- en tuinbouw, milieu & duurzaamheid, recreatie & toerisme, natuur, landschap & 
cultuurhistorie en water wordt uiteengezet hoe wij een vitale en complete regio, gezamenlijk met 
de provincie, willen bereiken.  
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Werken 
 
Met betrekking tot het aspect “werken” is het uw en onze ambitie om de woon-werkbalans meer 
in evenwicht te brengen door werkgelegenheid in onze regio te stimuleren. Dat sluit prima aan bij 
het door u aangegeven belang van spreiding van economische ontwikkeling ter bevordering van 
werkgelegenheid en leefbaarheid4. Overeenkomstig het uitgangspunt  voor de structuurvisie 
“decentraal wat kan, centraal wat moet” willen wij hieraan graag zelf zoveel mogelijk uitvoering 
geven. Wij zien daarvoor goede mogelijkheden omdat onze regio naast de bestaande functie van 
centrum van een grotere regio steeds meer ook de positie vervult van noordkant van de 
uitdijende metropool Amsterdam / Noordvleugel van de Randstad. De centrumfuncties voor wat 
betreft bedrijven, kantoren, wonen, winkels, voorzieningen, onderwijs, medisch cluster en andere 
stedelijke functies kunnen dan aangevuld worden met functies voor die metropool. Dat biedt 
bijvoorbeeld veel mogelijkheden voor de ‘banenmotor’: dienstverlening. Het bedrijfsleven in 
Noord-Holland Noord profileert zich met onderscheidende thema’s als water, energie, toerisme, 
vrijetijdsindustrie en agribusiness, maar ziet net als wij wel degelijk ook veel kansen in de 
dienstverlening. Dat biedt juist veel mogelijkheden om de woon-werk balans evenwichtiger te 
maken, omdat veel bewoners van onze regio werken in de dienstensector in de regio 
Amsterdam- Haarlem- Hoofddorp. Bij dit alles is het wenselijk extra aandacht te besteden aan 
mens, milieu en maatschappij. Daarom willen wij extra inzetten op maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en duurzaamheid. 
 
 
De regio vindt dat wij de ruimte moeten krijgen dit tot stand te brengen en willen hierin voldoende 
vrijheid krijgen. Om dit mogelijk te maken is het volgende nodig: 
1. Met betrekking tot het meer in evenwicht brengen van de woon-werkbalans in Noord-

Kennemerland vraagt de regio extra inspanningen en stimulerende maatregelen van de 
provincie.  

2. Goede kantoorlocaties bij onder andere knooppunten van openbaar vervoer en aan 
doorgaande wegen, zoveel mogelijk geconcentreerd en aansluitend op bestaande 
kantoorlocaties.  

3. In de regio dient een aantal bedrijventerreinen te worden geherstructureerd. De provincie 
wordt verzocht deze herstructurering te faciliteren en de steun hiertoe te continueren. 
Hiermee wordt effectiever met de beschikbare ruimte omgegaan. Daarnaast blijft het voor de 
stimulering van de werkgelegenheid nodig dat er meer ruimte komt voor lokale en regionale 
bedrijventerreinen. Net als u willen wij daarbij vooral insteken op uitbreiding van bestaande 
bedrijventerreinen. 

4. De toeristische- en vrijetijdssector is voor ons gebied van groot belang (kust, steden, polders) 
en biedt grote kansen in het kader van de werkgelegenheid. 

5. Het provinciale locatiebeleid werkt momenteel belemmerend voor vestiging van grotere 
bedrijven die hun kantoorfunctie bij het bedrijf willen centraliseren. De regio vindt dat de 
maximale omvang van 2000m2 voor ondergeschikte kantoorfuncties van bedrijven moet 
komen te vervallen. De provincie dient dit over te laten aan de individuele gemeenten.  

6. De provincie werkt momenteel aan de opstelling van provinciaal detailhandels- en 
leisurebeleid. Gemeenten moeten binnen dat kader voldoende ruimte krijgen om op 
regioniveau tot optimale locatie keuzes te komen. Mochten gemeenten bij 
gemeentegrensoverschrijdende ontwikkelingen niet samen tot overeenstemming kunnen 
komen, dan zie wij een rol voor de provincie. 

7. Het is van groot belang dat de provincie innovaties zal faciliteren en stimuleren.  
8. De regio wil hoogopgeleide jongeren aan zich binden door het stimuleren van 

werkgelegenheid met HBO/WO- functies. Wij zien graag dat de provincie hier een 
stimulerende rol in neemt. Daarnaast zien wij een stimulerende en sturende rol voor de 
provincie in het versterken van het onderwijs en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt.  

 
 

                                                   
4 Concept kaderstellende notitie “provinciale sturingsfilosofie en provinciaal belang voor de ruimtelijke ordening” 
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Voorzieningen 
 
In de regio is een breed pakket voorzieningen voorhanden, zowel op (boven)gemeentelijke, 
(boven)regionale en voor sommige aspecten zelfs (inter) nationale schaal, voor dagelijks en 
incidenteel gebruik.  
 
Het is van groot belang dat het complete en gevarieerde pakket voor de inwoners van de regio 
voorhanden blijft, en waar mogelijk wordt uitgebreid. Het ligt daarbij voor de hand om de typisch 
stedelijke voorzieningen in het stedelijke gebied een plaats te bieden. Daarbij is belangrijk te 
onderkennen dat in toenemende mate de verschillende karakteristieken van gemeenten elkaar 
gaan aanvullen. Het “zoekgebied” voor specifieke voorzieningen, die het wijk- of gemeentelijke 
niveau ontstijgen, wordt dan ook niet beperkt door gemeentegrenzen. Bereikbaarheid, historie, 
functie- en locatietyperingen spelen daarin een rol. 
De provincie moet zoveel mogelijk bijdragen in het faciliteren van (de bereikbaarheid van) de 
locaties voor die voorzieningen. Daarbij is het van belang dat de gemeenten beleidsvrijheid 
houden / krijgen om in overleg tot optimale locatiekeuzen te komen. Daarbij is een 
(boven)regionaal georiënteerde visie op het functioneren van het gebied uitgangspunt .   
 
 
Bouwen in uitsluitingsgebieden 
 
Een belangrijk onderwerp voor de regio Noord-Kennemerland is het bouwen in 
uitsluitingsgebieden. De regio vindt dat er een flinke versoepeling van het tot nu toe gevoerde 
beleid dient te komen over het niet mogelijk maken van ontwikkelingen zoals bouw van 
woningen, voorzieningen en werklocaties aan de randen van kernen. De versoepeling zou 
zodanig moeten zijn dat belangrijke woningbouwprojecten, in aansluiting op het reeds bestaand 
stedelijk gebied, niet meer belemmerd zullen worden. Het vasthouden aan dit beleid zou voor 
veel gemeenten betekenen dat geen ruimte beschikbaar is voor nieuwe ontwikkelingen die, 
vanuit het oogpunt van het behoud van het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid van 
de dorpen en het platteland, noodzakelijk zijn. Een groot nadeel van het huidige beleid is dat, 
doordat er niets mag en kan, er steeds met grote volharding wordt gezocht naar mazen in het net 
om toch te kunnen bouwen. Deze voortdurende druk zorgt er voor dat er compromissen gesloten 
worden tussen het behoud van het landschap en de eisen van de tijd. Met name de optelsom van 
deze compromissen laat het landschap verrommelen en kan betekenen dat het groene karakter 
van de kernen verloren gaat. Noord-Kennemerland vindt dat er vooral gekeken moet worden naar 
de kwaliteit van de leefomgeving in plaats van vasthouden aan het beleid.  
 
In dit kader willen wij als regio ook inspelen op de sturingsfilosofie ‘decentraal wat kan, centraal 
wat moet’. Wij zijn van mening dat de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland prima in staat 
zijn om zelf de uitsluitingsgebieden in deze regio te definiëren.  
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Wonen 
 
Ruimte voor wonen  
Op het gebied van wonen heeft de regio Noord-Kennemerland haar afspraken vastgelegd in de 
regionale woonvisie. De planhorizon hiervan loopt tot 2015. De regiogemeenten hebben 
afgesproken in de periode 2005-2015 ruim 15.000 woningen te bouwen conform de opgave uit 
het huidige ontwikkelingsbeeld Noord Holland Noord. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over 
sociale woningbouw, de regionale omvang van de kernvoorraad en zorgwoningen. De 
gemeenten zullen deze regionale woonvisie actueel houden en daarbij een kwalitatieve doorkijk 
richting 2030 te maken.  
 
De woningbouw in de regio Noord-Kennemerland zou zich primair moeten richten op de eigen 
woningbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. Geconstateerd is dat de woningbouwproductie 
in veel gemeenten namelijk al achterloopt op de beoogde jaarproductie. Een belangrijke 
voorwaarde voor woningbouw in de regio Noord-Kennemerland is dat investeringen in 
infrastructuur en openbaar vervoer vooraf gedaan worden. 
 
Kwaliteit  
Er komt nadruk te liggen op het geschikt maken van de reeds bestaande woningvoorraad als 
antwoord op de verdere vergrijzing van de bevolking. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen is het 
uitgangspunt. Opplussen en implementatie van initiatieven op het gebied van domotica vormen 
hierbij de sleutelbegrippen. Om de integratie van wonen en zorg te bevorderen, bijvoorbeeld in 
woonservicezone en/of woonzorggebieden, dienen deze thema’s integraal te worden benaderd in 
de ruimtelijke ordening. Ook de toenemende verdunning van het aantal personen per huishouden 
en daarbij horende woonwensen en behoeften zullen gestalte moeten krijgen in de indeling, 
ontwerp en omvang van woningen en hun omgeving. Nieuwe eigendomsvormen zullen zich 
verder ontwikkelen waarbij de harde scheiding tussen kopen en huren zal komen te vervallen.  
 
Een ander uitgangspunt is dat nieuwbouw aan moet sluiten op de vraag vanuit de markt. 
Nieuwbouw ten behoeve van starters en/of jongeren dient voldoende levensloopbestendig te zijn. 
M.a.w. nieuwe jongeren/starterswoningen zijn geen potentiële leegstandswoningen. Alle 
nieuwbouwwoningen zullen daarom in een bepaalde mate levensloopbestendig dienen te zijn 
ontworpen. Verder mogen nieuwbouwplannen en/of woningen niet in strijd zijn met het (uiterlijke) 
karakter van de lokale omgeving.  
Woningcorporaties krijgen naast de sociale woningbouw en/of beheer een belangrijke rol in het 
maatschappelijk veld. Het ontwikkelen en beheren van buurtcentra, brede scholen e.d. is hier een 
voorbeeld van.  
 
De regio wil dat de provincie een financiële impuls geeft/ blijft geven aan niet kostendekkende 
woningbouwprojecten en genoemde bovenwijkse voorzieningen, bijvoorbeeld door middel van 
subsidiestromen zoals ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Dit kan stimulerend 
werken voor de woningbouwproductie.   
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Bereikbaarheid (Mobiliteit en infrastructuur) 
 
De Regionale Bereikbaarheidsvisie Noord-Kennemerland is de leidraad voor de regionale 
ontwikkeling van de mobiliteit en infrastructuur in deze regio. Dit document brengt in kaart welke 
problemen zich voordoen en welke infrastructurele en andere maatregelen nodig zijn om de regio 
optimaal bereikbaar te houden. Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van onze samenleving en 
een goede bereikbaarheid is een basisvoorwaarde voor een duurzame en succesvolle 
ontwikkeling van de regio. Zowel het wegennetwerk als het openbaar vervoer en het fietsverkeer 
krijgen daarbij aandacht. De bereikbaarheidsvisie is daarmee een belangrijke bouwsteen voor de 
provinciale structuurvisie. De regio wil dat de provincie zich inzet om onderstaande punten te 
realiseren en vraagt hen betrokkenheid bij het realiseren van de projecten.  
 
Blijvende aandacht is nodig voor verbetering van de weginfrastructuur op zowel de noord-zuid als 
de oost-west relatie. Belangrijke onderwerpen zijn de capaciteitsuitbreiding op de A9, N9 
(westelijke ring Alkmaar), N242, N245 en de N504. Voor de verbinding naar het oosten is de 
aanleg van de Westfrisiaweg van belang. De ontwikkeling van woongebieden, zoals het project 
‘Wonen in het groen’(Zandzoom), en bedrijventerreinen gaat samen met de aanleg van adequate 
infrastructuur. Daaronder rekenen wij ook de aansluiting op de A9 bij Heiloo/ Boekelermeer.  
 
Ook het openbaar vervoer moet verbeterd worden. De regio denkt daarbij aan een hoger 
bedieningsniveau en kwaliteitsverbetering door inzet van nieuw materieel, betere 
informatievoorzieningen en aparte infrastructuur op drukke verbindingen. Dit geldt zowel voor het 
bus- als het spoorvervoer. De bestaande spoorlijnen moeten naast een interregionale functie ook 
een duidelijke regionale functie gaan vervullen als ruggengraat voor het openbaar vervoer.  
 
De fiets moet een grotere rol gaan vervullen bij verplaatsingen op afstanden korter dan tien 
kilometer. Het regionale fietsnetwerk moet zo zijn ingericht dat het fietsgebruik wordt 
gestimuleerd. Belangrijk aandachtspunt bij het regionale fietsnetwerk is de ontsluiting per fiets 
van zogenaamde ‘hotspots’, zoals treinstations, scholen en ziekenhuizen en de aanleg van 
ontbrekende schakels. 
 
Het stimuleren van multimodaal vervoer is belangrijk om de economische centra bereikbaar te 
houden. De regio ziet mogelijkheden voor de aanleg van transferia langs de ringweg van Alkmaar 
die tevens van belang zijn voor een goede bereikbaarheid van de kustgebieden. Ook het 
verbeteren van overstapmogelijkheden tussen fiets en openbaar vervoer behoort tot dit 
speerpunt. 
 
Om de onevenwichtige situatie van wonen en werken tussen de regio Noord-Kennermerland en 
de noordelijke Randstad te verminderen, is het van groot belang om een verantwoorde balans te 
creëren tussen economische ontwikkelingen, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het realiseren van 
voldoende werkgelegenheid in de regio zelf is belangrijk, om op deze wijze het eenzijdige woon-
werkverkeer naar de Randstad te beperken.   
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Land- en tuinbouw  
 
De landbouw heeft behalve een belangrijke functie voor de voedselproductie ook een belangrijke 
functie voor behoud van de openheid van het landschap. De landbouw is daarnaast een 
belangrijke beheerder van het landschap. De regio wenst dat de provincie zich om deze redenen 
inzet om de landbouw in de regio Noord-Kennemerland waar mogelijk te behouden. Ook willen 
wij dat de provincie, daar waar nodig, zich inzet voor herstructurering van de landbouw en tevens 
verbrede landbouw stimuleert. Daarnaast vinden wij dat de landbouw door de provincie Noord-
Holland in staat moet worden gesteld om duurzaam te (blijven) ondernemen. Duurzame vormen 
van glastuinbouw in de regio zoals de emissieloze kas moeten door de provincie gestimuleerd 
worden. Uitbreiding van glas buiten het Alton-gebied is niet gewenst.  
De regio Noord-Kennemerland vindt de ILG-regeling (Investeringsbudget Landelijk Gebied) een 
goed instrument voor de realisatie van projecten in het landelijk gebied. 
 
De regio Noord-Kennemerland vindt dat de Ruimte voor Ruimte regeling zijn beperkingen kent, 
waardoor de regeling lastig uitvoerbaar is. Een groot deel van het buitengebied ligt binnen de 
contouren van de PEHS, waardoor de bouw van compensatiewoningen (ter compensatie van 
sloop/sanering van storende bebouwing zoals oude schuren enz.) niet mogelijk is. Daarom 
vragen wij van de provincie dat zij de Ruimte voor Ruimte regeling beter en makkelijker 
toepasbaar maakt. Dit neemt niet weg dat de regio Noord-Kennemerland het primair als haar 
verantwoordelijkheid ziet om woningen op een zorgvuldige wijze in te passen in thans door de 
provincie aangewezen uitsluitingsgebieden.  
 
 
Milieu & Duurzaamheid 
 
De regio vindt dat de provincie zich sterk moet maken voor duurzaamheid en hierbij mede ook 
het initiatief moet blijven nemen. Duurzaamheidsmaatregelen gaan gepaard met extra 
investeringen, die zich niet altijd terugverdienen. De provincie zal duurzaamheid moeten blijven 
stimuleren. Goede subsidiemogelijkheden zijn onontbeerlijk.  
 
De regio wil een bijdrage leveren aan duurzame energie door onder andere het plaatsen van 
windmolens zoals in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. De regio hecht veel 
waarde aan de cultuurhistorische waarden van de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer. 
Daarom zijn in deze gemeenten en langs hun grenzen geen windmolens gewenst.  
Naast windenergie kunnen ook bio-energie en warmte-koudeopslag een belangrijke bijdrage 
leveren aan de opwekking van duurzame energie. De provincie moet initiatieven hiervoor 
stimuleren. Mogelijke nieuwe locaties moeten met veel zorgvuldigheid worden gekozen.  
 
Overvliegende vliegtuigen veroorzaken in vooral in het zuiden van de regio Noord-Kennemerland 
geluidsoverlast. Wij brengen deze geluidshinder bij de provincie onder de aandacht en 
verwachten dat de provincie zich inzet om deze overlast zoveel mogelijk te beperken en te 
voorkomen.  
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Recreatie & Toerisme 
 
Het toerisme in Nederland staat onder druk door het aanbod van goedkope vliegvakanties naar 
verre, zonnige landen. Om de concurrentiepositie ten opzichte van dit aanbod scherp te houden, 
zal de regio Noord-Kennemerland vooral moeten werken aan de kwaliteit van haar toeristisch 
product. Ook op het gebied van promotie is het van belang zoveel mogelijk gezamenlijk op te 
trekken. 
 
De regio Noord-Kennemerland heeft zowel voor de eigen inwoners als voor recreanten van 
buiten de regio veel te bieden op het gebied van recreatie en toerisme. De huidige 
recreatiemogelijkheden willen wij behouden en nieuwe ontwikkelen. De zuidelijkste gemeenten 
van regio Noord-Kennemerland (Castricum, Heiloo, Schermer en Graft-De Rijp) zijn sinds 2006 
ook gelegen in het Nationaal Landschap Laag Holland. Het Nationaal Landschap Laag Holland 
trekt veel bezoekers uit de regio en daarbuiten.  
 
Als regio vinden we het belangrijk dat er sprake is van eenduidige promotie van Noord-Holland 
en om samen te werken bij de promotie van het gebied vanuit duidelijke profielen en 
complementair aan elkaar. In dit opzicht vinden wij dat er ook voldoende aandacht moet zijn voor 
duidelijke bewegwijzering naar bezienswaardigheden, bijv. via eenduidige bebording. De 
provincie moet zich inzetten op het verstrekken van informatie over de recreatiemogelijkheden 
binnen de regio. In de regio Noord Kennemerland wil het Nationaal landschap Laag Holland, bij 
het geplande hoofdknooppunt Schermerhorn, een locatie ontwikkelen waar bezoekers 
geïnformeerd kunnen worden over het hier aanwezige cultureel erfgoed 
 
Om de recreatieve mogelijkheden van de regio ten volle te kunnen benutten dient de 
bereikbaarheid verder verbeterd te worden. Allereerst vindt de regio dat de kust beter bereikbaar 
moet zijn. Verder moet de provincie zich inzetten op het beter ontsluiten van het gebied (ook het 
oude veen- weidegebied met de droogmakerijen) door de aanleg van fiets- en wandelpaden, 
boerenland paden, ruiterpaden en vaarverbindingen. In het Recreatieplan Laag Holland (2005) 
zijn hoofd- en secundaire knooppunten in de regio aangewezen, waar vanuit het mogelijk moet 
zijn om vanuit openbaar vervoer en auto met fiets en/of boot verder het landschap in te trekken. 
Bij de aanleg van infrastructuur moet bovendien aansluiting gezocht worden bij de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied. In het kader van 
waterverbindingen pleit de regio voor een extra oost-westverbinding halverwege Den Helder en 
IJmuiden. 
 
Vanwege de toenemende mobiliteit en verkeerscongestie - ook buiten werkdagen - komt de 
nadruk steeds meer te liggen op recreatiemogelijkheden dicht bij huis. Het is daarom belangrijk 
om groen te laten doordringen tot dicht bij de woonwijken en om direct vanuit de kernen te 
voorzien in recreatieve routes en verbindingen naar het buitengebied en de recreatiegebieden.  
 
Het onderling verbinden van recreatiegebieden dient verder door de provincie gestimuleerd te 
worden. Een voorbeeld hiervan is het recreatiegebied Geestmerambacht. Dit zal uitgebreid 
worden en het gebied zal via de ‘groene loper’ worden verbonden met het recreatiegebied Park 
van Luna in en nabij de Stad van de Zon in Heerhugowaard en met de Vroonermeer. Een andere 
belangrijke recreatie-as in de regio vormt de ‘Blauwe loper’ langs het kanaal Omval-Kolhorn.  
De regio wil de recreatie en het toerisme verder bevorderen door het stimuleren van 
(kleinschalige) verblijfsaccommodaties zoals ‘Kamperen bij de boer’, Bed en Breakfast en 
ecotoerisme. In of grenzend aan stedelijke gebieden zijn in beginsel ook grotere hotels en 
congresaccommodaties mogelijk. Promotie en stimulering van cultuureigen producten zien wij 
ook als kansrijke ontwikkeling voor de toekomst.  
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Natuur 
 
Natuur is geen uniform begrip. De term wordt op verschillende manieren gebruikt. De natuur die 
is aangewezen op basis van de Natuurbeschermingswet kent in deze benadering een andere 
waarde, dan het uitloop groen rond de stedelijke gebieden. Voor de gebruiker is dit onderscheid 
echter niet van belang. De aangewezen natuurgebieden vormen een basis raamwerk voor de 
regio. De ontwikkelingen dienen er op gericht te zijn dit raamwerk te versterken en te verbinden. 
Ontwikkelingen in en rond stedelijke gebieden dienen gericht te zijn op de koppeling op dit 
raamwerk. Bij stedelijke ontwikkelingen wordt rekening gehouden met een groene inpassing 
waarbij specifieke milieus kunnen worden gemaakt. 
Natuurontwikkeling en inpassing in het landschap van woningbouw is een kans om wonen 
mogelijk te maken in de uitsluitingsgebieden. In deze gebieden moeten combinaties worden 
gezocht met landschapsontwikkeling en natuurlijke afronding van de randen van de kernen. Bij 
de natuur-/ en landschapontwikkeling vormt het water een dragend element. Voor de polders met 
een waterbergingsopgave ligt hier een kans.  
Nieuwe natuur dient steeds toegankelijk te zijn voor de gebruiker en dient een schaal/maat te 
krijgen die bijdraagt aan de doelstellingen van een goed woonmilieu en/of een goede 
landschappelijke inpassing van stedelijke ontwikkelingen.  
Meer grootschalige ontwikkelingen dienen te passen binnen een netwerk van groengebieden in 
de regio, waarbij aandacht wordt besteed aan de ecologische verbindingen voor uitwisseling van 
soorten. Bij natuurontwikkeling willen wij dat er rekening gehouden wordt met de waarden die 
vanuit het landschap gelden. De ontwikkeling van (nieuwe) natuur moet worden afgestemd op de 
ontwikkelingsbehoefte van de agrarische sector.  
 
De regio vindt de eisen van de provincie ten aanzien van het opstellen van het 
beeldkwaliteitsplan overbodig en stelt voor deze eisen te laten vervallen. 
 
 
Landschap & Cultuurhistorie 
 
Noord-Kennemerland herbergt landschappen met hoge cultuurhistorische waarden.  
Deze landschappen zorgen al heel lang voor de kwaliteit in de leefomgeving. Inwoners van de 
regio hebben op korte afstand de mogelijkheid tot afwisseling tussen een dynamische stedelijke 
omgeving en de rust, ruimte en schoonheid van deze landschappen.   
 
De regio wil die kwaliteit ook voor de toekomst in stand houden en waar mogelijk versterken. De 
waardevolle landschappen dienen dan ook beschermd te worden tegen ingrijpende ruimtelijke 
ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en infrastructuur. Kleinschaligheid, zorgvuldige 
landschappelijke inpassing, toegevoegde waarde voor de beleving van de kwaliteit van het 
landschap en de cultuurhistorische waarden zijn kernpunten, waaraan ontwikkelingen gerelateerd 
moeten worden. Het bepalen van beeldkwaliteit kan daarbij een belangrijke basis zijn.  
In het algemeen vormen archeologische- en monumentale waarden de zichtbare geschiedenis 
van een gebied voor haar inwoners. Deze waarden moeten dan ook  zoveel mogelijk behouden 
blijven. Ook de ruimtelijke ontwikkelingen moeten daarmee zoveel mogelijk rekening houden. 
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Water 
 
Nieuwe verbindingen over water  
Het toervaartnet in Noord-Holland is vooral van regionaal en provinciaal belang. Op landelijk 
niveau heeft het een betrekkelijk geringe aantrekkingskracht, terwijl het Hollandse 
polderlandschap op zich goed is voor duizenden buitenlandse toeristen en recreanten. Het 
gebied is matig bereikbaar voor schepen die vooral geschikt zijn voor het varen op het 
binnenwater. De oversteek vanaf het groot water zoals het IJsselmeer, maar ook via het 
Amsterdam-Rijnkanaal en het IJ en vanaf de Randmeren, het Vechtplassengebied of Friesland 
naar Noord-Holland is niet aantrekkelijk.  
De regio Noord-Kennemerland wil dat de provincie in haar structuurvisie opneemt het Noord-
Hollandse toervaarnet te verbeteren en het aantrekkelijk te maken. Als voorbeeld van verbetering 
stelt de regio voor een nieuwe oost-west vaarverbinding halverwege Den Helder en IJmuiden te 
realiseren. 
 
Waterbergingsopgave 
De regio wil graag zoveel mogelijk uitvoering geven aan het uitgangspunt voor de provinciale 
structuurvisie ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Daarom zal de regio Noord-Kennemerland 
een voorstel doen over de wijze van omgang met waterberging als de provincie daarvoor de 
benodigde planologische ruimte biedt. Te denken valt aan de combinatie waterberging met 
andere ontwikkelingen zoals natuur, wonen en agrarische bedrijfsvoering en mogelijkheden zoals 
het onder water zetten van polders.  
 


