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1. Wat is een Omgevingsvisie en waarom
maken we die?

De gemeente Noordwijk gaat voor haar gehele grondgebied een
Omgevingsvisie opstellen als concrete invulling van de Coalitiekoers en
het Collegewerkprogramma. Onze Omgevingsvisie zal zoveel mogelijk
voorbereid zijn op de nieuwe Omgevingswet, die in 2018 van kracht
wordt. Daarmee hebben we straks een goede basis voor een sluitend
geheel van beleid, omgevingsplan - als vervanger van alle bestemmingsplannen - en omgevingsvergunning. Onze planhorizon is 2030, met een
doorkijk naar de langere termijn.
Projecten versnellen
Het voornaamste doel van de nieuwe Omgevingswet is om sneller
ruimtelijke projecten te kunnen starten door vereenvoudiging van
regels, minder onderzoek en meer ruimte aan initiatiefnemers te geven.
Onze Omgevingsvisie gaat verder dan het formuleren van de hoofdlijnen
van het ruimtelijk beleid. Nadrukkelijk zoeken we de aansluiting met de
economie, de samenleving en de milieuaspecten. We proberen een
serieuze stap verder te komen met onze ambities en verantwoordelijkheid voor een duurzame gemeente. Daarbij zoeken we naar nieuwe
verbindingen die op allerlei gebied meerwaarde en kansen opleveren
voor Noordwijk. Waardoor de uitvoering van projecten niet vertraagt
maar juist versnelt.
Een visie van ons allemaal
Onze Omgevingsvisie willen we tot stand brengen samen met iedereen
die hart heeft voor Noordwijk: betrokken bewoners, ondernemers en
organisaties en de politiek. Ook willen we graag weten wat bezoekers en
enkele buitenstaanders van Noordwijk vinden. Zo moet het een visie van
ons allemaal worden, waar ieder met zijn of haar eigen verantwoordelijkheid enthousiast mee aan de slag gaat.

Bundeling rapporten en uitnodiging tot investeren
Is zo’n Omgevingsvisie nu wel nodig? Er liggen al zoveel visies en
rapporten, gaan die dan allemaal de prullenbak in? En wat betekent dit
proces voor de lopende projecten in onze gemeente en de regio?
Er zijn inderdaad tal van gebiedsvisies en sectorale beleidsnota’s
opgesteld. Naast de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duinen Bollenstreek zijn belangrijke ruimtelijke documenten: Toekomstvisie
Noordwijk 2025 (2004), Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030
(2009), structuurvisie Middengebied (2005), De Kern Gezond (2006),
Integrale Ruimtelijke Visie Noordwijk Zeewaardig (2009, herzien 2014)
en Integrale Ruimtelijke Visie Nieuw Oost (2009).
Het is onze intentie in ieder geval deze gemeentelijke visies te laten
vervallen en te integreren tot een helder, wervend en compact
document. Daar zit al de eerste winst. Een goed toegankelijk document
werkt prettig als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Dat helpt
ons bij het voorbereiden van adviezen en uitvoering van projecten. En
het is onmisbaar voor ons college en de raad bij het maken van goed
afgewogen keuzes.
Minstens zo belangrijk is de werking naar marktpartijen, organisaties en
onze inwoners. Een heldere beleidsvisie en uitvoeringsprogramma zijn
uitnodigend voor partijen om te investeren in Noordwijk. Want we willen
en kunnen het niet alleen als overheid. Integendeel, alleen samen
houden we Noordwijk vitaal en kunnen we werken aan verbetering van
onze leefomgeving, ondernemersklimaat en gastvrijheid.
Inspelen op trends en veranderende wereld
Natuurlijk kijken we zorgvuldig naar wat van de vastgestelde
documenten bruikbaar en nog actueel is. Dat komt in ons eerstvolgende
product, de Basisverkenning, naar voren. In de daarin beschreven
ruimtelijke en thematische analyses zullen we op hoofdlijnen ons
bestaand beleid aangeven, mede aan de hand van een aparte kaart.
Vervolgens zullen we in de hierna op te stellen Koersnotitie bij de opties
c.q. scenario’s expliciet aangeven waarin deze opties c.q. denkrichtingen
afwijken van bestaand beleid. Wat uiteindelijk wel of niet bruikbaar is
van bestaand beleid, blijkt dit najaar na de Toekomstdebatten, die
worden gevoerd aan de hand van de Koersnotitie.
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Maar sinds het begin van de economische crisis is de wereld op vele
fronten fundamenteel veranderd. Dit werd versterkt door nieuwe trends
en ontwikkelingen die sneller en ingrijpender waren dan de meesten
voor mogelijk hielden. Zo hebben de mogelijkheden van internet het
hele winkellandschap fundamenteel veranderd. Deze trends hebben vele
perspectieven
doen
instorten
maar
ook
interessante
nieuwe
toekomstbeelden en ontwikkelingskansen opgeleverd. Ook zijn er
verschillende belangrijke beleidskaders fors veranderd, zoals de Wmo en
de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit.
Samen met alle betrokken partijen willen we daarom nieuwe kansen
onderzoeken en grijpen, om met elkaar op weg te gaan naar een
vitalere gemeente. Een Omgevingsvisie is geen ‘duizend dingen-doekje’
en ook geen magische wonderolie. Het is meer een voertuig naar een
nieuwe bestemming. Een spannende reis die niet ophoudt als de
Omgevingsvisie klaar is. Het is een reis die daarna pas eigenlijk echt
begint. Wij nodigen iedereen uit die er zin in heeft, om nu in te stappen!
Wat vraagt de Omgevingswet van ons?
Wat is nieuw en uitdagend vanuit de komende Omgevingswet? En wat
grijpen wij aan voor de Omgevingsvisie Noordwijk?
De nieuwe Omgevingswet heeft vooral als doel vereenvoudiging,
modernisering en bundeling van de huidige, veelal complexe regelgeving
in het ruimtelijk en milieubeleid om projecten sneller tot uitvoering te
brengen. Dat geldt vooral voor rijk en provincie. Op ons gemeentelijk
niveau is het vooral de uitdaging een goede integratie te maken van alle
sectorale belangen en de gewenste kwaliteit van onze leef-, werk-, en
recreatieomgeving.
De grootste omslag en interessantste kans uit de nieuwe Omgevingswet
is naar onze mening: het loslaten van ‘toelatingsplanologie’ en
introduceren van ‘uitnodigingsplanologie’, het veranderen van Nee-tenzij
beleid in Ja-mits beleid en in plaats van aanbodgericht meer
vraaggericht te denken. Daarbij zullen we meer moeten sturen op
doelen en kwaliteiten. Dat geldt in het bijzonder voor Noordwijk, waarin
zoveel bijzondere topkwaliteiten zijn verbonden met onze identiteit.
Hierbij zetten wij als overheid vooral in op het scheppen van
randvoorwaarden en nodigen wij andere partijen uit daar invulling aan
te geven. Wij zijn ons er van bewust dat dit tevens een cultuuromslag

vraagt in denken en doen om de Omgevingswet in de praktijk succesvol
te laten werken. Ook op dit punt zullen we nodige initiatieven gaan
nemen.
Concluderend is het dus de uitdaging om in de Noordwijkse
Omgevingsvisie een goede balans te vinden tussen kwaliteitsborging en
dynamiek. Ofwel: tussen het vastleggen van robuuste ruimtelijke en
milieukwaliteiten, het formuleren van heldere afwegingskaders en
flexibele uitwerkingen om nieuwe dynamische ontwikkelingen uit te
nodigen. Daarmee moet de visie een lange termijn koers bevatten waar
we aan vasthouden. Maar de visie ook ruimte bieden voor maatwerk bij
de uitwerking. Het uitvoeringsprogramma is een wezenlijk deel van de
Omgevingsvisie en moet dynamisch zijn om te kunnen bijstellen als de
(markt-)omstandigheden daar aanleiding voor geven.
Spelregels, rolverdeling en beoogde resultaten
Bij de totstandkoming van onze Omgevingsvisie speelt een belangrijk
aspect: het is een wettelijk instrument van de gemeentelijke overheid
dat door onze gemeenteraad wordt vastgesteld. Dat betekent dat de
raad zijn eigen politieke afweging gaat maken, nadat alle belangen zijn
gehoord en gewogen.
De inbreng van betrokken partijen zal daardoor dus vooral liggen in:
•
Het aandragen van opgaven, ideeën, knelpunten kansen,
wensen en ambities.
•
Het discussiëren en meedenken over oplossingen, verbeteringen,
perspectieven en uitwerkingen.
•
Het adviseren aan de raad over te maken keuzes.
•
Het eventueel indienen van een zienswijze of inspreken bij de
vaststelling.
De Omgevingswet voegt daar nog een aantal interessante uitdagingen
aan toe:
•
Proberen zo goed mogelijk achter de huidige en verwachte
marktvraag te komen.
•
Inspireren, motiveren en uitnodigen tot investeringen.
•
Waarde creëren door vertrouwen te vergroten, samen te werken
en verantwoordelijkheid te nemen.
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Wij streven daarbij naar de volgende belangrijkste resultaten:
•
Het participatieproces heeft bijgedragen aan de kwaliteit en
kracht van de Omgevingsvisie.
•
Er is draagvlak en vertrouwen ontstaan onder alle betrokken
deelnemers.
•
Initiatiefnemers gaan daadwerkelijk met de visie aan de slag in
concrete projecten in samenwerking met onze gemeente.
•
De raad heeft een helder samenhangend ontwikkelingskader
voor de langere termijn, dat bijdraagt aan de bereidheid van
marktpartijen en organisaties om in Noordwijk te investeren.
Opgaven en stapsgewijs proces als vertrekpunt
Deze Startnotitie beschrijft het vertrekpunt van ons proces voor de
Omgevingsvisie. Het is tot stand gekomen na individuele interviews met
alle raadsfracties en enkele organisaties in Noordwijk.
Wij noemen hierin de belangrijkste opgaven, die daaruit tot nu toe naar
voren zijn gekomen. Hierover willen we met alle betrokkenen in het
komende proces discussiëren, knopen doorhakken en verwerken tot een
samenhangende en overkoepelende visie met een realistisch
uitvoeringsprogramma.
Ook gaan wij kort in op de ambities en kansen voor duurzaamheid. We
zijn van plan de Omgevingsvisie te gebruiken om dit goed te borgen.
Dat helpt om duurzaamheid daarna in concrete projecten te laten
landen.
Tevens beschrijven wij in deze Startnotitie in grote lijnen het totstandkomingsproces met alle betrokkenen. Vanaf het begin van het proces
willen we zoveel mogelijk duidelijkheid creëren over het speelveld en de
spelregels voor zowel de inhoud als het proces. Met heldere stappen,
concrete tussenproducten en een georganiseerde dialoog streven we
naar een breed commitment om samen verder te werken aan een vitaal
Noordwijk. Met een strakke maar realistische planning willen we de
vaart er in houden.
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2.

Wat

zijn

de

opgaven

voor

de

Omgevingsvisie Noordwijk?

Tijdens de verkennende gesprekken en analyses zijn vele opgaven naar
voren gekomen. Een flink aantal vraagt om goed integraal afgewogen
keuzes. Dat gaan we doen in onze Omgevingsvisie Noordwijk 2030.
In dit hoofdstuk hebben wij de resultaten uit de verkenningsfase zoveel
mogelijk gebundeld. Dit zien we als een richtinggevend kader van de
gemeenteraad voor de komende discussies om tot een heldere koers en
werkbare oplossingen te komen in onze Omgevingsvisie. Het is dus een
vertrekpunt voor een gezamenlijke zoektocht naar het benutten van
kansen voor de versterking van onze vitaliteit.
Als meeste essentiële opgaven voor de toekomst van Noordwijk bij het
opstellen van de Omgevingsvisie voor Noordwijk 2030 zijn naar voren
gekomen:
•
Wat vinden we bepalend voor de identiteit en kwaliteit van
Noordwijk, hoe zien we dat in de toekomst en hoe kunnen we
die versterken?
•
Hoe kunnen we Noordwijk economisch, toeristisch, sociaal en
cultureel vitaler maken?
•
Hoe maken we Noordwijk beter bereikbaar?
•
Hoe zorgen we dat Noordwijk een aantrekkelijke woongemeente
blijft, welke rol willen we in de regio spelen en wat zijn de
mogelijkheden om meer te bouwen in de sociale sector dan in
het verleden is gebeurd?
•
Hoe wil Noordwijk zich profileren op het gebied van
duurzaamheid en waar zetten we dan op in?
Het gaat daarbij steeds om het vinden van de juiste balans tussen alle
ambities die passen bij het gewenste karakter van onze gemeente. Bij
het bepalen van die balans zullen we ook steeds een bredere (regionale,
nationale en internationale) context in onze afwegingen betrekken.

Want hoewel de wind meestal uit zee waait, wordt ons klimaat meer dan
ooit bepaald door invloeden uit onze bredere omgeving.
Dat geldt zowel voor de ruimtelijke als thematische aspecten. Voor het
bredere regionale perspectief komen in eerste instantie de Leidse regio
en de Greenportgemeenten in de Duin- en Bollenstreek in beeld. Maar
we willen ook onze positie binnen de overige kustplaatsen en de
Metropoolregio Amsterdam aanscherpen. Daarbij accentueren wij de
thema’s die voor Noordwijk een duidelijke meerwaarde leveren als we
die in een breder perspectief bezien, zoals bereikbaarheid, bedrijvigheid,
wonen, winkelen en toerisme.
Naast deze kernvragen zijn nog veel meer afgeleide vragen te stellen die
van belang zijn. Hierna staan in paragraaf 2.1 de verschillende thema’s
met ieder zijn eigen kernopgave. Daarna volgen in paragraaf 2.2 enkele
gebieden, waarin gedurende het proces zorgvuldig afgewogen keuzes
gemaakt moeten worden tussen de verschillende thema’s.

2.1 Thema’s
Noordwijk in breder regionaal perspectief
Hoe en waarmee wil Noordwijk zich positioneren en profileren op andere
schaalniveaus? Het gaat daarbij om de positie van Noordwijk in de
Greenport Duin- en Bollenstreek, de Leidse metropoolregio, het Hollands
Plassengebied, het Groene Hart, de metropoolregio Amsterdam, de
overige kustplaatsen, Nederland en internationaal.
Identiteit en kwaliteit van Noordwijk
Wat voor een (bad)plaats wil Noordwijk zijn en welk beeld hebben we
daarbij voor ogen? Hierbij zijn in de verkennende gesprekken de
volgende discussiepunten naar voren gekomen: willen we het accent
meer op wonen of op toerisme leggen, wat is de uitstraling van de
gebouwde omgeving (bouwhoogte, bouwmassa, beeldkwaliteit) en het
karakter van het dorp (dorps of enigszins verstedelijkt), welke dynamiek
streven we na? Is het nodig om Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee
anders te typeren of moet Noordwijk als één geheel gezien worden? Wat
zijn de kwaliteiten van de afzonderlijke kernen, bijzondere gebieden
binnen de kernen en van de hele gemeente Noordwijk inclusief het
buitengebied?
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Om deze vragen te beantwoorden is het herijken van het ‘DNA van
Noordwijk’ belangrijk. Er zijn al wat aspecten genoemd die daarbij een
rol kunnen spelen: sport, space, zorg, gezondheid, bloemen, natuur,
architectuur,
kustzone,
veelzijdige
activiteiten,
congrestoerisme
economische dynamiek, horeca, gastheerschap en cultuur.
De uitkomst van deze ‘DNA-discussie’ kan nieuwe ingrediënten
opleveren voor de marketing van Noordwijk met nog meer impact.
Daarmee wint ‘het merk Noordwijk’ aan betekenis voor bewoners,
bedrijven, organisaties en bezoekers. En zij kunnen het merk Noordwijk
vervolgens zelf trots uitdragen met een uitnodigend en beloftevol beeld.
Dit alles kan een sterke impuls geven aan het succesvol maken van
nieuwe ontwikkelingen in onze gemeente. Doel is dus om te komen tot
een breed gedragen én breed bruikbaar profiel van Noordwijk.
Voor het toeristisch perspectief speelt momenteel binnen de Stichting
Noordwijk Marketing (SNM) de vraag: blijft Noordwijk zich profileren als
bloemenbadplaats of kiezen we voor een ander beeldmerk? Het is van
belang dat wij als deelnemer van de SNM hier een actieve rol in
vervullen.
Vitaliteit van Noordwijk
Hoe kunnen we Noordwijk een vitale (bad-)plaats laten blijven? Wat is
nodig om onze gemeente als geheel aantrekkelijker te maken en te
houden? Hoe kunnen we onze economische vitaliteit versterken binnen
het gewenste karakter van Noordwijk?
De bouwstenen daarvoor proberen we te vinden in wat bezoekers,
bewoners en bedrijven belangrijk vinden. Daarna is het de uitdaging om
met alle betrokken partijen de juiste mix te vinden voor een goed
woonklimaat, ondernemersklimaat, verblijfsklimaat, toeristisch klimaat,
sport- en recreatieklimaat en cultureel klimaat.
Bewegen en gezondheid is een nieuwe opgave. Hoe kunnen we dat
stimuleren, ook vanuit de ruimtelijke inrichting?
Bevolking, jeugd
Hoe gaat de samenstelling van onze bevolking zich de komende 15 jaar
ontwikkelen (minder jongeren, meer ouderen?), welke specifieke
behoefte/vragen kunnen we daardoor verwachten en wat zijn daarvan
de consequenties voor de voorzieningen, onderwijs, wonen en de
inrichting van de openbare ruimte?

Voor een vitaal Noordwijk is aparte aandacht nodig voor de (jonge)
jeugd, zoals speelvoorzieningen, kinderopvang, jeugdzorg, wonen, werk,
ontmoetings- en uitgaansmogelijkheden.
Noordwijk als woongemeente; lokale en regionale opgaven
Het creëren van een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving is het
algemene doel. Welke kwaliteiten van de woonomgeving van Noordwijk
willen we behouden en versterken? Zijn dat het landschap, de
bollenteelt of vooral de voorzieningen en cultuur? Dit is ook belangrijk
voor versterking van onze kenniseconomie en het toeristisch product.
Specifieke opgave is om te voorzien in de huidige en toekomstige
woonbehoefte van de Noordwijkers en mogelijk te voorzien in een deel
van de regionale woonbehoefte. De provinciale visie Ruimte en Mobiliteit
stelt nieuwe kaders over het maximaal aantal te bouwen woningen voor
de Duin- en Bollenstreek en Noordwijk. Daarbij moet de zogenaamde
‘duurzaamheidsladder’ worden toegepast. De ‘ladder voor duurzame
verstedelijking’ bestaat uit drie onderdelen. In de eerste plaats of de
gewenste stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte die
regionaal is afgestemd. Indien dit positief is, dan moet gekeken worden
of die behoefte binnen het bestaand stads- of dorpsgebied (BSD) kan
worden opgelost. Zo niet, dan kunnen locaties daarbuiten in beeld
komen voor ontwikkeling, die in ieder geval goed ontsloten moeten zijn.
We moeten dus goed onderbouwen hoe ons woningbouwprogramma
past binnen de provinciale kaders. Tegelijkertijd moeten ook ons
programma en het tempo van de nieuwbouw afgestemd zijn met de
regio. Daarbij is het de opgave te blijven zoeken naar de
realiseringsmogelijkheden van unieke woonconcepten zoals voor Sancta
Maria en de kansen voor een welstandsvrije wijk.
Bij de inbreidingslocaties/herstructurering is het de opgave hoe we in de
toekomst omgaan met het dorpse karakter. Vanwege de aanhoudende
woningbehoefte en schaarse ruimte kan de druk op meer ‘halfstedelijke’
oplossingen namelijk toenemen.
We beschikken in Noordwijk over een groot aanbod aan ‘harde en
zachte’ woningbouwlocaties. Het totale planaanbod zal moeten matchen
met de verwachte behoefte en de provinciale beleidskaders. Belangrijke
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aspecten bij de afweging en programmering zijn: woonmilieus,
doelgroepen, ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, duurzaamheid en
bereikbaarheid.
Met de provincie en regio is afgesproken dat de Duin – en Bollenstreek
tot 2030 bovenop de eigen regionale behoefte nog een bovenregionale
behoefte van 4.000 woningen kan realiseren. Deze afspraak is afkomstig
uit de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Daarboven op
is door de provincie een expliciete woningbehoefte erkend van 600
woningen voor de bebouwing van Bronsgeest in Noordwijk en voor de
realisering van 600 ‘Greenportwoningen’ in het buitengebied van de
Duin- en Bollenstreek.
Het is dus ook aan Noordwijk om een expliciete keuze te maken of en zo
ja welk deel van deze 4.000 woningen wij waar zouden willen bouwen.
Deze keuze moet overigens ook regionaal worden afgestemd en
geaccordeerd om ze ook daadwerkelijk te mogen bouwen.
Daarbij speelt uiteraard ook het gewenste woonmilieu en woningtype
een rol. Dit zullen we goed moeten bezien in relatie tot de verwachte
woningbehoefte van de provincie van ruim 1700 woningen tot 2030
(exclusief de 600 woningen voor Bronsgeest).
Daarnaast kan de vraag aan de orde zijn of Noordwijk bovenop de eigen
behoefte en de 600 woningen voor Bronsgeest, nog extra woningbouw
voor de regio wil uitvoeren (dus niet bovenregionaal).
Tevens moet een keuze gemaakt worden voor de bouw van een deel van
de 600 greenportwoningen in overleg met de GreenportOntwikkelingsMaatschappij (GOM). We maken in dit stadium vanuit strategische
overwegingen (grondspeculatie) nog geen keuze voor exacte locaties
voor Greenportwoningen. Alleen de locatie Vinkeveld-Zuid is in de
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek en de
Regionale Structuurvisie Holland Rijnland opgenomen voor de bouw van
Greenportwoningen. Deze locatie is reeds in gemeentelijk eigendom.
Sociale woningbouw
Een bijzonder thema binnen ‘Noordwijk als woongemeente’ zijn de
mogelijkheden om sociale woningbouw toe te voegen. Dit is tevens het
hoofdonderwerp van onze Woonagenda die we momenteel opstellen. In
dit segment is behoefte aan goedkope huur- en koopwoningen voor

jongeren en starters. Nu al is het aandeel sociale huurwoningen in
relatie tot de regio laag. Dit zal naar verwachting verder dalen doordat
sociale huurwoningen door de woningcorporatie worden verkocht. We
moeten realistisch zijn in onze ambities, mede gelet op de hoge
woningprijzen en de financiële reikwijdte van woningcorporaties.
De ambitie is vooral dat nieuwe sociale woningbouw een toegevoegde
kwaliteit heeft die het Noordwijkse karakter versterkt. Dit moet tevens
bezien worden in het licht van de financiële mogelijkheden die de
diverse woninglocaties bieden. Dit vraagt scherpe keuzes tussen
‘woonkansen voor iedereen’ versus het exclusieve karakter van
Noordwijk.
Het streven naar een vitaal Noordwijk betekent ook voldoende ruimte
bieden voor jongeren en starters op de woningmarkt. Een opgave is te
onderzoeken wat we moeten doen om te voorkomen dat veel jongeren
wegtrekken. Wat kunnen we doen om deze jongeren ook een
wooncarrière in Noordwijk te bieden?
Er moet dus een goed onderbouwde keuze gemaakt worden over de
realisering van sociale huur- en goedkope koopwoningen, de daarbij
gewenste uitstraling en de gewenste locaties.
Wonen en zorg
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraagt van
gemeenten om te organiseren dat mensen langer thuis kunnen blijven
wonen en te zorgen voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam
zijn. Belangrijke opgave is het realiseren van levensloopbestendige
woningen met goede communicatievoorzieningen op basis van
verschillende woon-zorgconcepten, om thuis aangenaam oud te worden.
Wat is nodig om dit goed te kunnen laten functioneren in een
participatiesamenleving? De expertise van onze zorginstellingen is
hierbij van groot belang.
De toekomstige nieuwbouw biedt ook kansen op het gebied van
duurzaamheid. De opgave is om te kijken hoe de woningen én de
woonomgeving geschikt gemaakt kunnen worden voor ouderen en
mensen met een functiebeperking en welke organisatie hierbij het beste
past.
.
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Werken
De opgave is om het thema werken in de volle breedte te bezien.
Daarbij willen we in ieder geval de aspecten toerisme, zorg en het
Midden- en Kleinbedrijf uitwerken. Het is tevens de opgave voldoende
ruimte te bieden voor eventuele uitbreidingswensen van het
bedrijfsleven in Noordwijk. In het bijzonder willen we nadenken over de
versterking van het ruimtevaartcluster ESA/ESTEC, het verder
ontwikkelen van het Space Business Park en het moderniseren c.q.
versterken van Space Expo.
Daarnaast is het de opgave om vanuit het ruimtevaartcluster meer
verbindingen te leggen met de Noordwijkse samenleving en andere
domeinen zoals sport. Daarbij zou Noordwijk vaker als proeftuin kunnen
worden benutEen apart thema is de leegstand van kantoren en andere
bedrijfspanden op bedrijventerreinen en binnen de kernen. De opgave is
om dit te verminderen, bijvoorbeeld door flexibelere regelgeving of door
transformatie naar andere functies.
In het bijzonder willen we ook aandacht besteden aan de effecten van
de verdergaande ontwikkeling van ICT, die steeds sturender wordt voor
economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Tevens
willen we aandacht voor de toekomstige ruimtebehoefte die zzp’ers en
andere bewoners nodig hebben door de toename van het zogenaamde
‘nieuwe werken’. Mogelijk is er een relatie te leggen met het
verminderen van de leegstand van kantoren op bepaalde locaties.
Winkelen
In bepaalde branches is een overcapaciteit aan winkelruimte. Om het
aanbod in Noordwijk aantrekkelijk te houden moet ingespeeld worden op
de beleving en de mogelijkheden van internet. Dit vereist een heldere
kijk op het functioneren van onze centra nu en in de toekomst. Een van
de vragen daarbij is: wat gaat er gebeuren met de aanloopstraten naar
de winkelcentra?
De wensen van consumenten zijn sterk in beweging. Die zullen we
daarom samen met de ondernemers zo goed mogelijk in kaart brengen,
zoals we dat bijvoorbeeld doen met ‘Expeditie Shopping.’
Eén van de wensen van de consument is ‘onestop shopping’ bij het
zogenaamde ‘runshoppen’. Dat vraagt compacte, complete en

comfortabele winkelgebieden waarbij ook een goede verkeersafwikkeling
en bevoorrading van de winkels cruciaal is.
Maar boven aan de lijst van favoriete vrijetijdsbestedingen van de
Nederlander prijkt ‘funshoppen’, waarbij de beleving van het
winkelgebied centraal staat. Noordwijk heeft daarvoor veel kwaliteiten in
huis. De opgave is om daar samen met alle ondernemers een
onderscheidende invulling aan te geven.
Horeca
Kernopgave is om de horeca te bezien in relatie tot de veranderde vraag
van de consument en de aantrekkelijkheid van de woonomgeving.
Hoe kan de horeca een toegevoegde functie zijn binnen de
winkelstraten, de boulevard en op het strand? Wat is nodig om de
horeca goed te laten functioneren binnen het gewenste karakter van
Noordwijk? Daarbij is het een uitdaging om met de ondernemers te
bezien hoe we de culinaire kwaliteit en potentie van Noordwijk kunnen
uitbouwen.
Vrije tijd
De opgave hierbij is om goed te bepalen welke vrijetijdtrends vanuit
welke doelgroepen zijn te verwachten en hoe wij daar als Noordwijk
samen met de regio op willen inspelen. In de verkennende gesprekken is
tot nu toe de opgave naar voren gekomen om vanuit de kernen op een
betere en prettige manier in verbinding te staan met het buitengebied.
Daarbij zullen we ook met de andere gemeenten in de Duin- en
Bollenstreek samenwerken om het wandelen, fietsen en varen beter te
faciliteren.
Sport, gezondheid en beweging
De opgave is de openbare ruimte (in de wijken, strand, duinen) zodanig
aantrekkelijker te maken dat mensen meer gaan bewegen. Daarnaast
moeten de sportaccommodaties van hoog niveau blijven om
verenigingen te faciliteren en evenementen binnen te halen. De grote
diversiteit in het aanbod en kwaliteit bieden hiervoor goede kansen.
Daarbij speelt de opgave hoe we het verenigingsleven vitaal houden met
voldoende vrijwilligers en vernieuwende ideeën. En hoe we ook de
ongebonden sporter een plek kunnen bieden.
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Aparte items zijn de organisatie van
eventuele vestiging van een nationaal
tennis. Dit zijn interessante opgaven
effecten kunnen hebben, zoals we nu al

meer sportevenementen en de
sportcentrum, bijvoorbeeld voor
die ook positieve economische
spreken van ‘Papendal aan Zee’.

Toerisme en congresmarkt
Het toerisme is een belangrijke pijler van onze economie met positieve
effecten op bestedingen, voorzieningen en de samenleving. Aan de
andere kant draagt de samenleving met actieve en betrokken
verenigingen, inwoners en ondernemers ook weer bij aan een
aantrekkelijk toeristisch product. Bijzonder in Noordwijk zijn de
hoogwaardige faciliteiten met een internationale uitstraling voor
‘meetings, incentives, congresses and events’ (‘MICE’). Noordwijk
Marketing heeft voor de promotie hiervan zelfs een speciale afdeling.
Meer dan ooit zullen we de toeristische vraag goed in beeld moeten
krijgen, om te bepalen waar we als Noordwijk op in kunnen en willen
spelen en hoe we onze positie in het congrestoerisme kunnen
versterken. Daartoe laten we een quick-scan uitvoeren en participeren
we in een breed bezoekersonderzoek van de Metropoolregio Amsterdam.
De kernopgave is: zorgen dat Noordwijk in de toekomst klaar is om de
dag-, verblijfs- en congrestoerist gastvrij te ontvangen met alle
voorzieningen die daar voor nodig zijn, en zo mogelijk hun verblijf te
verlengen.
Hoe kunnen we de seizoensverlenging plaats laten vinden? Is dat door
alleen wandelen en wellness meer te faciliteren? Hoe gaan we om met
de veranderingen in zowel de zakelijke als de particuliere markt? Hoe
gaan we verder inspelen op de vraag naar meer beleving, luxe en
comfort? Wat betekent dat in het bijzonder voor de hotelsector en de
recreatieparken? Tevens kunnen we de kansen voor zorgtoerisme
onderzoeken en uitwerken. Aan al deze opgaven zitten zowel
kwalitatieve als kwantitatieve aspecten.
Cultuur
Hoofdopgave is: wat is nodig voor behoud en versterking van een vitaal,
cultureel klimaat in Noordwijk met een gevarieerd aanbod aan culturele

voorzieningen? En hoe stimuleren we dat zoveel mogelijk inwoners en
bezoekers de kans krijgen aan kunst en cultuur deel te nemen?
Opgave is ook om verbindingen te leggen naar onze identiteit en
‘branding’. Wat is nodig om cultuur nog meer onderdeel uit te laten
maken van de Noordwijkse identiteit. Hoe kan cultuur ingezet worden
om het merk Noordwijk goed op de kaart te zetten?
Evenementen
In Noordwijk is altijd wat te beleven of te doen door de vele soorten
evenementen van hoog niveau. Of het nu op sportief, culinair, cultureel
of muzikaal gebied is. De zee speelt daarbij vaak een grote rol. Soms als
decor, dan weer als inspiratiebron of als podium van kunsten. Een
opgave is om deze evenementen goed op elkaar te blijven afstemmen,
met elkaar ‘te verknopen’ en te vernieuwen. Daarmee kunnen zij het
karakter, levendigheid en aantrekkelijkheid van Noordwijk versterken.
Bereikbaarheid
De opgave is vooral om de bereikbaarheid van Noordwijk Binnen en
Noordwijk aan Zee (waaronder het strand) per fiets, auto en openbaar
vervoer te verbeteren, ook op de piekdagen. Daarnaast moet de interne
toegankelijkheid worden verbeterd door een goede verkeerscirculatie en
een verbeterde bereikbaarheid van plekken waar bewoners,
ondernemers en bezoekers behoefte aan hebben.
Het verbeteren van de bereikbaarheid hangt samen met ontwikkelingswensen op toeristisch en economisch vlak. De uitdaging is om deze
verbetering samen te laten gaan met een verminderde milieubelasting,
een grotere verkeersveiligheid en een aantrekkelijk verblijfs- en
ondernemingsklimaat.
Onderwerpen zijn: uitbreiding van parkeermogelijkheden in de kustzone,
transferia c.q. overloopparkeerterreinen met strandpendel, buscorridors,
betere/bredere fietspaden, stallingmogelijkheden (ook voor e-bikes) en
de uitbreiding van het wandelnetwerk.
Tevens bezien we of er aanpassingen gewenst zijn van het hoofdwegennet, zoals een alzijdige aansluiting van de Beeklaan op de N206.
Ten slotte zullen we aandacht hebben voor de mogelijke effecten van
nieuwe trends als autodelen, elektrische auto’s, zelfsturende voertuigen
en nieuwe vervoersmiddelen.
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Veiligheid
Opgave is om inwoners, ondernemers en bezoekers een veilige
omgeving te bieden. Het gaat daarbij vooral om de woonomgeving,
bedrijventerreinen, uitgaansgebieden, winkelgebieden, verkeer en
parkeren.
Bollencultuur en Greenport
Noordwijk is onderdeel van het bollencomplex dat zich de laatste tien
jaar sterk maakt als Greenport Duin- en Bollenstreek. De bollen- en
bloementeelt, het handelscomplex, het kenniscluster en het toerisme
vormen hiervan de belangrijkste pijlers. Nog altijd afficheert Noordwijk
zich als bloemenbadplaats en zijn diverse evenementen hiermee
verbonden. De gezamenlijke opgave van de bollengemeenten is om te
werken aan een vitale Greenport in een aantrekkelijk landschap.
Binnen het lopende actualisatieproces van de Intergemeentelijke
Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) is het de opgave
vanuit Noordwijk een constructieve bijdrage te leveren aan het
herstructureringsproces van het bollencomplex dat door de Greenport
OntwikkelingsMaatschappij (GOM) wordt uitgevoerd. Hierbij zijn
innovatie en landschapsverbetering belangrijke uitgangspunten. Daarbij
zullen wij tevens het vergroten van de heterogeniteit van het landschap
inbrengen. Dit komt op korte termijn aan de orde bij de evaluatie van de
ISG en de beleidsafweging bij de herziening van de ISG.
Cultuurhistorie
De opgave is te bepalen wat aan gebouwen en landschappelijke en
stedenbouwkundige structuren behouden moet blijven voor de komende
generaties. Deze gebouwen en structuren dragen namelijk ook bij aan
het DNA van Noordwijk. Dit kan op basis van een inventarisatie en
waardering, zoals voor de komende gemeentelijke monumentenlijst.
In aanvulling daarop dienen waardevolle panden, gebieden en structuren
vervolgens een plaats te krijgen in het ruimtelijk instrumentarium zoals
het bestemmingsplan en de opvolger het omgevingsplan. Cultuurhistorie
(monumenten, cultuurlandschap, archeologie) gaat daarmee een grotere
rol krijgen in de (ruimtelijke) afwegingen, zoals nu ook voor archeologie
al het geval is.
De vervolgopgave is om cultuurhistorie te koppelen aan zowel cultuur
als toerisme. Daarmee kunnen we het verhaal en de karakteristieken

van Noordwijk beter over het voetlicht krijgen en de ‘branding’ van
Noordwijk versterken.
Water
Hoofdopgave is te zorgen voor voldoende water van voldoende kwaliteit
en het behouden van droge voeten in verband met de zeespiegelstijging.
Daarbij willen we tevens een antwoord geven op de vraag wat nodig is
om Noordwijk op dit punt klimaatbestendig te maken. Het gaat hierbij
niet alleen om wateroverlast en overstromingen te voorkomen, maar
ook om het tegengaan van droogte en ‘stedelijke hitte’. Uit de eerste
onderzoeken hiernaar in Nederland wordt duidelijk dat hitte een directe
bedreiging is voor de volksgezondheid en het energieverbruik voor
koeling exponentieel doet toenemen. Door goede inrichting van het
stedelijk gebied kan de hittestress in stedelijk gebied worden
tegengegaan.
Een belangrijke uitdaging voor Noordwijk ligt tevens in het waterrobuust
inrichten en bouwen van zowel het verstedelijkte als het landelijke
gebied. Wat zijn kwetsbare gebieden en waar liggen kansen om
problemen te voorkomen? Het is hierbij van belang om de
waterkringloop integraal te beschouwen: grondwater, oppervlaktewater,
hemelwater en ook afvalwater. Bij het ontwerp van nieuwe gebieden
zullen we dan ook goed moeten kijken naar de natuurlijke/fysieke
condities (bodemsoort, grondwaterstanden ligging), huidige knelpunten
in de waterhuishouding (wateraanvoer voor bollenteelt, grondwateroverlast, water op straat), kansen voor duurzaamheid en verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit.
Water heeft ook betekenis voor de omgevingskwaliteit en beleving in
een dorp. Noordwijk ligt aan zee maar ook aan de Maandagse watering
en de Haarlemmertrekvaart, twee belangrijke toeristische waterwegen
die leiden naar de Kagerplassen. De aanwezigheid van deze
watergangen lijken eerder als barrière of grens te worden ervaren dan
als verbinding. Het is een interessante opgave om te bezien hoe we de
functie van deze watergangen kunnen versterken.
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Water en klimaatbestendigheid
Het vijfde Deltaprogramma 2015 is een nationaal programma voor alle
overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven voor de
verdere ontwikkeling van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening.
In dit Deltaprogramma is onder de naam “Deltabeslissing Ruimtelijke
Adaptatie” een nieuw speerpunt van beleid geformuleerd. Dit beleid
omvat een nieuwe en gerichte aanpak voor een waterrobuuste en
klimaatbestendige (her)ontwikkeling van bebouwd gebied.
De gemeente zal voor de ontwikkeling van een klimaatbestendige
openbare ruimte bij reconstructies en nieuwe ontwikkelingen rekening
moeten houden met een ruimteclaim voor de ontwikkeling van dit
onderwerp. Steeds vaker zijn er langdurige hevige regenbuien die voor
de nodige overlast of schade zorgen. Onderwerpen binnen de
klimaatbestendigheid zijn onder andere water op straat en
grondwateroverlast. In relatie tot het Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan kunnen de verdere technische uitwerkingen en financiële
middelen uitgewerkt worden.
Landschap
De opgave is het herkenbaar houden van het landschap met zichtlijnen,
het onderscheid tussen strandwallen en strandvlakten en waterlopen.
Daarbij is ook de opgave om de openheid te verbeteren en
verrommeling tegen te gaan. Zoals hiervoor aangegeven is het de
opgave om cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap te koppelen
aan andere functies zoals toerisme. Ook dit kan de ‘branding’ van
Noordwijk versterken.
Natuur en ecologie
Noordwijk heeft veel natuur binnen de gemeentegrenzen van
topkwaliteit dat tevens onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk
Natura
2000.
Er
zijn
verschillende
opgaven
vanuit
ons
natuurbeleidsplan, nationale wetgeving en Europese richtlijnen met als
doel de afname van de biodiversiteit te stoppen, bestaande natuur te
behouden, de kwaliteit waar mogelijk te versterken en er meer van te
genieten.

verbindingen en waar en op welke wijze er meer recreatie in de natuur
mogelijk is. Tevens willen we bezien hoe de zichtbaarheid van de
entrees naar de duingebieden te verbeteren is.
Daarnaast is het de opgave hoe ecologische waarden kunnen worden
versterkt binnen de kernen. En hoe kan de natuur bijdragen in de
profilering en marketing van Noordwijk?
Veeteelt
Het beleid voor de veeteelt is onderdeel van de ISG. Uitgangspunt is het
behoud van de levensvatbare veehouderij en bepaalde graslanden zoals
de Hogewegpolder, De Klei en rond Sancta Maria. Alleen het
graslandcomplex De Blink in het Langeveld is in de ISG aangewezen als
grasland dat mag worden omgezet naar bollengrond.
Gezien de grote versnippering van de graslanden, is de vraag relevant
wat de toekomst van de veeteelt daarop is voor de langere termijn.
Onderwijs
In de interviews zijn geen onderwijsopgaven genoemd met een
ruimtelijke
component.
De
bevolkingsprognoses
en
mogelijke
veranderingen in de samenstelling van leeftijdsgroepen voor de leerlingaantallen kunnen nog voor nieuwe opgaven zorgen. Interessant is om te
onderzoeken of er in de toekomst onderwijsinstellingen in Noordwijk
denkbaar zijn die het toerisme en de werkgelegenheid versterken.

2.2 Gebieden
Meerwaarde zoeken
Om een kwaliteitsslag te maken in een aantal gebieden moeten in onze
Omgevingsvisie uiteindelijk goed afgewogen keuzes gemaakt worden
over de bovenstaande thema’s. Feitelijk landen de thematische ambities
uiteindelijk integraal in de gebieden. Door discussies en verdieping willen
we naar nieuwe verbindingen zoeken tussen de verschillende thema’s.
Dat kan een grote meerwaarde opleveren in onze Omgevingsvisie en de
kwaliteit van de uitvoeringsprojecten.

Een bijzondere opgave is om te bezien hoe en waar deze belangrijke
natuurgebieden met elkaar verbonden kunnen worden door ecologische
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Strand
Hoe kan het strand van Noordwijk bijdragen aan een aantrekkelijke
badplaats, waarbij het unieke karakter en de identiteit van de kern in
stand blijven? Het is zoeken naar een balans tussen: hoe profileer je
Noordwijk als mondaine/luxere badplaats zonder dat dit ten koste gaat
van de authenticiteit en identiteit van de fijne woonplaats die Noordwijk
ook is.
Langevelderslag
Het strand aan de Langevelderslag is een onderscheidende dagrecreatiebestemming met regionale uitstraling. Hier voeren rust en ruimtebeleving zonder strandhoreca de boventoon. Wel zien we het als opgave
om te komen tot een kwaliteitsverbetering en kleinschalige uitbreiding
van de bestaande voorzieningen, die op verschillende fronten een
toegevoegde waarde opleveren.
Boulevardzone
binnen
de
gebiedsontwikkeling
Noordwijk
Zeewaardig
Hoe kan deze zone verder gerevitaliseerd worden in goede samenhang
met de rest van Noordwijk aan Zee? Het gaat in het bijzonder om de
twee boulevards, het Vuurtorenplein, de Hoofdstraat, De Grent, de
Parallel Boulevard, Het Gat van Palace, het Palaceplein, de Maarten
Kruytstraat, het Jan Kroonsplein en het vissersdorp. Hoe combineren we
in deze setting het winkelen, het uitgaan, de congresfunctie en het
verblijven, waarbij ook de bereikbaarheid goed is met voldoende
parkeer- en stallingsmogelijkheden? Aparte opgave hierbinnen is de
verbetering van de inrichting en het functioneren van het
Vuurtorenplein.
Quality Coast
Noordwijk scoort hoog in diverse internationale rankings. We gaan
onderzoeken wat nodig is om op de eerste plaats te komen en te blijven.

Entree van Noordwijk
Hoe en waar creëren we een goede entree die het gewenste karakter
van Noordwijk versterkt? Zijn de huidige entrees Van Berckelweg en
Beeklaan alleen de knooppunten voor autoverkeer of zijn er ook andere,
landschappelijke entrees waarneembaar?
Kwaliteit van de openbare buitenruimte
De buitenruimte binnen de gemeente Noordwijk komt in het stedelijk
gebied steeds vaker onder druk te staan. Deels vanuit het intensiever
gebruik van deze ruimte door onder andere verkeer, kabels en leidingen.
Ook bij nieuwbouwontwikkelingen wordt vaak de maximale ‘footprint’
opgezocht, met nadelige gevolgen voor de hoeveelheid en kwaliteit van
de buitenruimte. Daardoor is het vaak nauwelijks mogelijk voldoende
brede trottoirs, parkeer-, groen- en speelplaatsen en verkeersveilige
inrichting te ontwerpen. Het is daarom de opgave bij de integrale (her-)
ontwikkeling van gebieden, vanaf het begin ook de gewenste kwaliteit
van de openbare ruimte mee te nemen. Een sprekend voorbeeld is de
reconstructie van de Parallel Boulevard.
De gemeente Noordwijk is verantwoordelijk voor de inrichting en het
beheer van de openbare ruimte binnen haar gemeentegrenzen. Hiervoor
is een integraal plan opgesteld. Het geldende beleid en de bestaande
processen in het kader van de inrichting van de openbare ruimte staan
aan de basis van dit document. Dit plan, het Integrale Plan Openbare
Ruimte (IPOR) bestaat uit een set van producten waarvan de Uitwerking
Visie Openbare Ruimte (UVOR) een essentieel onderdeel is. De UVOR is
een uitwerking op de eerder vastgestelde ruimtelijke visies voor
Noordwijk.
Om de samenhang en structuur voor de gemeente te waarborgen is een
goede verankering van de IPOR van belang in de Omgevingsvisie en bij
de planvorming van verdere ontwikkelingen binnen onze gemeente.

Space expo
Hoofdopgave is het vernieuwen en verbreden van Space Expo met
bijbehorende faciliteiten. Daarbij kunnen we ook sterkere verbindingen
leggen met de kennisas Leiden-Delft en de duurzaamheidsindustrie,
bijvoorbeeld de opkomst van drones.
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Middengebied
Wat is de gewenste functie van het Middengebied voor Noordwijk? De
afgelopen jaren zijn (sport-)functies in dit gebied gerealiseerd en worden
nog enkele delen verder ontwikkeld voor woningbouw, te weten
Bloemenzee en De Nes.
Willen we de sportfuncties in het Middengebied behouden of willen we
deze functies toch op termijn uitplaatsen zoals vastgesteld in de
Integrale Ruimtelijke Visie Nieuw Oost? En hoe gaan we om met de rest
van het Middengebied?
Achterweggebied
Dit gebied is in de huidige Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk
aangewezen als reservering voor een sportvoorziening. Daarbij was de
gedachte om de grotere Noordwijkse sportclubs te concentreren zoals de
vv Noordwijk, SJC en de NHC. Deze claim lijkt achterhaald, omdat de
huidige accommodaties van deze clubs zijn aangepast dan wel
merendeels zijn gerealiseerd in het Middengebied. Wellicht is de
reservering in verband te brengen met een mogelijk nationaal
sportcentrum, bijvoorbeeld voor de KNLTB. Voor dit gebied geldt met
name dat een heterogeen landschap denkbaar is en dus niet alleen de
primaire bollenfunctie. Dit gebied is bekend om de minder goede
bollengronden (klei in de ondergrond) door de ligging in het voormalige
stroomgebied van de Oude Rijn.
In het Achterweggebied ligt tevens de zuiveringsinstallatie. Afvalwater is
een bron van energie, grondstoffen en schoonwater. Er zijn daarom
kansen om met nieuwe duurzame technologieën afvalwater te zuiveren,
fosfaat te hergebruiken en restwarmte af te voeren naar woonwijken als
Offem-Zuid. Opgave is tevens om te bezien of dit goed is te gebruiken
als proeflandschap voor energieopwekkingen bijvoorbeeld zonnepaneellandschappen of als bodem voor warmte-koudeopslag.
In het Achterweggebied zijn nog enkele hindergevende bedrijven
gevestigd. De vraag is hoe daar in de toekomst mee om te gaan.
Nieuw Oost
Het landschap vormt een belangrijke drager van de eenheid en
samenhang in Nieuw Oost. Kenmerkend is de ligging in veelzijdige en
authentieke landschappen. De opgave voor Nieuw Oost ligt in het

inpassen van de gewenste bouwopgaven die deze landschappelijke
kwaliteiten versterken en zichtbaar maken.
Historische kern Noordwijk Binnen
De opgave in de historische kern van Noordwijk Binnen is vooral om de
bestaande cultuurhistorische kwaliteit te behouden en te versterken, te
zorgen voor een goede bereikbaarheid, een goede verkeerscirculatie en
voldoende parkeergelegenheid met behoud van een aantrekkelijke
woonomgeving. In het bijzonder speelt de opgave om het winkelcentrum
duidelijker te profileren en beter te laten functioneren.
Daarnaast zijn er verschillende locaties in heel Noordwijk Binnen, die op
korte en langere termijn in aanmerking komen voor functieverandering
en herontwikkeling met woningbouw. De opgave is om die op een goede
stedenbouwkundige wijze vorm te geven, die past bij het gewenste
karakter van de directe omgeving en het dorp. Het is de uitdaging om
bij deze plannen de cultuurhistorische kwaliteit van het dorp te
versterken, een aantrekkelijke openbare ruimte te ontwerpen en te
zorgen voor een goede verkeers- en parkeerafwikkeling.
Uit de interviews kwam de opgave naar voren hoe we het centrum
levendiger kunnen maken waarbij pleinen, kerken, andere monumenten
en beeldbepalende panden en objecten, zoals de lindebomen, het
culturele en cultuurhistorische karakter versterken. Daar hoort ook een
goede oplossing voor het verkeer en het parkeren bij. En kunnen we de
kwaliteiten van Noordwijk Binnen een hechter onderdeel laten uitmaken
van de promotie van heel Noordwijk?
Bedrijventerreinen
De opgave is het ontwikkelen en herstructureren naar ‘Duurzame
bedrijventerreinen’ in samenwerking tussen bedrijven onderling en met
overheden, met als doel het verbeteren van het (bedrijfs-)economisch
resultaat, de vermindering van de milieubelasting, een efficiënter
ruimtegebruik en een goede uitstraling.
Naast verantwoord ondernemen kan bij bedrijven ook de betrokkenheid
bij hun (directe) omgeving een grotere rol gaan spelen, bijvoorbeeld
door bij te dragen aan herstel van de biodiversiteit.
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Space Business Park is een hoogwaardig bedrijventerrein. Het is de
opgave dit als zodanig verder te ontwikkelen door bedrijven te
selecteren die het huidige concept versterken en ook op aspecten als
duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen
hoog scoren.
Kwaliteit van het bollengebied
De (te actualiseren) ISG stuurt op herstructurering en kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied met als uitvoerende instantie de
GOM. Onder meer door de sloop van leegkomende bedrijfsgebouwen en
de toepassing van de regeling ‘Ruimte voor ruimte’. Noordwijk streeft
naar een meer heterogeen landschap met name in die gebieden waar
bollenteelt economisch minder realistisch is (kruidentuinen, grasland
met blaarkoppen en paardenweiden).
De opgave is om deze gebieden zoveel mogelijk goed te duiden en af te
stemmen met de regio Duin- en Bollenstreek.
Recreatief buitengebied
Noordwijk heeft een omvangrijk buitengebied met veel natuurlijke en
recreatieve kwaliteiten. Daarin bevinden zich diverse recreatieve routes
en recreatieparken. Opgave is onder andere om recreatieve
routestructuren voor verschillende doelgroepen te verbeteren, het
dorpsgebied hiermee beter te verbinden en een lange termijn koers te
bepalen voor de kwaliteit, inrichting en gebruik van de recreatieparken.
Maritieme windmolenparken
De Rijksoverheid heeft zich middels het SER-Energieakkoord verplicht
tot een duurzaamheidsinspanning. Onderdeel daarvan is de realisatie
van grootschalige windmolenparken voor de Hollandse kust, waarvan
twee voor de kust van Zuid Holland (1400 MW), direct voor de kust van
Noordwijk. Uitgaande van de huidige generatie windturbines houdt dit in
minimaal 700 tot 1.000 windmolens, met een tiphoogte van minimaal
150 meter exclusief fundering, die zichtbaar zullen zijn vanaf de kust,
juist op de momenten dat de toerist (helder weer) gebruik maakt van
het strand. De zichtbaarheid op ooghoogte, rekening houdend met de
aardkromming, is ca. 43 km.

blijkt dat de blijvende schade door lager kustbezoek en minder
investeringen groter is dan de financiële voordelen van het plaatsten van
de windmolenparken dicht op de kust. We verzetten ons in goede
samenwerking met andere gemeenten, ondernemers, bewoners en
maatschappelijke organisaties. Wij zijn niet tegen windenergie, maar
wijzen naar alternatieve locaties die geschikter zijn en tevens recht doen
aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet.
De plannen van de minister van Economische Zaken zijn deels definitief,
deels nog onderwerp van verkenning, deels in procedure. Er is een reëel
alternatief van geconcentreerde windmolenparken op grotere afstand
van de kust. Zo'n locatie is bijvoorbeeld ‘IJmuiden Ver’. Naast
voortzetting van onze lobby is het de opgave ook in de Omgevingsvisie
onze locatievoorkeur te onderbouwen, mede in relatie tot onze eigen
ambities voor een energieneutraal Noordwijk in 2030.

2.3 Uitvoering, financiën en kostenverhaal
Onze Omgevingsvisie zal een uitvoeringsparagraaf bevatten, waarin we
verder ingaan op de uitwerking van thema’s in projecten en
programma’s. Daarin zullen we ook op de mogelijkheden opnemen om
kosten te verhalen en een fonds te vormen voor bijvoorbeeld sociale
woningbouw en parkeren. Dat doen we conform de ruimte die de
grondexploitatiewet ons biedt.

2.4 Digitalisering
Onze Omgevingsvisie zal moeten voldoen aan de wettelijke vereisten
voor digitalisering. Dat houdt nu in dat we in ieder geval onze visie en
bijbehorende kaart publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze
gemeentelijke website. We willen echter onderzoeken of we een stapje
verder kunnen gaan in het creëren van een aantrekkelijk, begrijpelijk en
wervend kaartbeeld met bijbehorende teksten in een digitale omgeving.

Noordwijk verzet zich tegen de komst van windmolenparken die
zichtbaar zijn vanaf de kust. Zelfs uit eigen onderzoek van het Ministerie
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3. Duurzaamheid

meerwaarde aan onze ambities en projecten kunnen geven. Het is de
opgave om in ieder geval de thema’s bodemsanering, geluid,
luchtkwaliteit, externe veiligheid, geur en ecologie bondig in beeld te
brengen en te integreren in de Omgevingsvisie.

In onze Omgevingsvisie willen we het begrip duurzaamheid goed borgen
en verder invulling geven.
In een eerste inspiratiesessie zijn in vier afzonderlijke groepen de
volgende kansrijke thema’s voor duurzaamheid naar voren gebracht:
1.
Een duurzaam Noordwijk is vooral een schoon Noordwijk.
2.
Innovatief Noordwijk, Noordwijk is de proeftuin voor duurzaam
wonen en ondernemen.
3.
Vitaal Noordwijk inspireert: bewegen, gezond zijn en blijven, ook
mentaal (kunst en cultuur).
4.
Betere en flexibelere ruimte-indeling, efficiënt ruimtegebruik,
organische groei, Noordwijk als facilitator van duurzaamheid.
Het is de opgave om met alle betrokkenen na te denken wat de meest
kansrijke thema’s zijn voor een duurzaam Noordwijk en een vertaalslag
te maken naar ambities en concrete maatregelen.
Daarnaast speelt nadrukkelijk de opgave om te bezien hoe we in
Noordwijk in 2030 energieneutraal kunnen zijn en wat daar voor nodig is
om dat te bereiken. Daarbij willen we ook de potenties van de
ondergrond in beeld brengen voor bijvoorbeeld toepassing van
geothermie en warmte-koude opslag. Tot slot willen we onderzoeken
hoe duurzaamheid ook ingezet kan worden om de identiteit van
Noordwijk te versterken. Daarbij moeten we waken voor ‘windowdressing’.
Milieu
De nieuwe Omgevingswet vraagt om een goede integratie van
ruimtelijke ontwikkeling en milieu. Om dat te bereiken willen we in ieder
geval alle milieuaspecten goed kunnen afwegen en ze vanaf het begin
goed in beeld brengen en meenemen in het proces. Op deze manier
ontstaat in een vroeg stadium een beeld van de ‘milieugebruiksruimte’:
de knelpunten die om maatregelen vragen en de kansen die een

Gemeente Noordwijk

23

Gemeente Noordwijk

24

4. Hoe komt onze Omgevingsvisie tot
stand?

Participatie door goed geregisseerde dialoog
Het is nadrukkelijk onze bedoeling de Omgevingsvisie van Noordwijk tot
stand te brengen in goede samenspraak met inwoners, ondernemers en
bezoekers van Noordwijk. We gaan dus uit van de kracht van de
samenleving, de bereidheid goed naar elkaar te luisteren, elkaars
belangen te begrijpen en elkaar te inspireren tot nieuwe oplossingen.
Daarbij zullen ook de raad en het college een duidelijke rol spelen. Dit
vraagt om een zorgvuldig geregisseerd proces, met duidelijke spelregels
voor iedereen en een heldere rolverdeling.
Essentie is dat wij in de vormgeving van ons proces ervan uitgaan dat
alle betrokken partijen met elkaar een dialoog aangaan. Hieruit ontstaan
bij iedereen inzichten, niet alleen over hun eigen wensen, maar ook over
hoe anderen aankijken tegen de opgaven. Om de resultaten hiervan
gericht binnen een beperkte tijd te laten landen in een vastgestelde
Omgevingsvisie, gebeurt de totstandkoming in vier heldere fasen, zie
bijgaand vereenvoudigd schema.
Dit proces zien we als een richtsnoer en is niet in beton gegoten.
Gaande het proces zullen we steeds monitoren of we op hiermee op de
goede weg blijven.
Deze fases
A.
B.
C.
D.

zijn:
Positionering voor gedeelde opgave
Analyse, Koers en opties
Debat en keuzes
Ontwerp-Omgevingsvisie en vaststelling

Met deze onderscheidende fases willen we met duidelijke tussenproducten en beslismomenten samen met alle betrokkenen naar een
wervend en compact eindproduct toewerken dat enthousiasmeert voor
de uitvoering.

Bij de totstandkoming van onze Omgevingsvisie willen wij ons vanaf het
begin van het proces zo breed mogelijk laten voeden. Daarbij
onderscheiden we de volgende doelgroepen:
•
Meedenkgroep,
bestaande
uit
onafhankelijke,
betrokken
bewoners en ondernemers met hart voor Noordwijk.
•
Stakeholdersgroep,
met
vertegenwoordigers
van
het
bedrijfsleven,
organisaties
en
bewonersverenigingen
in
Noordwijk.
•
Jongeren, in het bijzonder via de jongerenraad en het Northgo
College.
•
Diverse mensen van buiten Noordwijk via een expertmeeting.
•
Bezoekers via een passantenenquête.
•
Raads- en collegeleden.
Daarnaast willen wij via digitale media een mogelijkheid bieden voor
iedereen om tips of meningen te geven en mee te discussiëren.
Het is van belang de rol van de Meedenkgroep, Stakeholdersgroep en
gemeenteraad helder te definiëren en te communiceren. In grote lijnen:
De Meedenkgroep
Fase A:
Nog geen participatie
Fase B:
Vooral ideeën genereren. Op Toekomstavond sterktezwakte analyse maken en samen schetsen aan de
toekomst.
Fase C:
Vooral debatteren en tot integrale voorkeuren of keuzes
komen voor de Omgevingsvisie, als advies aan college
en raad.
Fase D:
Controleren, bijsturen, desgewenst zienswijze indienen,
inspreken bij vaststelling.
Stakeholdergroep
Fase A:
interviews met vertegenwoordigers van enkele
organisaties en ondernemers, om tot een gedeelde
opgave te komen.
Fase B:
In een aparte Toekomstavond samen brainstormen over
wat goed is en anders of beter moet.
Fase C:
Desgewenst samen met de Meedenkgroep debatteren
over de meeste aansprekende opties of scenario’s, als
advies aan het college en de raad.
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Fase D:

Het resultaat toetsen of proberen bij te sturen door
desgewenst een zienswijze in te dienen of in te spreken
bij de vaststelling.

Het betrekken van jongeren en mensen van buiten Noordwijk gebeurt
vooral in Fase B, om hun wensen, ideeën en oplossingen te vernemen.
Hecht betrokken raad met herkenbare rol
De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie Noordwijk vast. Om alle
belangen goed en zorgvuldig te kunnen afwegen, is de raad hecht in het
hele besluitvormingsproces betrokken.
De rol in het proces verschilt per fase:
•
Aan de voorkant kader stellend.
•
Luisteren naar inwoners, ondernemers en bezoekers.
•
In de eerste fasen ook zelf met opgaven, ideeën, wensen en
ambities komen.
•
Vervolgens zelf afwegingen en keuzes maken, geïnspireerd en
geadviseerd door inwoners, ondernemers en bezoekers.
•
Aan het slot vaststelling met zo groot mogelijk draagvlak en
enthousiasme voor de uitvoering.
•
Gedurende het hele proces: ambassadeur van een goede dialoog
en een herkenbare rol tijdens verschillende bijeenkomsten.
College aan het roer totdat de raad besluit
Optimaal vormgevend aan het duale stelsel betekent dat het college
vanaf het begin van het proces steeds aan het roer zit. Pas helemaal aan
het eind van het proces beslist de gemeenteraad.
Dat houdt in dat ons college:
•
Steeds een sturende functie heeft in de voortgang van het
proces.
•
In Fase B ook zelf een sterkte-zwakte analyse maakt en schetst
aan de toekomst van Noordwijk.
•
Richtinggevend is voor inhoudelijke (voorlopige) keuzes tijdens
het proces.
•
Tussenproducten vaststelt, vrijgeeft voor externe discussie en
doorstuurt naar de raad.
•
Voortdurend ‘feeling’ houdt met wat er in het participatieproces
gebeurt en naar voren wordt gebracht.

•
•

De raad ook tussendoor op vergaderingen informeert over
proces en belangrijke opgaven of discussiepunten.
Tevens een ambassadeur is voor het hele proces en het
eindproduct.

Korte uitleg totstandkomingsproces van de Omgevingsvisie
Fase A Positionering voor gedeelde opgave.
Belangrijkste doel in deze fase is om een stevige basis te leggen voor
een vlotte start en goede voortgang van het Omgevingsvisieproces in de
volgende fasen. We richten ons vooral op het scherper krijgen van de
opgaven voor Noordwijk en het voorgestelde participatieproces. Dat is
gebeurd door het houden van interviews met enkele belangrijke
stakeholders en alle raadsfracties door de onafhankelijke procesleider.
Daarnaast leveren ook ons college en de ambtelijke projectgroep hun
inbreng.
Deze Startnotitie is het eindproduct van deze fase, waarmee de raad, op
voordracht van het college, het speelveld met de kernopgaven en het
proces als kaderstellend document vaststelt. Hierdoor ontstaat een
‘common ground’ met een gezamenlijk vertrekpunt voor het vervolg van
het traject.
Fase B Analyse, Koers en opties
In deze fase werken wij op interactieve wijze toe naar een Koersdocument met een kaart en een aantal opties c.q. scenario’s, om
vervolgens breed met alle betrokkenen te bediscussiëren in Fase C.
Centraal daarin staat een reeks interne en externe Toekomstsessies op
middagen en avonden in de tweede helft van april 2015. Daarin vragen
we iedereen om zelf met ideeën en oplossingen mee te schetsen aan
een vitaal Noordwijk.
Wij willen deze sessies niet geheel blanco in gaan maar vergezellen van
enkele thematische analyses, trends, verwachte marktontwikkelingen,
prognoses en opgaven vanuit beleidskaders. Deze worden neergelegd in
een Basisverkenning die door onze ambtelijke projectgroep wordt
opgesteld. Deze analyses worden later gebruikt in de Toelichting van de
Omgevingsvisie.

Gemeente Noordwijk

26

De hoofdlijnen waarover breed consensus heerst kunnen we direct
vertalen naar een koers voor onze toekomstige ontwikkeling. De
aspecten die de nodige botsingen veroorzaken (vakinhoudelijk tussen
sectorale ambities of als belangentegenstelling tussen betrokkenen),
vertalen we in verschillende opties of scenario’s. Ook laten we een
quick-scan doen naar de eventuele verplichting voor de uitvoering van
een planMER, op grond van onze voorlopige ambities en voorgenomen
ontwikkelingen.
Het resultaat is dan een document waarin onze koers op hoofdlijnen is
beschreven met daarin de onderwerpen of geschilpunten waar we nog
diepgaander met elkaar over willen discussiëren. Onze planning is er op
gericht de Koers met opties voor de zomer van dit jaar gereed te
hebben.
Fase C Debat en keuzes
Dit is waarschijnlijk de spannendste fase in het Omgevingsvisieproces.
Nu komt het aan op kleur te bekennen en echte keuzes maken. Dat
gebeurt aan de hand van bepaalde opties of scenario’s die in het
Koersdocument
zijn
uitgewerkt.
De
Stakeholdergroep
en
de
Meedenkgroep discussiëren in het tweede deel van september 2015 over
de meest gewenste opties en toekomstbeelden. De raads- en
collegeleden kunnen aanwezig zijn om te luisteren en eventueel vragen
te beantwoorden. Deze maken in een aparte bijeenkomst hun eigen
keuzes, uiteraard indachtig wat zij gehoord hebben van de inwoners,
ondernemers en organisaties.
Ons college maakt op basis van de resultaten de balans op en laat dit
door de ambtelijke projectgroep uitwerken in een ontwerpOmgevingsvisie.
Fase D Vaststelling Omgevingsvisie
In deze fase gaat de ambtelijke projectgroep in oktober 2015 de
Omgevingsvisie schrijven, wordt het uitvoeringsprogramma bijgesteld en
komt de Omgevingsvisiekaart gereed, vergezeld van de nodige
themakaarten. Eind 2015 is het ontwerp gereed, waarna het begin 2016
ter visie kan worden gelegd en iedereen een zienswijze kan indienen. Dit
begeleiden we met een informatieavond voor alle belangstellenden.
Over de zienswijzen maken we een aparte Nota van Beantwoording, die
wij aan de raad voorleggen ter vaststelling voor de zomer van 2016,
samen met de ontwerp-Omgevingsvisie die ter inzage heeft gelegen.

Gemeente Noordwijk

27

Schematische weergave participatieproces
totstandkoming Omgevingsvisie Noordwijk 2030
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