Addendum ‘Visie Langedijk ontwikkelt met water 2030’
d.d. 9 mei 2017
Dit addendum maakt integraal onderdeel uit van de ‘Visie Langedijk ontwikkelt met water 2030’. Als
beide stukken zijn vastgesteld in de Raadsvergadering, zijn zij een onderdeel van de
structuurvisie in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Aanvullingen tekst Visie (rood):
1. Pagina 7 Aanleiding
Visies en vaarwegen 2006 - heden
Water kent geen administratieve grenzen. De verbinding die water fysiek tot stand brengt, krijgt ook
gestalte in visie, beleid en samenwerking. Het water zit in het DNA van Langedijk en daarmee in de
haarvaten van visies en beleidsstukken die het afgelopen decennium zijn ontwikkeld, zoals: Visie
Doorvaarbaarheid 2006 - Waterplan Harenkarspel Langedijk - Actualisatie Masterplan 2012. Deze
visies en plannen hebben ertoe geleid dat water een integraal aspect is van andere visies, zoals:
Structuurvisie Langedijk - Ecologische structuurvisie - Economische visie.
Mede op basis van de visies hebben vele partners de afgelopen jaren bijgedragen aan de realisatie
van nieuwe bruggen, vaarduikers en vaarwegen. Zo is het bij gebiedsontwikkelingen alleen
mogelijk om de financiering van een waterrijke inrichting en aansluiting op bestaande vaarwegen
op te nemen, als daar visies aan ten grondslag liggen. Zodoende zijn onder andere de
knooppunten bij Winkelcentrum BroekerVeiling en Broekrijk opgeheven. Nieuwe woonwijken zijn
met vaarwegen verbonden aan bestaande vaarwegen, waardoor meerdere rondjes varen mogelijk
is geworden.
Ook het verlenen van subsidies en andere medefinanciering gebeurt op basis van een visie.
Naast de ontwikkelaars van nieuwe woonwijken hebben ook Europa, het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, fondsen, ondernemers, burgers en stichtingen eraan bijgedragen dat het
water in Langedijk weer een grotere rol is gaan spelen in de beleving van Langedijk.
Wat Langedijk uniek maakt, is haar tuindersgeschiedenis in een waterrijke omgeving. Die
geschiedenis is ondanks de grote omvormingen van de ruilverkaveling in de jaren ‘70 van de
vorige eeuw en alle technologische vooruitgang, nog steeds goed te beleven. Dit unieke karakter is
echter kwetsbaar, behoud en versterking ervan zijn kostbaar. Onder de bezoekers (bewoners,
ondernemers, organisaties en andere overheden) van het symposium ‘Langedijk ontwikkelt met
water’ tijdens Koolsail in 2015 is een breed draagvlak gevonden om gezamenlijk de schouders
eronder te zetten en samen te werken aan de versterking van de Langedijkse identiteit.
Voortvarend aan de slag voor een rijke toekomst
Water en waterrecreatie staan hoog op de agenda van onder andere de provincie, omringende
regio’s, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en vanzelfsprekend het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De aandacht gaat daarbij uit naar de koppeling
van het thema water aan andere werkvelden. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening, economie en
werkgelegenheid, toerisme en recreatie, duurzaamheid en milieu, waterkwaliteit en
waterhuishouding en erfgoed en cultuurhistorie. Bewoners, ondernemers, overheden en
organisaties zoeken elkaar steeds vaker op om gezamenlijk programma’s te maken. De integrale
benadering en samenwerkingsverbanden moeten er toe leiden de realisatie van gestelde doelen
dichterbij te brengen en zogenoemde win-winsituaties te creëren.
Bovengenoemde ontwikkelingen zijn aanleiding om de in 2006 opgestelde ‘Visie Doorvaarbaarheid’
te herijken. Met de ‘Visie Langedijk ontwikkelt met water’ onderscheidt Langedijk zich van andere
gemeentes in de ruime regio. Met ‘Langedijk ontwikkelt met water’ neemt de gemeente het initiatief
tot bundeling van ambities en uitvoeringsprogramma’s. Op deze manier versterkt de gemeente

relaties met bestaande partners en worden nieuwe partners uitgenodigd zich te verbinden met
Langedijkse aspiraties. Dit leidt tot een effectieve uitvoering van beleidsdoelen.
Deze aanpak sluit ook aan op de uitgangspunten van de Omgevingswet die in 2018 van kracht
wordt. Uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:
 Betere afstemming van ruimtelijke plannen voor o.a. ruimtelijke ordening, natuur en
 milieu, economie en toerisme en recreatie Meer ruimte voor particuliere ideeën Meer
ruimte voor gemeente, provincies en waterschappen om omgevingsbeleid af te stemmen
op eigen doelstellingen en behoeften.
De integrale visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ levert een bijdrage aan de, bij invoering van de
wet, voor provincies en gemeenten verplichte omgevingsvisie.

2. Pagina 11 Visie ‘menselijke maat centraal’
Langedijk biedt een gastvrij welkom voor bezoekers die willen genieten, maar Langedijk is ook
gesteld op haar dorpse, landelijke uitstraling. Daarbij behoren rust, betrokkenheid en menselijke
maat tot de kernwaarden van de gemeente. Wij willen dat bewoners, ondernemers en bezoekers
van het dorp het water in goede balans met elkaar kunnen gebruiken.
Aanvullen met:
De participatieve werkwijze waarop de Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ tot stand is gekomen
wordt voortgezet bij de uitwerking van de visie in verschillende projecten en activiteiten.

3. Pagina 15, ‘de basis op orde’ Historische verbindingen
Herstel van de verbinding Achterburggracht in Noord-Scharwoude met het Oosterdelgebied en de
Noorderplas is een langgekoesterde wens van bewoners en organisaties in Langedijk. Dit biedt
ook kansen voor de ondernemers in het lint van Noord-Scharwoude. Mogelijkheden voor het
aanbieden van arrangementen worden hiermee sterk uitgebreid. De gemengde bestemming van
het lint biedt ruimte voor een breed palet aan initiatieven.
Aanvullen met:
De toekomstige vaarverbinding in de Groene Loper, deelgebied van het recreatieschap
Geestmerambacht, wordt verbonden met de Vroonerplas ten westen van Sint Pancras. Zo ontstaat
een uitgestrekt vaargebied tussen de wijk Twuyverhoek en de Vroonermeer Zuid in Alkmaar. Via
het kanaal en/of binnendoor worden Sint Pancras en Broek op Langedijk over water weer met
elkaar verbonden.

4. Pagina 15, ‘de basis op orde’ Kwaliteit
Een belangrijk onderdeel van het op orde brengen van de basis betreft het behouden en
versterken van de kwaliteit van de vaarwegen en de oevers. Dit heeft betrekking op een aantal
facetten die onder andere het beheer betreffen. Vaarwater moet voldoende diepte hebben en
waterplanten mogen het varen niet belemmeren. Het gaat ook over instandhouding van de
kwetsbare oevers.
Op het water houd je rekening met je omgeving, denk hierbij aan overlast door lawaai en afkalving
van oevers door golfslag. In Langedijk wordt daarom niet harder dan 6 km/uur gevaren, bij drukke
knooppunten op het water worden maatregelen getroffen. Het blijkt dat dit niet zonder toezicht kan.
Langedijk investeert in handhaving op dat punt. ‘Varen doe je samen’.

Aanvullen met:
Het water heeft vele functies, die kunnen elkaar verdringen. Onder de titel ‘Ontwikkelen in balans’
maakt Langedijk een visie op het in balans ontwikkelen- van recreatie op en aan het water, in
relatie tot de andere functies: behouden en versterken cultuurhistorische waarden, natuur,
veiligheid en leefbaarheid – .Deze visie dient als basis voor de actualisatie van het Vaarbeleid
2010 met uitwerking in maatregelen. Vanzelfsprekend komen ook deze visie en het vaarbeleid op
een participatieve manier tot stand.

5. Financiële paragraaf
Het doel is de waardering voor Langedijk door haar eigen bewoners en de waarde van Langedijk
voor de regio te vergroten. De ambities van Langedijk zijn hierbij groot. ‘Langedijk ontwikkelt met
water’ is naast een visie ook een ontwikkelstrategie. De ontwikkelstrategie krijgt inhoud met het
programma ‘Langedijk ontwikkelt met water’.
Ontwikkelstrategie
Door een analyse van de ingebrachte ideeën, consultatie, debat en bestaand beleid zijn een visie
en aanpak ontwikkeld.. De visie is verwoord in zeven ambities. De aanpak bestaat daaruit dat
Langedijk gezamenlijk met andere partners de ambities verwezenlijkt.
Voor mogelijke partners geeft de visie vertrouwen in de koers die Langedijk de komende jaren
volgt. In het proces van het tot stand komen van de visie hebben vele mogelijke partners
bijgedragen. Zij en nieuwe partners, die bij de uitwerking in beeld komen, worden opnieuw
gevraagd elk op eigen wijze bij te dragen aan de ambities van Langedijk. Deze strategie krijgt zijn
vertaling in een programma.
Programma
De waardesprong die Langedijk wil bewerkstelligen wordt door een samenstel van activiteiten en
projecten bereikt en staan omschreven in de actie-projectenlijst. Deze worden verwerkt in het
programma ‘Langedijk ontwikkelt met water’.
Fasegewijs wordt de financiële onderbouwing zichtbaar gemaakt. De eerste activiteit die de
gemeente daartoe onderneemt, is naast het opstellen van een programmaplan, een
maatschappelijke kosten-batenanalyse.
Jaarlijks wordt het programma ‘Langedijk ontwikkelt met water’ geëvalueerd. Naar gelang de
ontwikkelingen vindt, indien gewenst, bijstelling plaats van de beoogde activiteiten en
investeringen. De eventueel gewijzigde investeringen voor het lopende jaar komen dan middels
een tussenrapportage in juli aan de orde. Voor de komende jaren worden beoogde investeringen in
het meerjareninvesteringsplan en de kadernota opgenomen.

