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Forum 1B - Beantwoording technische vragen
1. Opening
-2. Regionale visie op verblijfsrecreatie NHN 2030 en bijbehorend ontwikkelkader
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2.

Nr.
1.
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PvdA
Vraag
Kan aangegeven worden waar deze visie
(niet) past in de concept Omgevingsvisie
NH 2050?
Wat betekent het vaststellen van deze
visie voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Langedijk?

Kleurrijk Langedijk
Vraag
Op 20 maart is collegebesluit genomen,
waarom nu pas aan de raad aangeboden?

In de visie wordt gesproken over de
prachtige stranden, historische steden en
uitgestrekte polders met bollenvelden en
molens die een onweerstaanbare mix
zijn. Er wordt niet gesproken over de vele
vaarmogelijkheden in een mooi recreatief/natuurgebied. Waaruit blijkt de identiteit van Langedijk?
In de toelichting staat: De Regionale
Visie op Verblijfsrecreatie NHN 2030
bestaat uit het streefbeeld op verblijfsrecreatie NHN in 2030, met daarbij een
vertaalslag van dit streefbeeld op het
niveau van zeven marktgerichte deelregio’s. Volgens pagina 24 van de visie zijn
de 7 marktgerichte deelregio’s in NHN:
1. Strand: strand tot duintop
2. Zuidkust: vanaf de duintop landinwaarts (Castricum t/m Petten
3. Noordkust: vanaf de duintop
landinwaarts (Castricum t/m Petten)
4. Texel: hele eiland
5. Steden: Medemblik, Enkhuizen,
Hoorn, Schagen, Den Helder en

Antwoord
De provincie Noord-Holland stimuleert samenwerking tussen gemeentes, bij voorkeur uitgewerkt in regionale afspraken. Deze werkwijze past in Omgevingsvisie Noord-Holland
2050.
De Visie Verblijfsrecreatie wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Langedijk.

Antwoord
In de vorige raadsperiode is bovenregionaal afgesproken
dat de destijdse colleges een besluit zouden nemen over
een raadsvoorstel dat na de gemeenteraadsverkiezingen
door de nieuwe raden behandeld zou worden. Om de nieuwe raden op het onderwerp in te werken is voor raadsleden
op 5 september jl. tijdens een regioavond een presentatie
verzorgd over de Visie Verblijfsrecreatie. Daarna kon het nu
te behandelen voorstel de raad aangeboden worden.
In de Aanleiding wordt de omgeving van Noord-Holland
verwoord met o.a. een netwerk van bevaarbare sloten en
kanalen. Dit is ook van toepassing op onze gemeente.

Onze gemeente valt onder 7. Agrarisch buitengebied dat in
verbinding staat met alle andere onderscheiden deelregio’s.
Door de ligging aan (boven)regionale waterwegen staat
onze gemeente in sterke verbinding met de deelregio’s Waterrijk, Zuidkust en de steden.
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Alkmaar
6. Waterrijk: tussen waterlijn en ca.
500 meter landinwaarts. Van
Huisduinen tot Schardam (Waddenzee, IJsselmeer en Markermeer). Inclusief randen Amstelmeer, Uitgeestermeer, Alkmaardermeer.
7. Agrarisch buitengebied: overig
Waar vinden wij in bovenstaand Langedijk in terug? Zelfs bij “waterrijk” onder
punt 6 wordt geen verwijzing gedaan,
ondanks de ontwikkeling LOMW.
In het RvS staat dat er in 2016 in opdracht van de 17 gemeente in NHN en
het Ontwikkelingsbedrijf (ONHN), een
onderzoek is uitgevoerd naar de vitaliteit
van de verblijfsrecreatie in de regio. Is er
tijdens de onderzoeksperiode nog een
gemeente aangesloten, want in het onderzoeksrapport op pagina 3 staan er 18
gemeenten genoemd? Zo ja, is er dan
een nieuwe verdeling per gemeente gekomen wat betreft de onderzoekskosten?
na twee jaar wordt de visie, het ontwikkelkader en regionale werkwijze op uitvoerbaarheid geëvalueerd. Hoe en door
wie wordt dit gedaan?
in de brief van Alkmaar van 1 maart 2018
staat: “wij zijn van mening dat binnenstedelijke hotelontwikkelingen, waar geen
groen buitengebied voor opgeofferd
wordt, onder de beslisbevoegdheden van
de gemeenten vallen en geen deel moeten uitmaken van (verplichte) regionale
afstemming”. Alkmaar geeft in diezelfde
brief aan niet op te zoek te zijn naar een
uitzonderingspositie, maar wil wel graag
tot werkafspraken komen met de regio
voor hotelontwikkelingen. Zijn deze
werkafspraken er al?
Op regionaal niveau moeten de gemeenten, ondernemers en (belangen)organisaties in NHN met elkaar
slimme keuzes maken om verblijfsrecreatie een vitale sector te laten zijn en blijven. Over welke belangenorganisaties in
Langedijk hebben wij het?

e

De 18 gemeente is Texel. Voor deze gemeente is in 2016
een Nota verblijfsrecreatie vastgesteld en zijn afzonderlijke
onderzoekskosten gemaakt.

Op basis van de opgedane ervaringen door de betrokken 17
gemeentes in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord. De precieze wijze waarop de evaluatie wordt uitgevoerd moet nog worden vastgesteld.
Nee, deze zijn er nog niet. De gemeente Alkmaar heeft
aangekondigd met de provincie Noord-Holland overleg te
gaan voeren over aanpassing van de werkafspraken wat
betreft hotelontwikkelingen.

Dit is afhankelijk van de situatie die zich voordoet. In algemene zin moet gedacht worden aan VVE’s (Verenigingen
van eigenaren) en de Recron (Vereniging van Recreatieondernemers Nederland).

Dorpsbelang Langedijk
Nr.
1.

Vraag
Gelezen hebbende visie Verblijfsrecreatie NHN 2030 ontdek ik dat Langedijk
alleen vermeldt staat als zijnde regiogemeente in NHN die meedoet in deze
ontwikkeling.
Brengt mij bij de vraag : Hoe is de stand
van zaken omtrent de plannen van het

Antwoord
Er zijn op dit moment geen concrete ontwikkelingen.
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Adventurepark op het Geestmerambacht
van initiatiefnemer de Geus ?

Nr.
1.

GroenLinks
Vraag
Wat zijn voor de gemeente Langedijk
aandachtspunten en acties die voortkomen uit het vaststellen van deze voorliggende visie?

Antwoord
Het versterken van het bestaande vitale aanbod, dan wel
het creëren van nieuwe waarde voor niet vitaal aanbod
(Ontwikkelprincipe 7, pg. 3 van de Visie).
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