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Vastgesteld   : Het college van burgemeester en wethouders 

CC      : C. Buijs, M.C. Koot 

Behandeld door  : M.G. van Veen 

Datum    : Dinsdag 5 januari 2016 

 

 Passief 
openbaar 

 

 

De projectgroep gaat starten met het vervaardigen van de ontwerp-Omgevingsvisie Noordwijk 

(oOVN). Dat gebeurt op basis van de ‘Krijtlijnen voor de Omgevingsvisie’ en de uitkomsten 

van de dialogen met de samenleving en de gemeenteraad. Tevens worden in de oOVN eerder 

intern gemaakte sectorale analyses, trends, prognoses en beleidskaders verwerkt.  

 

De voorliggende ‘briefing’ geeft in het kort de verwerking aan van de belangrijkste resultaten 

van de Toekomstdialoog in de oOVN. 

 

1. Het 7 sterrenconcept 

Er is breed draagvlak in de samenleving en de gemeenteraad voor de kern van de visie in de 

Krijtlijnen: het 7 sterrenconcept, de belangrijkste ambities van de sterren en het verweven 

van de ambities voor duurzaamheid in de sterren. Op onderdelen zijn er accenten gelegd en 

aanvullingen gegeven. 

 

Besluit: dit 7 sterrenconcept conform de Krijtlijnen uitwerken in de oOVN en waar nuttig 

inhoudelijk aanvullen met suggesties die de sterren versterken (zie ook de punten hierna). 

 

2. Versterking verbindingen 

Er is uit brede kring gevraagd om versterking van de verbindingen tussen de sterren: meer in 

elkaar grijpen als raders met versterking van het vliegwieleffect. 

 

Besluit: in de tekst meer kansrijke verbindingen benoemen; daarnaast een schema maken 

waarin de mogelijkheden zijn samengevat om elkaar te versterken. Dit is uiteraard een 

dynamisch schema als inspiratie voor nieuwe combinaties, multifunctionele projecten en 

allianties. 

 

3. De denklijn onderscheidend zijn 

Er is veel draagvlak voor de strategie en denklijn voor alle doelgroepen: door topkwaliteit en 

diversiteit ‘anders’ en steeds meer ‘onderscheidend’ zijn. Wel is geadviseerd de positie van 

Noordwijk in een bredere context te verscherpen. 

 

Besluit: dit in de oOVN uitwerken en profilering verduidelijken ten opzichte van andere 

kustplaatsen in Nederland en Europa. 
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4. Dynamisch karakter 

Gesteld is dat de oOVN moet een dynamisch document en instrument zijn. Overweeg daarom 

2030 als planhorizon te schrappen. 

 

Besluit: dit dynamische karakter tot uitdrukking brengen in de opbouw van de oOVN, het 

uitvoeringsprogramma, de organisatie hieromheen en het regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) 

terugkoppelen naar raad en bevolking. Het laten vervallen van 2030 als planhorizon is 

daarvoor niet nodig en ook niet wenselijk. De planhorizon bepaalt ook het karakter van de 

ambities en beleidskaders zoals voor de woningbouwprogrammering. Bovendien biedt de oOVN 

een doorkijk naar de periode daarna, zoals voor de thema’s duurzaamheid, klimaat, energie en 

water. 

 

5. Verantwoording van visie en keuzes 

Gevraagd is in de oOVN analyses, trends en beleidskaders te tonen waarop de visie en keuzes 

gebaseerd zijn en tot stand zijn gekomen. 

 

Besluit: deze zijn bewust in de Krijtlijnen nog weggelaten, maar waren uiteraard wel 

beschikbaar. Deze worden bondig in de oOVN verwerkt door onder andere een samenvatting 

van de SWOTs en formulering van enkele leidende principes voor de afweging, zoals 

duurzaamheid, overwegend dorpse karakter met menselijk maat, hoge ruimtelijke kwaliteit en 

versterking van de sociaal-economische vitaliteit. Daarnaast zullen ook de resultaten van een 

milieu-effectrapportages moeten worden verwerkt met een verantwoording van de gemaakte 

keuzes. 

 

6. Daadwerkelijk investeren 

Gesteld is dat de gemeente daadwerkelijk moet bijdragen aan investeringen in belangrijke 

projecten (zoals infra, parkeren en openbare ruimte); “het mag wat kosten”. 

 

Besluit: dit uitgangspunt verwerken in de uitvoeringsparagraaf; daarbij nadrukkelijk ook de 

uitnodiging doen voor cofinanciering, het zoeken naar nieuwe verdienmodellen, zgn. ‘off-

balance’- financiering, ‘revolving funds’ en wisselende coalities van publieke en private 

partijen. 

 

7. Noordwijk en de regio 

Verzocht is sterker de regionale positie van Noordwijk aan te geven en de regionale 

samenwerking voor verschillende thema’s en gebieden te intensiveren. 

 

Besluit: in de oOVN de regionale positie van Noordwijk op verschillende onderwerpen 

verduidelijken en accentueren (bijv. op het gebied van economie, wonen, kustplaatsen). 

Met betrekking tot de regionale samenwerking: erkend kan worden dat er in Noordwijk een 

zekere mate van ‘eilanddenken’ aanwezig is. Dat moet in de toekomst anders, zonder de eigen 

identiteit te verliezen. Noordwijk wil versterkt aansluiten bij regionale initiatieven en kiest 

vanuit de ‘netwerkgedachte’ de samenwerkingsvorm en het schaalniveau afhankelijk van de 

opgave, kansen voor kwaliteitsverbetering voor beleidsvorming en dienstverlening en de mate 

waarin gezamenlijke belangen, beleid en projecten de meeste kans van slagen hebben. 

Verder: 

- In het bijzonder in de oOVN wijzen op voortzetting (sub-)regionale samenwerking binnen 

het sociale domein, Greenport en infrastructuur (RIF).  
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- Versterkt inzetten op kansen met Katwijk-Leiden-Delft op het gebied van technologische 

innovatie en spin-offs en daarvoor aansluiten bij de opgaves uit de Omgevingsvisie ‘Hart 

van Holland 2040’ van de Leidse regio.  

- Op het gebied van toerisme, promotie, verbindingen (HOV) en ruimtelijk-economische 

ontwikkeling versterkt inzetten op kansen die samenwerking met de metropoolregio 

Amsterdam biedt.  

- Overwegen om specifiek een portefeuille regionale samenwerking te benoemen en toe te 

wijzen aan een collegelid. 

 

8. Missie formuleren 

Gevraagd is duidelijker de missie van Noordwijk te formuleren op basis van de visie in de 

Krijtlijnen. 

 

Besluit: dit verwerken in de 0OVN, het is een nuttige toevoeging, waar ook met raadsleden en 

ambtelijk over is gesproken aan de hand van het model van ‘The golden Circle’ van Simon 

Sinek (antwoord op de waarom-vraag, zie ook https://youtu.be/XNqKZybIdv4). 

 

9. Denk meer vanuit een mogelijke toekomst 

Geadviseerd is in de Omgevingsvisie niet alleen vanuit het heden naar de toekomst te kijken, 

maar ook vanuit 2030 naar het heden. 

 

Besluit: dit was ook de bedoeling om dit te doen door een zgn. ‘back to the future’ verhaal op 

te nemen: doen alsof we in 2030 leven en onze ambities zijn gerealiseerd. Dit wordt in de 

oOVN opgenomen met een bondige, omkaderde tekst waarin dit inspirerend en wervend wordt 

verwoord. Daarnaast gaat de oOVN in op enkele belangrijke ‘megatrends’ en hun 

impact/kansen voor Noordwijk. 

 

10. Cultuur prominenter  

Er heeft een vrij brede roep geklonken om cultuur prominenter te laten terugkomen in de 

oOVN, vooral bij de inwoners en stakeholders. Hiervoor zijn verschillende waardevolle 

suggesties gedaan. 

 

Besluit: cultuur accentueren in de oOVN. Dat kan vooral binnen de sterren energieke 

samenleving, aantrekkelijke leefomgeving en sfeervolle dorpscentra. Concrete suggesties 

opnemen zoals organisatie van een Biënnale en meer muziek; meer evenementen op pleinen, 

ook grotere evenementen; boulevard levendiger en weerbestendiger. Dit maakt Noordwijk nog 

meer onderscheidend van andere kustplaatsen. 

 

11. DNA uitdiepen 

Gevraagd is het DNA van Noordwijk verder uit te diepen, maar Noordwijk wel als één 

kustplaats te benaderen, met onderkenning en profilering van het eigen (complementaire) 

karakter van de twee kernen. 

 

Besluit: oOVN beknopt aanvullen met enkele DNA-aspecten zoals de cultuur en enkele 

karakteristieke ruimtelijke (culthistorische) kenmerken; verder als één kustplaats blijven 

benaderen, zoals in de Krijtlijnen. 

 

12. Meer accent op gezondheid 

Geadviseerd is om het thema gezondheid sterker te integreren in het beleid. 
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Besluit: dit kan nader vorm gegeven worden bij de ster ‘energieke samenleving’; hierbij tevens 

de specifieke input op dit thema meenemen uit de NOV-visie. 

 

13. Sterker benadrukken economie 

Gevraagd is een nadrukkelijkere positionering van het belang van de economie en in het 

bijzonder het MKB ter bevordering van de gewenste ontwikkelingen in Noordwijk. Daarbij is 

tevens gevraagd aandacht te besteden aan de verdienmogelijkheden van het lokale 

bedrijfsleven en de ruimtelijke randvoorwaarden.  

Daarnaast heeft de NOV een rapport gemaakt met analyses, trends, projectvoorstellen en 

samenwerkingsvoorstellen. Dit is aan de gemeente aangeboden als inbreng voor de 

Omgevingsvisie. 

 

Besluit: bovenstaande verwerken in de oOVN onder de ster ‘veelzijdige economie’ en in de 

uitvoeringsparagraaf, in goede balans met de overige sterren. 

Daarbij de bruikbare aspecten van het NOV-rapport integreren in de oOVN, in het bijzonder de 

voorstellen voor versterking van: 

- het zorgcluster (inventarisatie, haalbaarheidsonderzoeken, opstart nieuwe business); 

- detailhandel (o.a. compacte sfeervolle winkelgebieden met aantrekkelijke looproutes, goede 

bereikbaarheid, meer verbindingen met horeca/natuur/cultuur/ruimtevaart, meer flexibele 

regelgeving, betere samenwerking en promotie) 

- horeca/toerisme (o.a. projecten bezoek Sylt, onderzoek introductie Blue Zone, 

haalbaarheidsonderzoek alternatief vervoer langs bezienswaardigheden, in samenwerking 

natuurgebieden beter benutten en promoten; 

- Agrarische sector (vooral kansen benutten door uitbouw kruidenhistorie); 

- Samenwerking (o.a. uitwerking voorstel voor een ‘development board’, professionele 

projectsturing en opzet flexibele netwerken). 

Dit samen met de NOV nader uitwerken. 

 

14. Transferium uitwerken 

Het idee voor een transferium aan de rand van Noordwijk is breed omarmd. De suggestie is 

gedaan om daarbij ook aan meerdere locaties te denken en zo mogelijk al concrete (zoek-) 

locaties aan te wijzen. Daarnaast is aandacht gevraagd voor een goed parkeerverwijssysteem, 

beter OV binnen Noordwijk, bijv. met de regiotaxi en bevoorrading/overslagplek voor grote 

vrachtwagens 

 

Besluit: deze aspecten onderzoeken en uitwerken onder de ster ‘uitstekende bereikbaarheid’. 

 

15. Meer aandacht voor jongeren 

Gevraagd is om kansen en projecten voor jongeren in Noordwijk beter aan te geven. Daarbij 

ook de uitgaansmogelijkheden van jongeren tot 20 jaar vergroten en bezien in hoeverre De 

Grent een poppodium kan bieden. 

 

Besluit: deze aspecten vooral bij de ster ‘energieke samenleving’ uitwerken en waar zinvol ook 

bij de andere sterren.  
 

16. Meer diversiteit doelgroepen woningbouw 

Gevraagd is bij de doelgroepen voor woningbouw niet alleen starters en ouderen te noemen 

maar juist ook een grote diversiteit in doelgroepen (zoals gezinnen) mede met het oog op 

doorstroming en het mogelijk maken van een wooncarrière in Noordwijk. 
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Besluit: dit verwerken in de oOVN onder de ster ‘aantrekkelijke leefomgeving’. 

 

17. Creëer een nieuwe ontmoetingsplek  

Gevraagd is te bezien waar er prominent een ontmoetingsplek voor Noordwijkers kan worden 

gecreëerd, hetzij een plein hetzij een park, genoemd is een soort Vondelpark in het 

Middengebied. 

 

Besluit: deze ambitie in oOVN opnemen en enkele mogelijke locaties/zoekgebieden hiervoor 

aangeven. 

 

18. Toeristische aanvullingen  

Verzocht is de positie en toekomst van recreatiegebied Duinrand uit te diepen, inclusief beleid 

voor campings en campers. Daarnaast meer routes aangeven, ook bij 150 jaar badplaats, 

Noordwijkse 4-daagse en evenementen voor gezinnen. Tevens de kruiden meer benutten 

(zoals het maken van een kruidenroute, ook voor kinderen) en een toekomstig 

bezoekerscentrum aanvullen met info/inspiratie over energie en duurzaamheid. 

 

Besluit: dit verwerken in de ster ‘veelzijdige economie en toerisme’ met verbindingen naar de 

sterren ‘rijke natuur, mooi landschap en vitale Greenport’ en ‘aantrekkelijke leefomgeving’. 

 

19. Oog voor kwetsbare waarden 

Gevraagd is nadrukkelijker oog te hebben voor kwetsbare waarden, met name in het 

buitengebied en hoe die te borgen in het spanningsveld met gewenste ontwikkelingen. 

 

Besluit: dit verwerken in de ster ‘rijke natuur, mooi landschap en vitale Greenport’. 

 

20. Rekening houden met minder validen 

Gevraagd is om meer rekening te houden in het beleid en inrichtingsprojecten van de 

openbare ruimte met minder validen, met name het Raadhuisplein. 

 

Besluit: dit opnemen in de ster ‘sfeervolle dorpskernen’. 

 

21. Uitvoeringsprogramma projectmatig uitwerken 

Geadviseerd is bij het uitvoeringsprogramma duidelijke keuzes te maken, prioriteiten te stellen 

en/of accenten te leggen; tevens is geadviseerd om het programma projectmatig uit te 

werken.  

 

Besluit: verwerken in de uitvoeringsparagraaf. 
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22. Nieuwe samenwerkingsvormen  

Er klonk een brede roep om tot nieuwe vormen van samenwerking te komen tussen 

gemeente, organisaties, bedrijfsleven en inwoners; NOV stelt de oprichting voor van een 

‘Development Board’. 

 

Voorstel: dit voorstel uitwerken in het hoofdstuk Organisatie van de OOVN: een eigentijdse 

dynamische en slagvaardige netwerkorganisatie met instandhouding positie gemeenteraad, 

maar ook met projecten die de gemeente loslaat en initiatiefnemers uit de samenleving 

uitnodigt. 

 

 

 

 

 
 
 

 


