
Welkom

Strategische Agenda Ruimte Duin- en 
Bollenstreek

Samen staan voor de kwaliteit in onze regio



Doel

Samen staan voor de kwaliteit in onze regio:

• Samenhangende keuzes maken in antwoord op grote 
vraagstukken die geen grenzen kennen;

• Positionering t.o.v. de omliggende stedelijke regio’s;

• Gezamenlijke lobby richting provincie en rijk.





• Identiteit 

• Hoe versterken we de 
identiteit?

• Regionale opgaven en 
vraagstukken tot 2040

• Dilemma’s & invloeden van 
buiten





Hoogwaardige woon- en 
leefomgeving, elkaar versterken 
door:

- Aantrekkelijke kustplaatsen & 
Duinen;

- Goed wonen en werken;

- Duurzame greenport, bollenteelt 
en -toerisme.
• Netwerken en verbindingen

• Potentiegebieden



9 Kernpunten:

1. Hoogwaardige prettige woon- en leefomgeving en 
vitale dorpskernen voor inwoners, toeristen en 
bewoners van omliggende regio’s

2. Behoud van natuur, een open cultuurlandschap met 
een transitie naar een duurzame bollenteelt en 
landbouw met meer biodiversiteit en aandacht voor 
klimaatadaptatie

3. Wonen en werken voor regionale opgave langs de 
Oude Rijn, maar met behoud van kleinschaliger 
ontwikkeling wonen/werken voor de overige 
dorpskernen voor de lokale woningbehoefte/economie 
en een evenwichtige bevolkingsopbouw



9 Kernpunten:

4. Anticiperen op grootschalige woningbouw 
dubbeldorpen Haarlemmermeer

5. Stimuleren van een innovatieve (nieuwe) economie 
en werkgelegenheid met bijbehorende netwerken 
zoals, Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek, 
Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB), 
onderwijs, kennisinstellingen, innovatie e.d. en 
benutten potentiegebieden

6. Verbinden en samenwerken op de toeristische 
trekpleisters, zoals Amsterdam (Flowers of…), 
Keukenhof, Kuuroord, duinen en strand, 
bollenvelden, trekvaarten en de Kagerplassen



9 Kernpunten:

7. Verbeteren van de bereikbaarheid OV, 
fiets en auto, vooral oost-
westverbindingen, met de omliggende 
(metropool)regio’s, provincie en rijk

8. Grootschalige opwek van wind en zon zo 
veel mogelijk langs infra, maar met 
behoud van een open cultuurlandschap

9. Intensivering onderlinge samenwerking 
en gezamenlijke lobby naar 
(metropool)regio’s, provincie en rijk



Proces (1/2)

Input voor Strategische Regionale Omgevingsagenda 
Holland Rijnland & Ruimtelijk Afwegingskader Holland 
Rijnland

Regionale omgevingsagenda Hart van Holland (is 
vastgesteld)

Strategische Agenda Ruimte Rijn- en Veenstreek

Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek



Proces (2/2)

Voorbereiding: Zowel ambtelijke als bestuurlijk als Duin-
en Bollenstreek integraal opgepakt. Placemat & boekje.

Voortgang:

11 maart - Raadscommissie

25 maart – Gemeenteraad

Voor 1 april naar Holland Rijnland



Vragen?


