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Verzenddatum

Geachte leden,
Hierbij informeren wij u over het besluit dat wij hebben genomen om
het Convenant Westeinderscheg aan te gaan.

Inleiding
Op 1 1 mei jl. bent u per brief (kenmerk: 1 6091 43/1 609507)
geïnformeerd over de gebiedsontwikkeling Westeinderscheg naar
aanleiding van de Startnotitie. Op 7 juni jl. heeft het benen-optafeloverleg over het Investeringsbudget Landschapsversterking en de
Westeinderscheg plaatsgevonden. In deze brief informeren wij u over de
gebiedsontwikkeling Westeinderscheg en over het Convenant
Westeinderscheg. Daarin is de ambitie vastgelegd van Gedeputeerde
Staten om samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Amsterdam, Haarlemmermeer, Uithoorn en het Hoogheemraadschap
van Rijnland de Westeinderscheg te ontwikkelen als groenblauwe scheg
voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het convenant markeert ook
het einde van de verkenningsfase.
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Uw kenmerk

Figuur 1: Overzicht fasen gebiedsontwikkeling Westeinderscheg
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Verkenningsfase
Het concept van de Westeinderscheg is in 2019 ontstaan naar
aanleiding van de zogenoemde INTENS-studie1, die is uitgevoerd in
opdracht van de MRA. Het behoud van het landschap van de MRA is een
cruciale voorwaarde voor de kwaliteit van leven van inwoners én de
economie van deze regio. De Westeinderscheg is momenteel
versnipperd en incompleet, terwijl er unieke kansen liggen op het
gebied van water, natuur, recreatieve verbindingen en versterking van
cultureel erfgoed.

Onder leiding van Buro Sant en Co hebben de gemeenten, het
hoogheemraadschap en de provincie gezamenlijk een
handelingsperspectief Westeinderscheg ontwikkeld. Niet als
blauwdruk, juist als verleidend toekomstperspectief. Het perspectief
heeft een adaptief karakter door de gehanteerde gelaagde methodiek.
Deze methodiek stelt zowel publieke als private partijen in staat om
lokale afwegingen concreet te plaatsen binnen het perspectief. De
drietrapsraket bestaande uit een eerste fase van optimaliseren en
definiëren waarin vooral wordt gekeken naar het realiseren van quick
wins en het bestaande beeld in relatie tot de gestelde ambitie. In de
tweede fase van transitie staat het versterken en realiseren van een
groenblauwe en recreatieve structuur centraal In de derde fase gaat het
om een inhoudelijke transformatie binnen het (nieuwe) groenblauwe
raamwerk, waarbij er bijvoorbeeld ruimte voor waterberging, bos of
ecologisch wonen is. De gelaagde methodiek van het perspectief,
hieronder uitgewerkt, geeft een inspirerend en adaptief
handelingsperspectief voor de Westeinderscheg.
3. TRANSFORMATIEF ASE

Een inhoudelijke transformatie binnen
het (nieuwe) groenblauwe raamwerk

2. TRANSITIEFASE
Het versterken en realiseren van
een groenblauw raamwerk

1. OPTIMALISEREN EN DEFINIËREN
Het realiseren van quick-wins en/of
voor de handliggende ingrepen op de
korte termijn. Daarnaast het (her)
definiëren van (bestaand) beleid in
relatie tot het concept Westeinderscheg.

Daarnaast is er gewerkt aan een herkenbare Huisstijl van het gebied,
zodat de Westeinderscheg beter bekend wordt bij zowel onze partners
als de bewoners en ondernemers van de MRA. Dit zal later in het proces
worden uitgerold.

www.mralandschap.nl/intens-de-toekomst-van-het-mra-landschap
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Om een impuls te geven aan het gebiedsproces is er geld gereserveerd
vanuit het Investeringsbudget Landschapsversterking. Dit jaar, de
verkenningsfase, is er bijna €1 00.000,- proces geld besteed, o.a. aan
het handelingsperspectief. Voor de volgende fase, de planstudiefase,
stellen wij tevens €1 00.000,- proces geld beschikbaar. Daarnaast is er
geld gereserveerd om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan
projecten die bijdragen aan de doelstelling van het Investeringsbudget
Landschapsversterking in de Westeinderscheg, o.a. versterking van het
landschap en verbetering toegankelijkheid voor bewoners en
recreanten. Deze financiële bijdragen keren we uit door middel van de
subsidieregeling; Uitvoeringsregeling (UVR) subsidie
landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland 2021. Dit
jaar zijn er 6 aanvragen binnengekomen. Deze worden op dit moment
beoordeeld.
Door de ondertekening van het convenant Westeinderscheg op 1 7
december 2021, zie bijlage, geven de partners te kennen samen aan de
realisatie van de Westeinderscheg te willen werken. Zij geven opdracht
voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma. De ondertekening
van het convenant Westeinderscheg is het eindresultaat van de
verkenningsfase.
Planstudiefase
In deze fase wordt de komende kwartalen het Uitvoeringsprogramma
Westeinderscheg opgesteld, hiervan houden wij u op de hoogte. In deze
fase staat de UvR Westeinderscheg ook open en wordt er verder gewerkt
aan de huisstijl van en communicatie over het gebied
Uitvoeringsfase
Dit is de laatste en langste fase van de gebiedsontwikkeling
Westeinderscheg. In deze fase worden de projecten uitgevoerd uit het
uitvoeringsprogramma. Het resultaat is een gebied waar inwoners uit de
regio de rust kunnen opzoeken. Daarnaast is de natuur versterkt en
neemt de rijkdom aan plant- en diersoorten weer toe.

Tot slot
Wij gaan ervan uit u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Graag organiseren wij, in samenspraak met uw griffie, een werkbezoek
aan het gebied, uiteraard zodra dit op een veilige manier mogelijk is in
verband met de Corona-maatregelen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pfovinciesecretaris

R.M. Bergkamp
Bijlage: Convenant Westeinderscheg

voorzitter

A.Th.H. van Dijk
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