
Bijdrage Binnenduinrand  

Dit agendapunt is bedoeld ter informatie. 

In het toekomstperspectief Kust werd een drieluik aangekondigd: strand-duinen en 

binnenduinrand. Het belang van de binnenduinrand is ook in het coalitieakkoord opgenomen.  

In het vorige BO (2019) is besproken dat de monitoring Binnenduinrand meegenomen wordt in de 

gemeentelijke omgevingsvisies. Als provincie hebben we behoefte aan een meer samenhangende 

visie op het gebied dat de binnenduinrand omvat.  

De binnenduinrand is het gebied dat ligt aan de landzijde van de duinen. De exacte grens is 

moeilijk te duiden. Er zijn veel relaties met het gebied en het achterland. Het kan zijn dat het op 

de ene plek om 2 tot 5 km gaat, op andere plekken kan het iets meer zijn. Het is een 

overgangszone tussen duin en stedelijk gebied. Het gebied wordt door veel mensen gewaardeerd 

vanwege de landschappelijke waarden. Voor dit Toekomstperspectief ligt de focus op Noord-

Kennemerland en de Kop van Noord-Holland. Texel en Zuid-Kennemerland hebben al een eigen 

traject doorlopen. Waar van toepassing zal deze informatie en de relatie met deze gebieden 

worden meegenomen. 

Het hooggewaardeerde landschap van de binnenduinrand is echter geen vanzelfsprekendheid. 

Toenemende behoefte aan ruimte voor wonen, bereikbaarheid, recreatie & toerisme, realisatie 

nieuwe NNN en stikstofcompensatie, kustversterking, strategische drinkwatervoorraad van de 

duinen, verzilting, veranderingen in de landbouw, de toepassing van duurzame energie zorgen 

voor een grote druk op de binnenduinrand en daarmee op de kwaliteit van het landschap.  

We willen gebiedsspecifieke keuzes kunnen maken die de waarden van het gebied als geheel niet 

verder aantasten maar juist versterken. Het gaat hierbij ook om differentiatie tussen de 

badplaatsen. Het rapport ‘Identiteit Kustplaatsen’ heeft hiervoor de basis gelegd. De 

binnenduinrand kan alleen zijn aantrekkelijkheid voor bewoners en recreanten behouden als de 

kernwaarden van het landschap hierbij behouden blijven. We sluiten aan op het uitgangspunt van 

de NOVI dat waterveiligheid, drinkwaterwinning en natuur/biodiversiteit randvoorwaardelijk zijn 

voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. 

Het gaat in het Toekomstperspectief Binnenduinrand om het maken van keuzes: 

- welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn waar nodig en mogelijk (of moeten worden afgeremd); 

- waar en hoe moet de basis nog op orde worden gebracht;  

- waar zou op korte of lange termijn in moeten worden geïnvesteerd. 

 

Het Toekomstperspectief Binnenduinrand staat niet op zichzelf. Het bouwt voort op (onder 

andere) het Toekomstperspectief Kust en de afspraken van het Kustpact. 

Dit traject zal binnenkort starten met een analyse van het gebied. In deze analyse wordt 

meegenomen wat er nu speelt en welke opgaven er in de toekomst op ons afkomen. In dit traject 

zullen we de partners van de Samenwerkingsagenda uiteraard regelmatig betrekken. 

 


