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Voornsmen tot ontwikkeling locatia Bronsgacst
GEacht college,

Op 14 december 2015 hebben wij uw briaf ontvangen waarmee u ons op dc hoogte stelt van uw
voom€men om da locatie Bronsgeest als woonwijk te gaan ontwikkelen. Hierbij reagoren wí! op
uw voofnemen.
ln de Eerete plaatE kennen de plannen voor een woonwijk op de locatie Bronsgeest een lange en
bewogen geechiedenis. De locatic is sinds enige tijd opgênomcn in de ruimtelijke plannen van
zowelde gemeentc, de lntergemccntelijke Struc{uurvisie Greenport Duirr en Bdlenetreek (lSG}
en da ruimtelijke kaders van de provincie. De ontwikkeling van de locatie is ook in dedoor ons
aanvaarde regionale woonvisie opgenomen. Daarmee past dit plan binnen de kaders waarop
wij ons oordeel baseren over de onderbouw¡ng van de woningbahoeÊa, ofranvel de eerste
trede van de Ladder voor Duuzame Verstedelijking. Verder is de locatie opgenomen op de
zogenaamde'3 hectare' kâârt van het Programrna Ruimte.
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ln t¡w brief verwijst u ernaar dat de locatie Bronsgeest onderdeel is van de afspraken in het
kader van de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer€ollenstreek. Het is daarmee een van de
plannen in uw regio die onderdeel uitmaakt van bestuurlijke afspraken over een
(boven)regionale woningbehoefte. Wij hechten eraan dat ook t¡oor deze plannen de
woningbehoefie wsrdt onderbouwd op basis van ach¡eel onde¡zoek. Wj gaan hierover graag
in gesprek met uw gemeente en de andere gemeenten ín Holland Rijnland. Daamaast is het
van belang dat de hsering van het plan wordt bezien in ralatþ tot andere woningbouwplannen
in uw gemeenten en de (sub-)regio.
De locatie Bronsgeeet ligt op ecn stuk opcn bolÞngrond dat voor een deelde entre€ van
Noordwijk bepaalt. De invulling cn het ontwerp van het plan voor deze locatie zijn dan ook uiterst
belangrijk voor de ruimtelijke lualiteit van dit gebied. Vanuit de provincie willen we dan ook graag
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onze cxpcrtiæ op hct vlaft van ruimtolijke kwalitcit cn ruimtelijk ont¡rcrpen aanbiadcn om
ncmen aan hcl ontwarp cn pbnprocoe.
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Daamaast lþgcn cr bij de ontwikkcllng van ecn ùrgcliike woonlocatis grote uitdagingcn oP hat
vü¡k van duuzaemheid cn cncrgict¡ansitþ. Wo zoudcn graag zicn d¡t ook bij dcrc nþt¡wc
woningbouwplannen dezc uitdaging€n voortvaÞnd worden opgtpd{.
Graag houdon wc in het vcrvolgprocæ con&act ovsr de voortgang an ontwikkcling vân dc locatic

Bmnegcart.
Wij vezoekcn u in uw concepondcntie altijd hct DOSnumñËrts vormolden dat wij rcchts
bovenaan in dcza bñef hcbbcn opgðnomcn.

Hoogachtcnd,
Gsdepute€rd¿ Staten van ZuiôHolland,
voor dezen,

ir P.J.C.M.
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