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AFD:

Betreft: reactie op uw compensatieverzoek Buitenvaert te Schagerbrug

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon

mw. S. Traudes-Noorlander 

BEL/RO

Telefoonnummer +31 2351451 87 

noorlanders@noord-holland.nl

Verzenddatum

1

1 8 JAN, 2019

Geacht college,
Kenmerk

1054132/1163912

Op 1 8 december 201 8 ontvingen wij uw verzoek om 
weidevogelleefgebied te compenseren, om zo de door u gewenste 
woningbouw mogelijk te maken.

Uw kenmerk

18.093962

De bescherming van de weidevogelleefgebieden is opgenomen in de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), zoals wij ook hebben 
aangegeven in onze eerdere contactmomenten (onder andere 
bestuurlijk overleg, onze zienswijze en vooroverlegreactie op het 
bestemmingsplan, en de prealabele vraag). Wij hebben u toen 
aangegeven dat dit plan voor woningbouw niet mogelijk is in 
weidevogelleefgebied.

Het bestemmingsplan Buitenvaert dat voorziet in de bouw van 40 
woningen past niet binnen een van de uitzonderingen op het 
bouwverbod in weidevogelleefgebied. Het is geen ruimte voor 
ruimte, het betreft geen plan gericht op de substantiële verbetering 
van de natuurkwaliteiten. Er zijn in de regio Kop van Noord-Holland 
en in de gemeente Schagen voldoende andere locaties geschikt voor 
woningbouw; daarmee is er geen sprake van een ingreep waarvoor 
geen alternatief beschikbaar is. Het toevoegen van 40 woningen kan 
niet worden beschouwd als netto geen verstoring van het 
weidevogelleefgebied.

Wij zien daarom op basis van de PRV geen mogelijkheid om 
woningbouw toe te staan en uw compensatievoorstel leidt niet tot 
nieuwe inzichten.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.lįī. Bergkamp
provinciesecretaris voorzitter

E. Post

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het 
lid van het college dat met dit onderwerp is belast


