
MU/

Provincie
Noord-Holland

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen 
Postbus 8
1740 AA SCHAGEN

Betreft: Prealabel advies zes woningbouwlocaties

Geacht college,

U heeft ons gevraagd om een advies over een aantal 
woningbouwlocaties in uw gemeente.

De aanleiding hiervoor is het Kwalitatief Woningbouwprogramma voor 
de Regio Kop van Noord-Holland (KWK) waar wij met u afgesproken 
hebben dat wij over woningbouwlocaties buiten bestaand bebouwd 
gebied (BBC) een zogenoemd “prealabel advies" uitbrengen.

U heeft daarop samen met de gemeente Hollands Kroon de potentiële 
woningbouwlocaties in uw regio beoordeeld op de aspecten Nut en 
Noodzaak, de (on)mogelijkheden binnen BBC, de ruimtelijke kwaliteit en 
planspecifieke aspecten.
Dit resulteerde in een eindoordeel ‘lokale planbeoordeling’, op grond 
waarvan u samen met de gemeente Schagen zes woningbouwlocaties 
heeft uitgekozen die voor realisatie op korte termijn in aanmerking 
komen.

Deze zes locaties zijn Buitenvaert en ‘t Zand Noord in de gemeente 
Schagen en De Krakeling, 't Kruiszwin, 't Veld Noord en Terpweg in de 
gemeente Hollands Kroon.

Uw 'lokale planbeoordeling’ is een helder en goed document waarin u 
de locaties op veel aspecten hebt beoordeeld.

Voordat wij met ons advies komen, willen wij nog het volgende 
opmerken: er is zowel voor de lokale als provinciale planbeoordeling 
veelvuldig overleg geweest tussen uw medewerkers en medewerkers 
van de provincie.
Wij hebben waardering voor deze manier van werken aan de ‘voorkant' 
van het planningsproces. Dit is een werkwijze die vooruitloopt op de
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toekomstige manier van werken in het kader van de nieuwe 
Omgevingswet en wij hebben dit dan ook als zeer waardevol ervaren.

Op onze beurt presenteren wij nu onze ‘provinciale planbeoordeling'. 
Dit document dat is bijgevoegd als bijlage is een integraal document op 
basis van onze Structuurvisie, de Provinciale Ruimtelijke Verordening de 
ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6 Bro), en de Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie op het vlak van ruimtelijke kwaliteit.

Samengevat komt ons prealabel advies op het volgende neer:

• In beginsel staan wij positief tegenover de verdere ontwikkeling 
van de woningbouwlocaties Terpweg, 't Zand Noord en ‘t Veld 
Noord. Hierbij dient u artikel 1 5 van de PRV in acht te nemen. 
Wij kunnen besluiten verder uitgewerkte plannen voor te leggen 
aan de ARO.

• Voor ’t Zand Noord zijn wij zijn voornemens de aanduiding 
agrarisch op deze plek te schrappen, omdat deze locatie geheel 
door stedelijk gebied wordt omgeven. Hiervoor is instemming 
van PS nodig.

• Voor 't Veld Noord adviseren wij om in een agrarisch 
structuuronderzoek aan te geven wat de gevolgen zijn voor de 
agrarische bedrijven in de omgeving en hoe hiermee in het plan 
rekening wordt gehouden (art 27 PRV).

De woningbouwlocaties Krakeling, Kruiszwin en Buitenvaert komen niet 
in aanmerking voor verdere ontwikkeling omdat deze in strijd zijn met 
de PRV:

• Krakeling en Kruiszwin zijn aardkundig monumenten volgens 
de Provinciale Milieuverordening. Bovenal zijn er gelijkwaardige 
alternatieven binnen de eigen kern Anna Paulowna beschikbaar 
in Elshof Zuid en de Meerpaal

• Het gebied Buitenvaert is volgens de provinciale Ruimtelijke 
Verordening weidevogelleefgebied en maakt deel uit van een 
grootschalig bollenconcentratiegebied, waar woningbouw niet is 
toegestaan

In de bijlage gaan wij in detail in op onze beoordeling en de
mogelijkheden voor het realiseren van een goede ruimtelijke kwaliteit.
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Wij nodigen u uit om ons dit najaar te berichten of u verder wilt gaan
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