
 

 

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding 
bedrijventerrein Kolksluis” 
 
Het ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis” heeft van 3 juni 2015 tot 
15 juli 2015 ter inzage gelegen. Tijdens deze zienswijzeperiode heeft de Provincie Noord-
Holland een pro forma zienswijze ingediend en heeft Landschap Noord Holland gereageerd. 
Beide reacties zijn ingediend binnen de zienswijzen termijn en daarmee ontvankelijk. In deze 
nota worden de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan behandeld. De 
zienswijzen zijn samengevat en van een reactie voorzien, waaruit ook blijkt of de zienswijze 
leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan.  
 

A. Schriftelijke zienswijze Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland, ingeboekt 3 
juli 2015 

 
Algemeen 
1. Gelet op de voorgeschiedenis van het plan en het bestuurlijk overleg van 18 mei 2015 wil 

de Provincie de bestuurlijke afspraken met deze zienswijze bevestigen.  Als aan deze 
afspraken wordt voldaan dan kan de zienswijze als pro forma worden beschouwd. De 
zienswijze is bedoeld om hun rechten in de toekomst te behouden. 

Reactie gemeente 
Wij zijn blij dat de provincie de gemaakte bestuurlijke afspraken wil bevestigen en daarmee 
positief staat tegenover de gewenste uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis. Uit deze nota 
zal blijken dat voldaan wordt aan de bestuurlijke afspraken.  
 
 
Afspraken bestuurlijk overleg 18 mei 2015 
2. De provincie acht de toelichting van het bestemmingsplan onvoldoende onderbouwd 

met betrekking tot het ontbreken van alternatieve locaties voor de uitbreiding. Dit betreft: 
a. de PRV/bouwen buiten bestaand bebouwd gebied (aantonen dat er geen 

binnenstedelijke alternatieven zijn); 
b. de Ladder/trede 2 (aantonen dat er geen alternatieven zijn binnen BSG in de regio); 
c. de PRV/Weidevogelleefgebied (aantonen dat er geen alternatief is) 
De onderbouwing dat er geen alternatieven zijn is essentieel en is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Om zeker te zijn dat dit bestemmingsplan 
voldoet aan de ladder van duurzame verstedelijking zal de gemeente een toets laten 
uitvoeren door een deskundig bureau. Dan geldt dat het bestemmingsplan op dat punt 
ook voldoet aan de PRV. 

Reactie gemeente 
Wij hebben de onderbouwing van de Ladder voor duurzame verstedelijking voorgelegd aan 
Stibbe Advocaten uit Amsterdam. In een memorandum (zie bijlage) wordt uitgebreid 
ingegaan op de Ladder zoals deze in hoofdstuk 4 van de toelichting is opgenomen. De 
conclusie van Stibbe is: 
 De verantwoording van de actuele regionale behoefte (trede 1) voldoet, waarbij in het 

bijzonder belang kan worden gehecht aan de sterk lokaal gebonden vraag van zittende 
ondernemers in het bestaande bedrijventerrein Kolksluis naar uitbreidingsruimte. 
Daarnaast blijkt uit studies van BCI en STEC dat er in het Economische Impulsscenario een 
actuele regionale behoefte bestaat aan bedrijventerreinen in de Kop van Noord-
Holland, inclusief naar de voorgenomen uitbreiding met 2,5 hectare in Kolksluis. 

 De verantwoording aan trede 2 voldoet. Inzichtelijk is gemaakt dat in de actuele 
regionale behoefte van 2,5 hectare bedrijventerrein niet kan worden voorzien op 
bestaande bedrijventerreinen. Enerzijds komt dat doordat andere bedrijventerreinen niet 
beoogd zijn om lokaal georiënteerde bedrijven te huisvesten, anderzijds vanwege de 
hiervoor genoemde voorkeuren van de beoogde gebruikers van de uitbreiding van 
Kolksluis voor de onderhavige locatie. 

 De verantwoording aan trede 3 voldoet.     



 

 

Geconcludeerd wordt dat het bestemmingsplan voldoet aan de Ladder van Duurzame 
verstedelijking en daarmee dus ook aan de PRV. Aan de bestuurlijke afspraak dat een extern 
deskundig bureau de ladder zal toetsen is voldaan. 
 
3. Er wordt verwacht dat geen zienswijzen over het weidevogelleefgebied worden 

ingediend omdat een passende compensatie met Landschap Noord-Holland is 
afgesproken. Als er toch zienswijzen worden ingediend zal in overleg worden getreden 
met de provincie om te bezien of de bestemmingsplanprocedure nog kan worden 
voortgezet.  

Reactie gemeente 
Er zijn geen zienswijzen ingediend over het Weidevogelleefgebied. Landschap Noord-Holland 
heeft tijdens de zienswijzenperiode wel schriftelijk ingestemd met de voorgestelde 
compensatie voor het bouwen binnen weidevogelleefgebied. Hiermee is voldaan aan de 
bestuurlijke afspraak dat  weidevogelleefgebied wordt gecompenseerd. Nader overleg met 
de provincie is niet noodzakelijk.  
 
Strijdigheid van het ontwerpbestemmingsplan met de artikelen 12 en 25 van de PRV 
4. Hoewel wij, in lijn met hetgeen besproken is in het bestuurlijk overleg van 18 mei 2015, van 

mening zijn dat gezien het gevoerde vooroverleg en de daarmee gewekte 
verwachtingen een zienswijze niet passend is, acht de provincie het van belang om haar 
rechten te behouden. Dat kan alleen door middel van het indienen van deze zienswijze, 
waarbij wij expliciet, conform jurisprudentie, moeten verwijzen naar de van toepassing 
zijnde artikelen uit de Provinciale verordening. 

Reactie gemeente 
Wij hebben kennis genomen van de beoordeling van de provincie van het 
ontwerpbestemmingsplan op de PRV. De provincie concludeert dat grotendeels wordt 
voldaan aan de PRV op enkele onderdelen na. Dit betreft de onderbouwing voor wat 
betreft mogelijke alternatieven en de borging van de compensatie voor 
weidevogelleefgebied. Onderstaand zal hier inhoudelijk op worden ingegaan.  
 
Alternatieven   
5. In paragraaf 4.2 van de bestemmingsplantoelichting wordt ingegaan op de 

beschikbaarheid van binnenstedelijke regionale alternatieven. Gesteld wordt dat er op 
de aanwezige bedrijventerreinen in de gemeente zeer beperkt vrije kavels beschikbaar 
zijn en dat de aanwezige leegstand zich kenmerkt als frictieleegstand en bovendien in 
een redelijke termijn in een behoefte kan voorzien. Een overzicht van terreinen met 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens mist, maar is noodzakelijk als onderbouwing.  

Reactie gemeente 
In paragraaf 4.2 wordt geciteerd uit het onderzoek van de STEC groep (Advies voor sterke 
werklocaties in de Kop van Noord Holland, Stec Groep, 17 februari 2015). Dit onderzoek en 
advies is een kwalitatieve verdieping op het Buck-onderzoek waarbij onderzocht is naar welk 
type locaties op de korte (tot en met 2020) en middellange (2021- 2030) termijn behoefte is 
en in hoeverre de bestaande en geplande bedrijventerreinen in de Kop van Noord-Holland 
hier bij passen. Onderzocht is of de locaties die nu gepland of in aanbod zijn ook de locaties 
zijn waar de markt, de prioritaire clusters in het bijzonder, behoefte aan hebben. Stec is 
recent – in 2015 – nog tot de conclusie gekomen dat de uitbreiding van Kolksluis op de 
zogenaamde A-lijst hoort. De reden hiervoor is – aldus Stec - dat Kolksluis relatief geïsoleerd 
ligt in een omgeving waar binnen een straal van zo'n 5 tot 10 kilometer nauwelijks andere 
bedrijventerreinen beschikbaar zijn en dat het terrein ook voor een specifieke lokale 
behoefte wordt ontwikkeld. Stec wijst daarbij in het bijzonder op de verrichte inventarisatie 
onder locale ondernemers. Dat betekent dat de ruimtebehoefte voldoende onderzocht is. 
Wij hebben geen reden te twijfelen aan de gegevens uit deze onderzoeken en achten het 
ontbreken van alternatieven daarmee voldoende onderbouwd. 
 
6. De terreinen Lagedijk (bovenregionaal bij de kern Schagen) en Kruiswijk (gemeente 

Hollands Kroon) worden benoemd als mogelijke alternatieven om te voorzien in de 
actuele behoefte. Over beide locaties wordt gesteld dat deze niet voldoen aan de 



 

 

voorkeur van de lokale ondernemers wat betreft ligging,  bereikbaarheid en 
verbondenheid met het gebied. Deze motivering wordt onvoldoende onderbouwd en 
onvolledig geacht. Dat beschikbare terreinen niet overeenkomen met de locatie-eisen 
voor bedrijven moet worden onderbouwd. Zo ontbreekt een inzicht (omvang, 
uitgeefbare hectares, typering van het terrein, soort bedrijven/milieucategorie) over de 
beschikbare kavels om de onderbouwing te verifiëren. Pas als de onderbouwing in orde is 
over de onmogelijkheden van locatie(s) binnenstedelijk in de regio, is een locatie buiten 
bestaand bebouwd gebied mogelijk en wordt voldaan aan de voorwaarden uit de PRV.  

Reactie gemeente 
Allereerst wijzen wij op de hiervoor al genoemde onderzoeken van Buck en Stec alsmede de 
verrichte inventarisatie onder lokale ondernemers. Alleen daaruit volgt al dat de genoemde 
locaties geen alternatief zijn. Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (o.a. ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:347, en ABRvS 6 mei 2015, 
ECLI:nl:RVS:2015:1424)volgt dat bij beantwoording van de vraag of de beoogde nieuwe 
stedelijke ontwikkeling kan worden ontwikkeld binnen bestaand stedelijk gebied, belang 
wordt gehecht aan de voorkeuren van de gebruikers voor de specifieke kwaliteiten van een 
bepaalde locatie. In paragraaf 4.2 van de plantoelichting wordt beschreven dat in de 
behoefte aan 2,5 hectare bedrijventerrein niet kan worden voorzien in bestaand stedelijk 
gebied, maar slechts op de betrokken locatie. Daarbij wordt terecht ook aangesloten bij de 
behoefte van de zittende ondernemers in het bestaande bedrijventerrein Kolksluis. In relatie 
tot de bedrijventerreinen Lagedijk en Kruiswijk staat in paragraaf 4.2 ook dat: "Beide locaties 
zijn voor de lokale ondernemers uit ´t Zand met concrete uitbreiding/nieuwvestigingsvraag 
geen optie, vanwege ligging (´t Zand ligt centraal in het verzorgingsgebied van de lokale 
bedrijven), bereikbaarheid (vanwege verwantschap met bollenteelt veelal voor 
landbouwvoertuigen) en verbondenheid met ´t Zand (van oudsher hier gevestigd)." Vanuit 
de onderzochte voorkeur van de ondernemers in relatie tot de locaties Lagedijk en Kruiswijk 
heeft het inzichtelijk maken van de mogelijke geschikte en/of beschikbare kavels op Lagedijk 
en Kruiswijk geen zin. Voldoende onderbouwd is, dat gezien de sterke lokale gebondenheid, 
een andere locatie voor deze ondernemers geen optie is.  
 
7. In paragraaf 4.3 worden de alternatieven buiten bestaand bebouwd gebied 

afgewogen. Hoewel dit geen vereiste is om te voldoen aan artikel 12 van de PRV is dit 
wel een trede van de Ladder duurzame verstedelijking en bovendien een 
beoordelingsaspect van artikel 25 (zie ook onder weidevogelleefgebied) van de PRV. Op 
basis van de ruimtelijke analyse alternatieven is de keuze voor de beoogde locatie 
gemotiveerd. De overweging dat het terrein in het half open gebied is voorzien in plaats 
van het zeer open gebied ten zuiden van de beoogde locatie of de Ecologische 
Hoofdstructuur ten noorden wordt gevolgd. De keuze voor de ontwikkeling in het  
weidevogelleefgebied in plaats van de meer westelijk gelegen percelen aansluitend aan 
Kolksluis is nog niet voldoende onderbouwd. Er wordt niet aangetoond dat er 
onaanvaardbare hinder ontstaat voor de bestaande bebouwing. Zo ontbreekt er 
bijvoorbeeld een kaart met hindercirkels. 
 Daarnaast wordt het argument van een ruimteclaim voor woningbouw op dit perceel 
nog niet steekhoudend geacht. De beoogde woningbouw is niet vastgelegd in een 
structuurvisie of bestemmingsplan en ook de alternatieven van woningbouw anders dan 
op deze locatie zijn nog niet afgewogen. Door deze ontoereikende en onvolledige 
onderbouwing is de keuze voor een ontwikkeling in het weidevogelleefgebied nog niet 
gerechtvaardigd. 

Reactie gemeente 
In het proces voor een goede ruimtelijke inpassing van het bedrijventerrein is het plan ook 
gepresenteerd aan de ARO. Hierbij is vanuit ruimtelijk/stedenbouwkundig perspectief een 
afweging gemaakt voor de locatie zoals deze nu voorligt.  Tijdens deze presentatie is ook 
inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van de milieucirkels (VNG brochure “bedrijven en 
milieuzonering”) op de bestaande woonbebouwing. Voor de volledigheid is deze afbeelding  
hier bijgevoegd. 
 



 

 

 
 
Hieruit blijkt dat het fysiek weliswaar mogelijk is om de uitbreiding van bedrijventerrein hier te 
situeren, maar dat daarmee op voorhand dit gebied op slot wordt gezet. Andere 
ontwikkelingen, zoals mogelijke woningbouw aan de bestaande woonwijk, zouden in de 
toekomst worden uitgesloten.  
Overigens is het correct dat momenteel geen ruimteclaim voor woningbouw is vastgelegd in 
een bestemmingsplan of structuurvisie. Wel is in oktober 2006 een Beeldkwaliteitsplan voor ` t 
Zand vastgesteld, waarbij de uitbreiding voor woningbouw in dit gebied (`t Zand Noord) 
wordt benoemd samen met een mogelijke uitbreiding aan de zuidkant van `t Zand. 
Andersom geredeneerd zal, door een invulling op `t Zand Noord door een bedrijventerrein, 
geen afweging meer mogelijk zijn voor toekomstige uitbreiding voor woningbouw. Dit achten 
wij onwenselijk.  
Wij zijn daarom van mening dat ruimtelijk volledig en goed is onderbouwd waarom de nu 
gekozen locatie de beste optie is. Ook de ARO deelde deze mening en heeft daarom 
positief geadviseerd.  
 
Borging compensatie 
8. Als sprake is van een groot openbaar belang en alternatieven ontbreken moet uit het 

bestemmingsplan blijken op welke wijze schade aan het weidevogelleefgebied zoveel 
mogelijk wordt voorkomen en resterende schade wordt gecompenseerd. Daarnaast 
moet geborgd zijn dat de maatregelen ten behoeve van compensatie daadwerkelijk 
worden uitgevoerd. De toelichting gaat beperkt in op de wijze van compensatie. Tevens 
is op dit moment niet geborgd dat de compensatiemaatregelen daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. Dit betekent dat het plan niet in overeenstemming is met artikel 25 lid 4 onder 
a en b en de nadere regels (Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland, 
vastgesteld 2 december 2014 en gepubliceerd 30 december 2014) zoals in artikel 25 
zesde lid genoemd. 

Reactie gemeente 
Om het gebruik van het gebied door weidevogels te bevorderen (en schade te beperken) 
vindt er een verbetering plaats van de biotoop voor weidevogels door middel van de 
aanleg van een droge waterbergingslocatie binnen het plangebied. De nieuwe inrichting als 
droge waterberging heeft een positieve invloed op geschiktheid voor weidevogels ten 
opzichte van het huidige akkerland. Daarnaast zal voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan met Landschap Noord-Holland een overeenkomst worden aangegaan 
om de gemeentelijke gronden direct naast het bedrijventerrein (ongeveer 2 ha.) in 
eigendom over te dragen. Op deze wijze kunnen, door een natuurbeherende instantie, de 
gronden worden ingericht voor beheer ten behoeve van weidevogels. Op deze wijze vindt 
een kwalitatieve verbetering plaats voor het gebruik van de gronden voor weidevogels. De 



 

 

natuurbeherende instantie (Landschap Noord-Holland) gaat akkoord met dit 
compensatievoorstel (zie hierna onder B de reactie Landschap Noord-Holland).  Wij zijn dan 
ook van mening dat de compensatie voldoende is geborgd en voldaan wordt aan de 
uitvoeringsregeling Natuurcompensatie. 
 
 
 
Conclusie zienswijze provincie Noord-Holland 
De provincie voelt zich genoodzaakt een formele zienswijze in te dienen, waarmee enerzijds 
de gemaakte bestuurlijke afspraken worden bevestigd en anderzijds wordt gewezen op de 
strijdigheden met de Provinciaal Ruimtelijke Verordening. Dit laatste is bedoeld om de 
provinciale rechten (voor wat betreft de bestemmingsplanprocedure) in de toekomst te 
behouden. Wij zijn echter van mening dat met de toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan, de daarbij behorende bijlagen en onderliggende onderzoeken, 
het memorandum van Stibbe Advocaten, de bevestiging van Landschap Noord-Holland, de 
correspondentie met de provincie en de inhoudelijke reactie in deze zienswijzenota, voldaan 
wordt aan bestuurlijke afspraken en de Provinciale Verordening.  
 
 
B. Schriftelijke reactie Landschap Noord-Holland, ingeboekt 24 juni 2015 
 
Reactie naar aanleiding brief gemeente over voorstel compensatie weidevogelleefgebied 
Hartelijk dank voor uw brief d.d.17 juni 2015 betreffende bovengenoemd onderwerp met als 
kenmerk 15.012672. Met de in deze brief door u voorgestelde compensatie van de 
aantasting van het weidevogelleefgebied die ontstaat door de uitbreiding van het 
bedrijventerrein, gaat Landschap Noord-Holland akkoord. 
Reactie gemeente 
Met het gedane voorstel van de gemeente en deze antwoordbrief van Landschap Noord-
Holland wordt aan de vereiste compensatie voor het bouwen binnen weidevogelleefgebied 
voldaan. De grondovereenkomst zal nog vóór inwerkingtreding van dit bestemmingsplan 
conform de gemaakte afspraken worden geregeld.  


