
Nota ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 
“Uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis” 
 
Het ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis” heeft van 3 juni 2015 tot 
15 juli 2015 ter inzage gelegen. Na afloop van deze termijn heeft het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier via de mail een reactie op het plan gestuurd. Een zienswijze moet 
echter schriftelijk of mondeling binnen de gestelde termijn worden ingediend. In overleg met 
het Hoogheemraadschap is daarom voorgesteld om de opmerkingen mee te nemen in de 
ambtshalve wijzigingen op het bestemmingsplan.  
 
Daarnaast bevat de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan enkele tekstuele 
onjuistheden, die bij de vaststelling van dit bestemmingsplan kunnen worden hersteld. 
 
Opmerkingen Hoogheemraadschap 
Het Hoogheemraadschap geeft aan dat zowel binnen de bestemming ‘Groen’ als binnen 
de bestemming ‘Water’ de mogelijkheid wordt geboden om steigers aan te leggen. 
Daarnaast kan binnen de bestemming ‘Water’ een omgevingsvergunning worden 
afgegeven voor het verruimen, versmallen, graven of dempen van sloten. Op al deze 
werkzaamheden is de Keur van het Hoogheemraadschap van toepassing. Het is daarom 
van belang dat een aanvrager weet dat er, naast toestemming van de gemeente, ook nog 
advies ingewonnen moet worden bij het Hoogheemraadschap. Gevraagd wordt om het 
inwinnen van advies bij het Hoogheemraadschap te borgen in de planregels. 
 
Wijzigingen in de planregels naar aanleiding van de opmerkingen van het 
Hoogheemraadschap 
Omdat in de bestemming ‘Groen’ waarschijnlijk geen sprake zal zijn van de aanleg van 
steigers, wordt de planregel die voorziet in de bouw van steigers binnen de bestemming 
‘Groen’ uit het plan verwijderd. Daarnaast wordt in de bestemming ‘Water’ een waarborg 
toegevoegd dat vooraf advies ingewonnen dient te worden bij het Hoogheemraadschap.  
 
De planregels uit het ontwerpbestemmingsplan worden als volgt aangepast: 

 In artikel 5, lid 5.1. wordt onderdeel h geschrapt; 
 In artikel 5, lid 5.2., onderdeel b, worden de punten 1 en 2 verwijderd (nb. de 

onderdelen 3 en 4 worden hiermee in het vast te stellen plan onderdeel 1 en 2); 
 In artikel 8, lid 8.2.2. sub b wordt een punt 3 toegevoegd, dat luidt “vooraf advies is 

ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier”; 
 In artikel 8, lid 8.4.3. wordt een sub b toegevoegd dat luidt “vooraf advies is 

ingewonnen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier”. 
 
Wijzigingen in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan 
In paragraaf 4.2. van de toelichting stonden enkele spelfouten. Deze zijn nu verwijderd. 
Daarnaast is paragraaf 8.2.3. aangepast in die zin dat nu ook het verloop van de 
zienswijzenperiode is verwoord.  


