
 

 

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 

De toelichting van het bestemmingsplan is aangepast, en een deskundig bureau heeft het 

plan beoordeeld. De provincie heeft inmiddels bij brief va n15 oktober 2015 aangegeven (zie 

bijlage) dat het plan nu voldoet aan de Provinciale Verordening en zal geen reactieve 

aanwijzing geven.  

 

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. Dit is vastgelegd in 

een compensatieovereenkomst tussen provincie, landschap Noord-Holland en gemeente. 

 



 

 

 

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. In overleg met de  Provincie is de toelichting van het 

bestemmingsplan aangepast en is met de provincie en Landschap Noord Holland een 

compensatie overeenkomst getekend. De compensatieovereenkomst is als bijlage bij het 

bestemmingsplan gevoegd.  Dit heeft geresulteerd in de brief van 15 oktober, waarin de 

provincie heeft aangegeven geen reactieve zienswijze te zullen indienen. Er is geen strijd 

meer met de Provinciale Verordening. Inhoudelijk is het niet meer nodig op de zienswijze in te 

gaan. 

 

 

 

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. Dit is vastgelegd in de compensatieovereenkomst die als bijlage bij het 

bestemmingsplan is gevoegd. De grondovereenkomst zal na inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan conform de gemaakte afspraken worden geregeld.  


