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1. INLEIDING, VRAAGSTELLING EN ANTWOORD 

1.1. Inleiding 

(1) De gemeente Schagen heeft het voornemen om het bestaande bedrijventerrein Kolksluis in 
't Zand (het "Bedrijventerrein") uit te breiden. Deze uitbreiding bestaat uit 2,5 hectare net-
to bedrijventerrein dat is geprojecteerd aan de overzijde van de Koning Willem II-weg. 
Daarnaast wordt een zogenoemde droge waterberging aangelegd en wordt de mogelijkheid 
geboden volkstuinen aan te leggen. Omdat deze ontwikkeling niet past binnen het vigeren-
de planologische regime, wordt daarvoor het bestemmingsplan "Uitbreiding bedrijventer-
rein Kolksluis" (het "Bestemmingsplan") opgesteld. 

(2) Met paragraaf 4 van de toelichting op het Bestemmingsplan wordt beoogd invulling te ge-
ven aan de verantwoording aan Ladder voor duurzame verstedelijking, waarop artikel 3.1.6 
lid 2 Besluit ruimtelijke ordening ("Bro") betrekking heeft. 

(3) Dit memorandum bevat een beoordeling van paragraaf 4 in het licht van artikel 3.1.6 lid 2 
Bro.  

1.2. Vraagstelling 

(4) De vraag die in dit memorandum wordt beantwoord is dan ook: wordt met paragraaf 4 van 
de plantoelichting voldaan aan artikel 3.1.6 lid 2 Bro. 
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1.3. Juridisch kader en opzet 

(5) Artikel 3.1.6 lid 2 Bro luidt: 

"De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 
maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden 
1. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

actuele regionale behoefte; 
2. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een ac-

tuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het 
bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door be-
nutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anders-
zins, en; 

3. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikke-
ling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaats-
vinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties 
die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn 
of als zodanig worden ontwikkeld." 

 
(6) Voor dit memorandum is het uitgangspunt dat het Bestemmingsplan voorziet in 2,5 hectare 

bedrijventerrein als nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.1 aanhef en on-
der h Bro.  

(7) Paragrafen 2 – 4 bevatten een beoordeling van de verantwoording in paragraaf 4 van de 
plantoelichting aan de drie treden van de Ladder  

1.4. Antwoord 

- 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 uitbreidings-
ruimte. 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 hecta-
re in Kolksluis. 

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

- De verantwoording aan trede 3 voldoet. 
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2. BEOORDELING VERANTWOORDING AAN TREDE 1 

2.1. Inleiding en jurisprudentie 

(8) Voor het bepalen van een actuele regionale behoefte overeenkomstig artikel 3.1.6 lid 2 aan-
hef en onder a Bro is het van belang dat het bestaande aanbod en de vraag in de relevante 
regio in kaart zijn gebracht. De volgende aandachtspunten volgen uit de jurisprudentie op 
dit punt. 

(9) De actuele regionale behoefte dient objectief in kaart te worden gebracht. Een lijst met 58 
ondernemers die zich in een bepaald winkelcentrum willen vestigen dan wel willen uitbrei-
den, is onvoldoende om aan te nemen dat er een actuele regionale behoefte aan die uitbrei-
ding bestaat, nu ruimtevraag naar detailhandel ter plaatse niet zonder meer betekent dat een 
actuele regionale behoefte bestaat.1 In vergelijkbare zin heeft de Afdeling overwogen dat 
een enquête waaruit blijkt dat er binnen 5 jaar 5.000 huishoudens bereid zijn te verhuizen 
naar een bepaald nieuwbouwwoningproject, onvoldoende is om aan te nemen dat sprake is 
van een actuele regionale behoefte aan die woningbouw. Vereist zijn objectieve en cijfer-
matige gegevens.2 Wel heeft de Afdeling wat betreft woningbouw overwogen dat de wens 
van de raad om te voorzien in de behoefte aan woningen van de huidige inwoners van een 
dorp niet tegenstrijdig is met de beoordeling van de actuele regionale behoefte aan de wo-
ningen. De behoefte aan nieuwe woningen van de huidige inwoners van een dorp is immers 
een onderdeel van de totale woningbehoefte in de regio.3 De voorkeur van de gebruiker 
voor een bepaalde locatie is relevant voor het aannemen van een actuele regionale behoefte 
aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling.4 Beleidsambities die niet kwantitatief worden on-
derbouwd, zijn niet voldoende om een actuele regionale behoefte aan te nemen.5  

(10) De actuele regionale behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling dient niet slechts op 
gemeentelijk niveau te worden onderbouwd, maar op regionaal niveau.6 Vervolgens dient 
ook de relevante regio in kaart te zijn gebracht. Dat betekent dat de keuze voor de onder-
zoeksregio adequaat gemotiveerd dient te worden.7 

 

                                                      
1  ABRvS 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:715. 

2  ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:345. 

3  ABRvS 19 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4210. 

4  ABRvS 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1421 

5  ABRvS 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3672. 

6  Zie over detailhandel ABRvS 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:715 en over woningbouw 
ABRvS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:305.  

7  Zie uitgebreid over de regiokeuze voor een bedrijventerrein ABRvS 6 mei 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:1424. 
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2.2. Verrichte behoefteramingen 

(11) Uit de plantoelichting begrijp ik dat er diverse behoefteramingen met betrekking tot bedrij-
venterreinen zijn verricht.  

Provinciale Planningsopgave en Behoefteraming Ecorys 2009 

(12) In 2009 is de behoefteraming voor bedrijventerreinen in de Kop van Noord-Holland voor 
de periode tot 2020 opgesteld door Ecorys ("Ecorys 2009").8 Daaruit blijkt, zo begrijp ik, 
dat er voor de gehele kop van Noord-Holland een behoefte is geraamd van netto 95 hectare. 
Op basis van deze raming is een uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis van 5 hectare 
voor de periode tot 2020 opgenomen in de Provinciale Planningsopgave. De Provinciale 
Planningsopgave gaat uit van harde plannen (onherroepelijk bestemmingsplan), zachte 
plannen (bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk,  maar er heeft wel regionale afstem-
ming plaatsgevonden over nut en noodzaak) en strategische reserves (bedrijventerrein 
waarvan de behoefte nog nader moet worden onderbouwd). Kolksluis is in de provinciale 
planningsopgave benoemd als een zacht plan.  

RPB Kop van Noord-Holland 2012 

(13) In 2012 is het Regionaal Programma Bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland 2012 
("RPB Kop van Noord-Holland 2012") opgesteld.9 Hiermee werd invulling gegeven aan 
de vraag van de provincie om tot een samenhangend regionaal programma bedrijventerrei-
nen te komen. De uitbreiding van Kolksluis is hierin opgenomen met 6 hectare netto, waar-
bij uitgifte plaatsvindt van 2014 tot en met 2026.  

BCI 2013 

(14) In 2013 heeft Buck Consultants International het rapport "Ruimte behoefte werklocaties 
Noord-Holland Noord" ("BCI 2013") opgesteld.10 In de plantoelichting ingegaan op twee in 
BCI 2013 onderzochte scenario's (het basisscenario en het economisch impulsscenario), 
waaruit volgt dat er in Kop van Noord-Holland tot 2020 een behoefte aan 26 – 39 ha netto 
bedrijventerrein bestaat en tot 2040 aan 23 – 62 ha netto bedrijventerrein in de Kop van 
Noord-Holland, maar dat er hoe dan ook sprake is van een fors over aanbod aan bedrijven-
terreinen in geheel Noord-Holland Noord. 

STEC 2015 

(15) In vervolg op de behoefteraming van BCI is door de STEC groep een kwalitatieve verdie-
ping uitgevoerd ("Advies voor sterke werklocaties in de Kop van Noord-Holland" d.d. 17 

                                                      
8  Paragraaf 4.1.1.1 van de plantoelichting. 

9  Paragraaf 4.1.1.2 van de plantoelichting. 

10  Paragraaf 4.1.1.3 van de plantoelichting. 



 

ST\ASD\16359506.1 (5) 

februari 2015 ("STEC 2015")), waarin is onderzocht wat de behoefte is voor welk type lo-
caties op de korte (tot en met 2020) en middellange (2012 – 2030) termijn en in hoeverre de 
bestaande en geplande bedrijventerreinen in de kop van Noord-Holland hier bij passen. 
STEC gaat hierbij uit van het economisch impuls scenario beschreven in BCI 2013. 

(16) STEC 2015 gaat uit van een vraag naar 47 hectare bedrijventerrein in de Kop van Noord-
Holland in de periode tot en met 2030 (zie de tabel hierboven, 39 hectare in de periode 
2012 – 2020 plus 8 hectare in de periode 2020 – 2030). 

(17) Uit STEC 2015 blijkt dat er – ook in het Economisch impulsscenario – sprake is van een 
fors overaanbod aan bedrijventerreinen in de Kop van Noord-Holland, zoals ook wordt toe-
gelicht in paragraaf 4.1.1.4 van de plantoelichting.  

(18) In paragraaf 4.2 van STEC 2015 wordt een voorkeursscenario beschreven aan de hand van 
reeds voorgenomen bedrijventerreinontwikkelingen of uitbreidingen daarvan. Dat voor-
keursscenario gaat uit van een ruimtevraag van 47 hectare aan bedrijventerreinen tot 2030 
op basis van het economisch impulsscenario. 

(19) STEC 2015 voorziet in een A-, B- en C-lijst. Op de A-lijst staan bedrijventerreinlocaties 
waar kwantitatief ruimtebehoefte aan is. Op de B-lijst staan bedrijventerreinlocaties waar 
kwantitatief gevaar is voor teveel aanbod. Op de C-lijst staan bedrijventerreinlocaties waar 
kwantitatief sprake is van overaanbod. 

(20) STEC 2015 maakt een onderscheid tussen bedrijventerreinontwikkelingen voor de lokale 
markt (kleinschalig en sterk lokaal gebonden) en regionaal georiënteerd aanbod. Aan lokale 
bedrijventerreinen bestaat volgens STEC 2015 maximaal 15 hectare behoefte en aan regio-
nale bedrijventerreinen 32 hectare in de periode tot 2030. 

(21) STEC 2015 plaatst de uitbreiding van Kolksluis II met 2,5 hectare onder een bedrijventer-
rein voor de lokale markt.  

(22) In paragraaf 4.2 van STEC 2015 en in paragraaf 4.1.1.4 van de plantoelichting wordt inge-
gaan op lokaal georiënteerde bedrijventerreinen. Er staat onder meer: "De ontwikkeling van 
(zeer) kleinschalig en sterk lokaal gebonden aanbod gaat bij voorkeur door. Het stilzetten 
van deze ontwikkelingen bij bedrijventerreinen die al hun succes hebben bewezen (bijna 
volledig zijn uitgegeven) is niet in het belang van de lokale werkgelegenheid en economi-
sche (groei)ontwikkeling. Daarnaast zal het stilzetten van individuele lokale ontwikkeling 
op het totaalaanbod weinig zoden aan de dijk zetten. Daar komt bij dat juist deze kleinere 
lokale terreinontwikkelingen inspelen op een sterk lokaal gebonden vraag waarnaar altijd 
een minimale behoefte is." 

(23) Ook staat in paragraaf 4.2 van STEC 2015 en in paragraaf 4.1.1.4 van de plantoelichting: 
"De bedrijventerreinen Kolksluis en de Cocksdorp scoren bijvoorbeeld relatief slecht op de 
diverse markttechnische kwaliteiten, maar liggen relatief geïsoleerd in een omgeving waar 
binnen een straal van zo'n 5 tot 10 kilometer nauwelijks andere bedrijventerreinen beschik-
baar zijn. De terreinen zijn daarnaast ook voor een specifieke lokale behoefte ontwikkeld, 
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die sterk onderbouwd is met enquêtes onder de lokale ondernemers. Dus hoewel op basis 
van de markttechnische kwaliteiten deze terreinen af zouden vallen, blijkt er wel voldoende 
behoefte te zijn en sluiten de terreinen ook qua PMC goed aan. Daar komt bij dat is beslo-
ten dat van de 5 hectare op Kolksluis op de korte termijn slechts 2,5 hectare zal worden 
uitgegeven. De andere 2,5 hectare wordt niet volledig afgeschreven maar komt op de B-lijst 
te staan indien er op de middellange termijn weer een groeiende lokale behoefte blijkt te 
ontstaan. Er wordt dus al rekening gehouden met de marktbehoefte." 

(24) STEC 2015 plaatst de 2,5 hectare netto bedrijventerrein waarin het Bestemmingsplan voor-
ziet vervolgens op de A-lijst, waar dus kwantitatieve behoefte aan bestaat.  

Inventarisatie 2011 

(25) De Inventarisatie van de ruimtebehoefte van lokale ondernemers op bedrijventerreinen in 
de gemeente Zijpe uit 2011 is gebaseerd op een enquête onder lokale ondernemers op be-
drijventerreinen in de voormalige gemeente Zijpe. Daaruit komt naar voren dat lokale on-
dernemers een ruimtebehoefte van rond de 4 hectare netto bedrijventerrein in Kolksluis 
hebben. In paragraaf 4.1.2 van de plantoelichting staat dat de gemeente en ondernemers in 
2013 intentieovereenkomsten hebben gesloten voor uitbreidingsruimte aansluitend aan het 
bestaande Kolksluis. Gezamenlijk bedraagt deze uitbreidingsruimte 2 hectare netto bedrij-
venterrein. "Deze behoefte is door middel van de gesloten overeenkomsten concreet aange-
toond.", aldus de plantoelichting. 

- Opmerking: in dit deel van de plantoelichting kan ook verwezen worden naar pa-
ragraaf 4.2 van de plantoelichting, waar staat in relatie tot de bedrijventerreinen 
Lagendijk en Kruiswijk staat: "Beide locaties zijn voor de lokale ondernemers uit `t 
Zandt met concrete uitbreiding/nieuwvestigingsvraag geen optie, vanwege ligging 
(`t Zandt ligt centraal in het verzorgingsgebied van de lokale bedrijven), bereik-
baarheid (vanwege verwantschap met bollenteelt veelal voor landbouwvoertuigen) 
en verbondenheid met `t Zandt (van oudsher hier gevestigd)." 

2.3. Tussenconclusies verantwoording actuele regionale behoefte 

- De actuele regionale behoefte wordt met name onderbouwd op basis van BCI 2013 en 
STEC 2015. De totale vraag naar lokale bedrijventerreinen in de Kop van Noord-Holland 
wordt op basis van het Economische impulsscenario ingeschat op maximaal 15 hectare net-
to bedrijventerrein, waar de 2,5 hectare waarin het Bestemmingsplan voorziet onder valt. 

- De Inventarisatie 2011 bevat een concrete onderbouwing van de lokale vraag naar de uit-
breiding Kolksluis II. Voor deze lokale vraag is het omliggende aanbod minder relevant: 
daar bestaat vanuit de ondernemers van Kolksluis in mindere mate vraag naar. De zittende 
ondernemers hebben, zo begrijp ik, een sterke voorkeur voor uitbreiding van het bestaande 
Kolksluis. Uit de jurisprudentie volgt dat de voorkeur van de gebruikers relevant is voor het 
aannemen van een actuele regionale behoefte en ook dat die behoefte in algemene zin mee-
telt voor de totale actuele regionale behoefte. Gesteld zou overigens ook kunnen worden dat 
de relevante regio voor het bepalen van een actuele regionale behoefte aan de uitbreiding 
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van Kolksluis met name bestaat uit de gebruikers van het bestaande bedrijventerrein Kolk-
sluis.  

- Al met al wordt in de plantoelichting voldoende toegelicht dat er een actuele regionale be-
hoefte bestaat aan de 2,5 hectare netto bedrijventerrein waarin het Bestemmingsplan voor-
ziet. 

3. KAN IN DE 2,5 HECTARE BEDRIJVENTERREIN WORDEN VOORZIEN IN 
BESTAAND STEDELIJK GEBIED? 

(26) Uit de jurisprudentie volgt dat bij beantwoording van de vraag of de beoogde nieuwe stede-
lijke ontwikkeling kan worden ontwikkeld binnen bestaand stedelijk gebied, belang wordt 
gehecht aan de voorkeuren van de gebruikers voor de specifieke kwaliteiten van een be-
paalde locatie.11 

(27) Paragraaf 4.2 van de plantoelichting biedt mijns inziens een goede beschrijving van de om-
standigheid 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. Er staat dat verplaatsing van bedrijven leidt tot een aanvaardbare leegstand op 
het bestaande terrein, waardoor ruimte ontstaat voor dynamiek en mogelijkheden voor her-
structurering. Het verdient de voorkeur inzichtelijk te maken hoe groot deze (tijdelijke) 
leegstand naar verwachting zal zijn. 

4. IS HET BESTEMMINGSPLAN MULTIMODAAL ONTSLOTEN? 

(28) Over deze paragraaf heb ik geen opmerkingen, behalve dat ik eruit begrijp dat er een volle-
dige afweging naar van de verschillende locaties is verricht en dat deze afweging als bijlage 
bij de toelichting wordt gevoegd. Deze verwijzing is passende bij de verantwoording aan de 
tweede trede. Verder kan nog worden toegelicht dat het plangebied zowel per openbaar 
vervoer (als dat zo is), per auto en per fiets ontsloten is.  

* * * 

                                                      
11  ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:347 en ABRvS 6 mei 2015, 

ECLI:NL:RVS:2015:1424. 


