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Geachte Statenleden
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de ter inzage gelegde ontwerp-Structuurvisie Noord
Holland Noord 2040 en de ontwerp-Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.
Alvorens inhoudelijk in te gaan op onze gemeentelijke zienswijze, willen wij uw nadrukkelijke aandacht
vragen voor de gezamenlijke zienswijzen die u ontvangt namens de regio Noord-Holland Noord èn de regio
Kop van Noord-Holland. Hierbij wordt ingegaan op de ontwerp-Structuurvisie Noord-Holland Noord 2040
en de ontwerp-Provinciale Verordening in relatie tot regionale en bovenregionale belangen. In onze reactie
wordt aangesloten bij deze zienswijzen en gaan wij in op onze lokale belangen.

Gemeentelijke ambities
Allereerst willen wij een duidelijk beeld geven van de gemeente Zijpe. Wij zijn een gemeente met serieuze
ambities die verwoord staan in onze Toekomstvisie 2005-2015 (bijlage 1). Onze Toekomstvisie vormt de
basis voor de gewenste toekomstige ontwikkeling van de gemeente Zijpe op fysiek, economisch en
sociaal/maatschappelijk niveau.
Op 25 oktober 2004 heeft u het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord vastgesteld. Onze Toekomstvisie
is op hoofdlijnen passend binnen het huidige vigerende Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord. Voor de
projecten die voortvloeien uit onze Toekomstvisie, heeft er in de afgelopen jaren (veelvuldig) overleg plaats
gevonden met Gedeputeerde Staten (GS). Deze overleggen hebben geleid tot draagvlak bij en
toezeggingen van GS.
Op basis van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en onze Toekomstvisie zijn wij gestart met de
verwezenlijking van deze ambities, o.a. door het vaststellen van beleidsnotities, het opstellen van
Beeldkwaliteitsplannen, de Landschapsvisie Noordelijk Zandgebied en Kustzone, het opstarten van
projecten, overleggen met diverse instanties, etc. Deze notities en plannen zijn mede opgesteld in het kader
van nut en noodzaak en het versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van onze gemeente.
De realisatie van onze ambitie in de vorm van projecten is een proces dat meerdere jaren in beslag neemt.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming van een aantal belangrijke projecten, nl.
Petten aan Zee, uitwerking groeikern 't Zand: realisering van 400 woningen en uitbreiding bedrijventerrein,
uitwerking van de Lokale Woonvisie, kwaliteitsverbetering van recreatie en toerisme (voorzieningen zoals
wandel- en fietspaden en uitbreiding van een aantal recreatieparken) mede in combinatie met de EHS,
kustverdediging, windprojecten en projecten m.b.t. de waterbergingsopgave WB21.
Naar aanleiding van onze Toekomstvisie 2005-2015 en al de hierboven beschreven ontwikkelingen en
toezeggingen door GS, hebben wij een aantal belangrijke opmerkingen op uw ontwerp-Structuurvisie
Noord-Holland Noord 2040 en de ontwerp-Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.
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in deze brief geven wij onze zienswijzen op deze documenten. Overigens dient opgemerkt te worden dat wij
één belangrijk onderwerp missen in de ontwerp-Structuurvisie namelijk kustverdediging.
Provinciaal belang

Centraal wat moet, decentraal wat kan. Dit betreft een belangrijk basisprincipe van de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening. Wij vragen ons af of de ontwerp-Structuurvisie en ontwerp-Verordening op de door u
voorgestane wijze wei in overeenstemming is met de geest van de nieuwe Wro. U heeft eerder aangegeven
zich te willen beperken tot de onderwerpen van provinciaal belang. Wij verzoeken u aan te geven welke
onderwerpen voortvloeien uit rijksbeleid en welke onderwerpen van provinciaal belang zijn. Gelet op de
huidige documenten stelien wij vraagtekens bij de door u aangegeven belangen en verdere uitwerking in de
ontwerp-Structuurvisie en ontwerp-Verordening. Wij zijn van mening, dat in deze documenten onderwerpen
zijn vastgelegd en ook zijn dichtgetimmerd die o.i. niet specifiek van provinciaal belang zijn. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar onze brief 11 november 2008 (kenmerk R&W/JP/08.006146).
Duurzaam ruimtegebruik en Ruimtelijke kwaliteit

In de ontwerp-Structuurvisie wordt veel belang gehecht aan duurzaam ruimtegebruik. Hierbij moeten
nieuwe ontwikkelingen zich in eerste instantie richten op Bestaand Bebouwd Gebied (BBG). Voor nieuwe
ontwikkelingen buiten het BBG dienen nut en noodzaak te worden aangetoond. Wij hechten eveneens vee!
waarde aan het benutten van inbreilocaties en duurzaam ruimtegebruik. Wij hebben in de afgelopen jaren
veel binnen de dorpskernen ontwikkeld en zullen dit in de toekomst ook blijven doen.
Daarnaast hechten wij veel belang aan onze Beeidkwaiiteitplannen en de Landschapsvisie Noordeiijk
Zandgebied en Kustzone. Deze plannen bestrijken ons gehele grondgebied. Rekening houdend met
cultuurhistorie en landschappelijke kwaliteiten van ons buitengebied, worden ontwikkelingsmogelijkheden
binnen en buiten onze dorpskernen aangegeven, waarbij belangrijke randvoorwaarden zijn gesteld. Deze
Beeldkwaliteitplannen zijn overigens verplicht gesteld in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. In
de Structuurvisie wordt een nieuw item toegevoegd, namelijk het landschaps-DNA en dorps-DNA. Het
instrument landschaps-DNA komt op hetzelfde neer als de huidige reeds opgestelde Beeidkwaiiteitplannen
van onze gemeente. De doelstelling "behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen"
wordt met de Beeidkwaiiteitplannen ai bewaakt. Dit instrument biedt derhalve geen meerwaarde en kan
voor de gemeente Zijpe derhalve komen te vervallen: het werk hebben wij immers ai gedaan.
T.a.v. de op te richten Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) nog het volgende. Betekent de
instelling van de ARO, dat gemeenten dure plannen hebben laten opstellen, maar dat deze kunnen worden
"overruled", omdat het provinciale beleidskader Landschap en Cultuurhistorie daarvoor in de plaats treedt?
Het basisprincipe van de nieuwe Wro is "centraal wat moet, decentraal wat kan". Voor het overige verwijzen
wij u naar de regionale zienswijze van de Kop van Noord-Holland en van Noord-Holland Noord. Wij
verzoeken u dan ook het instellen en de functie van de ARO te heroverwegen.
Klimaatbestendig

in de ontwerp-Structuurvisie wordt veel belang gehecht aan klimaatbestendigheid. Wij onderschrijven deze
doelstelling. Ook Zijpe heeft klimaat hoog op de agenda staan en is druk bezig met het realiseren van
Klimaatbeleid. Een belangrijk onderwerp hierin is het realiseren van windenergie. Op basis van de opgedane
ervaringen in onze gemeente met het realiseren van windenergie, stellen wij vraagtekens bij het in de
ontwerp-Structuurvisie opgenomen zoekgebied voor grootschalige windenergie in onze gemeente. Wij
hebben inmiddels ervaren dat windenergie grote maatschappelijke weerstand oproept, vooral vanwege
geluidsoverlast. Wij hechten ook veel belang aan het behoud van een goed leefklimaat. Inmiddels wordt er
een brede maatschappelijke discussie gevoerd met de bevolking van Zijpe. In het kader van het
Klimaatbeleid zijn wij voornemens om hierop in te steken. Het achtergrondgeluidniveau zal vermoedelijk
leidend worden, hetgeen betekent, dat er minder geluid mag worden geproduceerd dan op grond van de
landelijke norm is toegestaan. Daarnaast hechten wij conform de ontwerp-Structuurvisie veel belang aan de
ruimtelijke kwaliteit van ons buitengebied. Binnen deze ruimtelijke kwaliteit is een windturbine moeilijk
inpasbaar en komen de rust en ruimte hiermee in conflict. Er wordt in den lande hard gewerkt aan stillere
turbines en de resultaten iijken veel belovend, maar tot die tijd blijft het moeilijk om de ambities waar te
maken. Deze weg biedt naar onze mening de mogelijkheid tot het realiseren van een breed draagvlak voor
de opgaven die nodig zijn voor een energie neutrale (voorbeeid)regio. Wij verzoeken u deze aanpak op te
nemen in uw visie en verwijzen hiervoor ook naar het Gebiedsdocument Noord-Holland Noord
Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 {hierna: Verstedelijkingsafspraken).
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Voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting
In de ontwerp-Structuurvisie dienen de Verstedelijkingsafspraken te worden overgenomen. De verwachting
van de ontwerp-Structuurvisie dat er voor de toekomstige vraag naar ruimte, woningen en woonmiiieus
binnen BBG voldoende capaciteit beschikbaar is, kan niet als realistisch worden beschouwd. De
woningbouwaantallen waarover nu wordt gesproken bij de Verstedelijkingsafspraken kunnen nimmer in het
thans aangegeven BBG worden gerealiseerd. Een groot deel van de woningbouwopgave moet juist in
uitleglocaties plaatsvinden.
Er is inmiddels gestart met de actualisatie van de Regionale woonvisie Kop van Noord-Holland omdat de
huidige woningmarktontwikkelingen het noodzakelijk maken om de hoge ambities van de regio omlaag bij
te stellen. De regio heeft aangegeven hier zelf de regie in handen te houden, conform de uitgangspunten
van het huidige Ontwikkelingsbeeld Noord-Hoiiand Noord. Daarnaast vragen wij ons af hoe de Regionale
Woonvisie, de Provinciale Woonvisie en de ontwerp-Structuurvisie in relatie staan tot elkaar. Wij
constateren dat onze Regionale Woonvisie Kop van Noord-Holland dezelfde inhoud heeft als de nog op te
stellen regionale actieprogramma's. Gezien het bovenstaande vragen wij ons af wat het nut zal zijn van
deze regionale actieprogramma's.
Voor realisatie van voldoende en passende huisvesting is het voor onze gemeente noodzakelijk dat er
gebouwd wordt buiten BBG. Volgens de ontwerp-Structuurvisie en ontwerp-Verordening zal er getoetst
worden aan nut en noodzaak, de mogelijkheden voor verdichting of transformatie, eisen aan ruimtelijke
kwaliteit en de (on-)mogelijkheden vanuit het watersysteem. Deze toetsingscriteria zijn allen opgenomen in
resp. Regionale Woonvisie Kop van Noord-Holland, Beeldkwaliteitplannen, Landschapsvisie Noordelijk
Zandgebied & Kustzone en de watertoets in de Goede Ruimtelijke Onderbouwingen.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de leefbaarheid en vitaliteit in de
dorpskernen. Deze leefbaarheid komt steeds meer onder druk te staan door de vergrijzing, het gebrek aan
nieuwbouwmogelijkheden en het feit dat er steeds minder draagvlak bestaat om de noodzakelijke
voorzieningen te behouden. Wij zien kansen in het toestaan van bouwen in en aansluitend aan de
bestaande dorpskernen. Dit laatste in combinatie met de Beeldkwaliteitplannen en de Landschapsvisie
Noordelijk Zandgebied & Kustzone en als een logische afronding van de randen van de dorpen. Wij
verzoeken u een extra ontheffingsmogelijkheid op te nemen die specifiek betrekking heeft op het leefbaar
houden van de kleine kernen en/of het instandhouden van het voorzieningenpeil als motivering voor het
toevoegen van woningbouw aan de dorpskernen.

Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor economische activiteiten
De afspraken in de Regionale Bedrijventerreinenvisie Kop van Noord-Holland dienen leidend te zijn voor de
ontwerp-Structuurvisie en ontwerp-Verordening en dienen hierin te worden overgenomen. Een nieuwe "nut
en noodzaak"-discussie o.b.v. de Verordening is onnodig voor nieuwe bedrijventerreinen (zie ook kopje
Relatie Ontwikkelingsbeeld en ontwerp-Structuurvisie) en de infrastructuur is hierin niet leidend.
Het economisch ruimtelijk beleid moet zich in eerste instantie richten op de economische
ontwikkelingsmogelijkheden van de regio's en het bieden van voldoende geschikte vestigingsplaatsen voor
bedrijvigheid en voorzieningen. Ook het verbeteren van de woon-werkbalans moet een belangrijk
onderwerp zijn bij de planningsopgave voor nieuwe bedrijventerreinen.

Kustbescherming
Wij hebben als kustgemeente met twee zwakke schakels een bijzonder belang bij de wijze van
kustbescherming. Uiteraard staat de veiligheid van het achterland voorop, maar de wijze van
kustbescherming behoort ook aan te sluiten bij de ruimtelijke ontwikkeling als uitstraling van het gebied. Wij
stellen ons daarbij op het standpunt dat de kustbescherming grote kansen biedt om de ruimtelijke kwaliteit
van het gebied te versterken. Wij voelen ons in dit standpunt gesterkt door de Nota Ruimte, maar vinden
deze duale benadering van kustbescherming nog te weinig terug in de Structuurvisie en de Verordening.
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in de Structuurvisie is een paragraaf opgenomen over primaire waterkeringen (paragraaf 4.1.1). U benadrukt
het belang van een innovatieve aanpak voor toekomstige kustversterkingen. Terecht geeft u in deze
paragraaf de voorkeur aan zachte, zandige oplossingen voor de versterking van de kust, in combinatie met
natuurverbetering. Voorts heeft u in paragraaf 6.6.3 van de Structuurvisie de wens uitgesproken om de kust
te verbreden en de toeristische concurrentiepositie van de kustplaatsen in Noord-Holland te verbeteren. In
de Structuurvisie wordt echter niet expliciet ingegaan op de versterking van de zogenaamde zwakke
schakels in de kustverdediging van Noord-Holland.
In 2003 is een aantal prioritaire zwakke schakels in de kust aangemerkt. Het kabinet en de regionale
overheden hebben meerdere keren bevestigd dat deze zwakke schakels dienen te worden versterkt. Eén
van de zwakke schakels is de Hondsbossche en Pettemer Zeewering in Noord-Holland. In de Nota Ruimte
en de Beleidslijn Kust is bepaald dat de kustversterking zoveel mogelijk moet plaatsvinden door middel van
zandige maatregelen. Verder staat in de Nota Ruimte: "Om primair een duurzame veiligheid te realiseren,
wordt een zeewaartse kustverbreding, globaal tussen Hoek van Holland en Scheveningen planologisch
gereserveerd, zorgvuldig afgewogen en uitgewerkt, mede gericht op een integrale, multifunctionele
kustzoneontwikkeling ten dienste van met name natuur, recreatie en wonen." Ook hier komt de duale
benadering van kustbescherming die wij voorstaan dus terug.
Wij zijn van mening dat de kustversterking ter plaatse van de zwakke schakels dient te worden opgenomen
in de Structuurvisie. Hierbij dient, in overeenstemming met de Nota Ruimte, te worden uitgegaan van een
zeewaartse, zandige oplossing. Door de kust zeewaarts met zand te verbreden ontstaat een groot
natuurareaal en wordt de mogelijkheid gecreëerd voor onmisbare recreatievoorzieningen, zoals omvangrijke
zandstranden.
Wij streven ernaar de duale benadering, te weten het verkrijgen van de noodzakelijke kustveiligheid én het
vergroten van ruimtelijke kwaliteit, de zgn. dubbeldoelstelling, ook te laten doorklinken in het ruimtelijk
beleid van de gemeente. Eén van de ruimtelijke ontwikkelingen die wij voor de nabije toekomst voorstaan, is
het project Petten aan Zee. Het project Petten aan Zee past volledig binnen de duale benadering van
kustbescherming, aangezien daarmee zowel de veiligheid als de ruimtelijke kwaliteit worden gestimuleerd.
Petten aan Zee

Het project Petten aan Zee houdt de ontwikkeling van een nieuwe badplaats met een geheel eigen karakter
in, waarbij het huidige dorp Petten wordt geïntegreerd en waarin de veiligheid van de bewoners en de
omgeving van het grootste belang zijn. Een rode draad in het project Petten aan Zee is de ontwikkeling en
bescherming van natuurwaarden in het gebied. Voor het project Petten aan Zee wordt uitgegaan van een
mogelijke oppervlakte voor gebiedsontwikkeling van circa 125 hectare. Van deze oppervlakte zal een ruim
deel worden ingevuld ten behoeve van natuurontwikkeling, in de nadere ruimtelijke uitwerking die door
architect Adriaan Geuze van West8 is opgesteld en die is verwoord in het document "Petten aan Zee
Bouwstenen Programma van Eisen" is met name aandacht besteed aan een hoogwaardige kwalitatieve
ruimtelijke invulling en aan integratie/afstemming van deze nieuwe ontwikkeling op de bestaande kern
Petten.
Het project Petten aan Zee zal een vernieuwende uitstraling krijgen; goed ingepast in de bestaande
omgeving en zal resulteren in een nieuw dorp met het gezicht naar zee van ongeveer 2000 woningen. De
geplande jachthaven in het project Petten aan Zee is vereist om een meerwaarde te bieden voor de
economische ontwikkeling van het dorp. Het project Petten aan Zee past binnen het zandige kustsysteem
en is klimaatbestendig doordat het een extra bescherming biedt tegen de zeespiegelstijging. Bovendien zal
het project Petten aan Zee bijdragen aan het verbeteren van de toeristische concurrentiepositie van de
kustgemeente Zijpe en zal het een substantiële economische impuls geven aan Petten en wijde omgeving.
T.a.v. het project Petten aan Zee willen wij u verwijzen naar de Verstedelijkingsafspraken, waarin het
regionale belang van het project Petten aan Zee is aangegeven en waarbij Petten aan Zee bij de
grootschalige projecten de hoogste score behaalde.

GEMEENTE
Datum
Pagina
Kenmerk

: 1 december 2009
: 5 van 10
; R&W\09.006031

Z I J P E

Petten aan Zee in de Structuurvisie
Volgens de Memorie van Toelichting bij de nieuwe Wet ruimtelijke ordening dient de Structuurvisie op
integrale wijze de gewenste ontwikkelingen in het gebied waarop de Structuurvisie ziet in beeld te brengen.
Juist door het integrale karakter van het project Petten aan Zee past dit project daarom bij uitstek in de
Structuurvisie. Immers, het project Petten aan Zee houdt een integrale, multifunctionele
kustzoneontwikkeling ten dienste van met name natuur, recreatie en wonen in en past als zodanig geheel
binnen de doelstellingen van de Nota Ruimte.
Zoals bekend onderzoekt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier thans de mogelijkheden om
de zwakke schakels te versterken. Het Hoogheemraadschap heeft zich in het concept MER Versterking
Hondsbossche en Pettemer Zeewering uitgesproken voor een zandige oplossing voor de kustversterking.
Het project Petten aan Zee wordt in dit concept MER beschreven, waarbij ais uitgangspunt geldt dat de
wijze van kustbescherming geen belemmering mag vormen voor de ontwikkeling van het project Petten aan
Zee. Het project Petten aan Zee is ook in overeenstemming met de uitgangspunten voor de
kustontwikkeling als genoemd in paragraaf 6.6.3 van de Structuurvisie.
Het vorenstaande in overweging nemend zijn wij van mening dat er meer dan voldoende basis bestaat om
het project Petten aan Zee volwaardig op te nemen in het Uitvoeringsprogramma van de Provinciale
Structuurvisie. Mocht u echter, om u moverende redenen een andere mening zijn toegedaan, dan
verzoeken wij u het project Petten aan Zee tenminste te ondersteunen en op te nemen in de Structuurvisie
als een ontwikkeling en initiatief, e.e.a. conform uw formulering t.a.v. de projecten Alkmaar Overstad en
Groene Stroomhaven in Den Helder.
Naast het bovenstaande, wijzen wij u op artikel 28 van de Verordening, waar ons inziens voorbij wordt
gegaan aan artikel 4.6, lid 4 van het Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening waarin is
opgenomen dat bouwen in het kustfundament buiten bestaand bebouwd gebied niet is toegestaan: "tenzij
in de toelichting bij dat bestemmingsplan is verantwoord dat nieuwe bebouwing, eventueel in combinatie
met andere activiteiten, bijdraagt aan een kwalitatieve of kwantitatieve versterking van het zandige deel van
het kustfundament." Wij verzoeken u artikel 28 van de Verordening als zodanig aan te passen.
Tenslotte merken wij nog op dat uw eigen provinciale Ontwerp Visie Landelijk Gebied de optie voor het
project Petten aan Zee open houdt.

Selectie Petten als pilot voor Project Kustplaats
In paragraaf 7.6.17 van de Structuurvisie is het Project Kustplaatsen opgenomen. In dit project zullen twee
pilots met kustplaatsen worden ontwikkeld, waarbij het hoofdbelang de ruimtelijke kwaliteit is en het
deelbelang voldoende en gedifferentieerde ruimte voor recreatieve en toeristische voorzieningen. Eén van
de kustplaatsen die is uitgezocht voor deze pilots is Zandvoort. Wij verzoeken u Petten te selecteren voor
de tweede pilot. Wij zijn van mening dat met het project Petten aan Zee zowel aan het hoofdbelang als aan
het deelbelang van het Project Kustplaatsen wordt voldaan.
Naast Petten aan Zee vraagt ook de huidige bestaande situatie in Petten op het gebied van leefbaarheid,
voorzieningenniveau en uitstraling als recreatieve kustplaats om het dorp te selecteren als pilot.

Waterberging in relatie tot klimaatbestendigheid
Wij zijn er voorstander van dat het watersysteem een plek krijgt in de ruimtelijke ordening. Dit past ook
binnen onze visie om mee te werken aan het voornemen van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier om ca. 180 ha aan waterbergingprojecten te realiseren in Zijpe vóór 2015. Van de
gemeente wordt verwacht dat door stapeling van functies de gebieden optimaal worden ingericht en
ontwikkeld. Het is nodig dat de functiefaciliteringskaarten hiervoor ook de mogelijkheden bieden. Wij zien
water als een medeordenend principe in de ruimtelijke ordening, niet als ordenend. De gemeente verzoekt
betrokken te worden bij de ontwikkeling van de functiefaciliteringskaart.
Daarnaast constateren wij dat de ontwerp-Structuurvisie een viertal gebieden heeft aangewezen waar
sprake is van integrale gebiedsontwikkeling ten gevolge van de waterbergingsopgave. Ons is niet duidelijk
welke criteria u heeft gehanteerd voor het aanwijzen van de nu gekozen integrale waterbergingsprojecten.
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Herijking Ecoiogische Hoofdstructuur (EHS)

De EHS wordt binnenkort herijkt, In onze brief van 10 oktober 2008 (kenmerk R&W/PV/ 08.006158) hebben
wi] gereageerd op de herijking van de EHS. Kortheidshalve verwijzen wij naar de inhoud van deze brief.
Daarnaast wiiien wij betrokken worden bij de herijking van de EHS.
Op dit moment is binnen de ILG-gebiedscommissie het uitvoeringsprogramma voor de binnenduinrand in
voorbereiding. Naast dit document is voor de realisering van de EHS de Landschapsvisie Noordelijk
Zandgebied en Kustzone van belang. Wij vinden het uitermate belangrijk dat deze documenten en de daarin
opgenomen kansen voor realisatie van de EHS worden betrokken bij genoemde herijking.
Kwaliteitsverbetering recreatiesector

Om de economische positie van recreatie en toerisme in de Kop te verbeteren is investering in kwaliteit
belangrijk. Dit betekent dat m.n. bestaande bedrijven meer ruimte nodig hebben om met behoud van
bestaande aantallen en economische betekenis aan kwaliteitsverbetering te kunnen doen (grotere
standplaatsen, meer groen, meer voorzieningen en grotere recreatiewoningen). Hiervoor biedt de
Structuurvisie vooralsnog geen ruimte.
Op 24 april 2009 heeft Gedeputeerde J. Bond een bezoek gebracht aan de gemeente Zijpe. Tijdens het
werkbezoek is aan de hand van diverse presentaties vanuit de recreatiesector en gemeente onder meer
ingegaan op de integrale gebiedsontwikkeling van de polder Callantsoog en op de kwaliteitsverbetering van
de recreatie sector en de wijze waarop dit vorm wordt gegeven in de gemeente Zijpe. Centraal staat daarbij
de combinatie recreatie, toerisme en natuurontwikkeling. Belangrijke documenten zijn daarbij de
Landschapsvisie Noordelijk Zandgebied en Kustzone (een strategisch beeldkwaliteitsplan met het oog op
de Noordboog) en het door de ILG Gebiedsoommissie op te stellen uitvoeringsprogramma voor de
binnenduinrand.
Genoemde documenten zijn niet alleen noodzakelijk voor de bovengenoemde herijking van de EHS, maar
tevens voor de recreatieve en toeristische ontwikkelingen in onze gemeente.
Ons verzoek is dan ook om beide documenten te betrekken bij de vaststelling van de Structuurvisie.
Weidevogeigebieden

De weidevogelleefgebieden zijn in de ontwerp-Structuurvisie vele malen groter dan in het huidige
Ontwikkeiingsbeeld Noord-Holland Noord. In het Natuurbeheerplan komen deze gebieden terug. Op het
Natuurbeheerplan hebben wij op 27 augustus 2009 een zienswijze ingediend (kenmerk
R&W/JP/09.004055). inhoudelijk verwijzen wij kortheidshalve naar deze brief.
Daarnaast willen wij nog opmerken dat een deel van de weidevogeigebieden in BBG ligt (bv. bij het
industrieterrein van Schagerbrug of in Sint Maartensbrug) en dat er in de concept Verordening (onder
andere) in artikel 24 onder lid 1 staat dat 'een bestemmingsplan dat betrekking heeft op
weidevogelleefgebieden, zoals op kaart 2 of op de digitale verbeelding ervan aangegeven, niet voorziet ín
de mogelijkheid van nieuwe bebouwing, anders dan bebouwing die ingevolge een geldend
bestemmingsplan mogelijk is op een agrarisch bouwperceel'. Dit is natuurlijk een onmogelijke opgave voor
een gemeente. Bestaande niet-agrarische bebouwing (ook burgerwoningen dus) hebben zo geen
bouwmogelijkheden meer of er moet ontheffing worden aangevraagd. Dit kan niet de bedoeling zijn. Ook de
mogelijkheden voor schaalvergroting en bedrijfsuitbreidingen binnen de agrarische sector worden door
deze uitbreiding van de weidevogeigebieden ernstig beperkt. Dit achten wij voor een agrarische gemeente
als Zijpe niet acceptabel.
Agrarische sector

De ontwerp-Structuurvisie en de ontwerp-Verordening hebben als doel: het behoud en de ontwikkeling van
de EHS en de ecologische verbindingszone. Wij willen hierbij een belangrijke kanttekening plaatsen. De
realisatie van de EHS moet ook de komende periode plaatsvinden conform de afspraken die thans gelden:
bestemming volgt eigendom. Dit betekent dat de voor EHS-begrensde percelen een natuurbestemming
krijgen, afs deze gronden voor de natuurfunctie zijn aangekocht. Via een wijzigingsbevoegdheid in onze
huidige bestemmingsplannen is hierin voorzien. Het voorstel in de ontwerp-Verordening om te gaan werken
met een positieve natuurbestemming binnen de EHS-begrenzing zal de rechtspositie van de agrarische
ondernemers beperken.
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Ten tweede merken wij op dat een groot gedeelte van de begrenzing van de weidevogelleefgebieden is
gelegen in bollenconcentratiegebied. Dit kan niet de bedoeling zijn. U dient de plankaart hierop aan te
passen.

Relatie Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord met ontwerp-Structuurvisie
De ontwerp-Structuurvisie Noord-Holland Noord 2040 en de ontwerp-Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie bevatten een aantal essentiële wijzigingen ten opzichte van het huidige Ontwikkelingsbeeld
Noord-Holland Noord. In het Ontwikkelingsbeeld wordt de visie voor de lange termijn met een horizon naar
2030 gegeven en de juridisch relevante beleidslijnen lopen tot 2014. Op basis van het Ontwikkelingsbeeld
Noord-Holland Noord zijn gemeenten aan de slag gegaan met diverse gemeentelijke belangen en
ontwikkelingen zoals verwoord onder het kopje "gemeentelijke ambities".
In de ontwerp-Structuurvisie missen wij de relatie met het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord, omdat
de huidige bestaande afspraken niet terug keren in de ontwerp-Structuurvisie, terwijl deze afspraken wel
hun doorwerking zouden moeten hebben in deze Structuurvisie. Wij gaan er vanuit dat het huidige beleid uit
het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord wordt opgenomen in de ontwerp-Structuurvisie en zal
worden voortgezet. Indien het huidige beleid geen doorwerking krijgt in de ontwerp-Structuurvisie, loopt het
ontwikkelingspotentieel gevaar. Mede gelet op de huidige economische situatie is dit voor ons niet
acceptabel. Indien u besluit de huidige beleidslijn niet voort te zetten, houden wij u verantwoordelijk voor
alle schade die hieruit zal voortvloeien.
Het gaat, naast al het eerder genoemde, onder meer om de volgende zaken:
• Woningbouw 't Zand: zoals in de door Gedeputeerde Staten afgegeven Verklaring van geen
bezwaar van 7 oktober 2008 is verwoord, is voor de kern van 't Zand tot 2015 een
woningbouwcapaciteit van 500 woningen voorzien. Voor 400 woningen is in 2007 een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Bouwfonds MAB BV en Kuin Vastgoedontwikkeling
VOF. Voor de eerste 30 woningen is inmiddels bouwvergunning afgegeven. De beoogde
woningbouw vindt plaats aansluitend aan de bestaande kern van 't Zand en is passend in de Lokale
en Regionale Woonvisie. En er is een Beeldkwaliteitsplan voor 't Zand is opgesteld. Het plan
voldoet daarmee aan het huidige Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord voor zoekgebieden. Wij
verzoeken u conform bijgaande plankaart, de woningbouwlocatie 't Zand (500 woningen) op te
nemen binnen het bestaand bebouwd gebied;
• IIB-gebieden, zie hiervoor blz. 79 van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. De herziening
van het bestemmingsplan Buitengebied is voor dit onderdeel in voorbereiding:
• Boskerpark, hiervoor is een Partiële herziening van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord
vastgesteld (op 24 april 2006). Ook hiervoor is een bestemmingsplan in voorbereiding. Wij gaan
ervan uit dat voor deze ontwikkeling geen ontheffing van de Provinciale Ruimtelijke Verordening
meer nodig is en dat het passend is binnen de uitgangspunten van de Structuurvisie. Wij verzoeken
u onder verwijzing naar de Partiele herziening van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord dit
project in de Structuurvisie op te nemen;
• Primaire waterkering, wij verzoeken u bij de Primaire waterkeringen uit te gaan van de berekende
vrijwaringszones. Daarnaast gaan wij ervan uit dat artikel 28 van de Verordening voor de uitvoering
van de Zwakke Schakels Hondsbossche en Pettemer Zeewering en Duinen Kop van Noord-Holland
geen belemmering vormt.

Ontwerp-Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie
Op de ontwerp-Verordening hebben we een aantal opmerkingen:
• de doelstelling van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening wordt volledig gemist, namelijk: centraal
wat moet, decentraal wat kan. Het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord bood ruimte aan
gemeenten voor eigen beleidsvrijheid en had geen directe gevolgen voor burgers. In de ontwerp
verordening heeft de gemeente geen enkele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid meer om
zelfstandig te toetsen aan de provinciale belangen;
«
het is een zwaar en ingewikkeld instrument;
• het is een weinig flexibel instrument; het vereist het concreet vastleggen van wat wel en niet is
toegestaan;
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de Verordening levert extra regeldruk, vertragingen en bureaucratische rompslomp op, terwijl
nationaal en gemeentelijk beleid het tegenovergestelde willen bereiken, namelijk: vermindering
administratieve Sasten en versnellen procedures;
de Verordening kan zelfs dienen als toetsingsgrond voor bouwvergunningen, indien gemeenten de
Verordening niet overnemen in haar bestemmingsplannen en/of zolang de bestemmingsplannen
nog niet zijn geactualiseerd. Burgers en bedrijven worden direct door de Verordening in hun belang
getroffen;
de Verordening biedt weinig ruimte voor beïnvloeding door burgers; er is geen beroep mogelijk,
terwijl het wei verstrekkende gevolgen heeft;
de Verordening kan leiden tot planschade.
Artikel 38 stelt dat voorschriften kunnen worden aangevuld, ingetrokken of gewijzigd.
Dit is in strijd met de rechtszekerheid en niet toegestaan.

Kortom, wij zijn van mening dat de ontwerp-Verordening in strijd is met de nieuwe Wro, zowel juridisch
gezien als wat betreft de basisprincipes van deze wet. De Wro is erop gericht om verantwoordelijkheden
beter te verdelen tussen de diverse overheidsorganen. Daarnaast zorgt de wet voor snellere en
eenvoudigere procedures. Met de invoering van de ontheffingsmogelijkheid in de ontwerp-Verordening zijn
we eigenlijk weer "terug bij af". Dit lijkt sterk op de verklaring van geen bezwaar die voorheen bij bepaalde
vrijstellingsprocedures noodzakelijk was. Dit betekent dat procedures langer gaan duren. Hoewel wij
begrijpen dat de verordening zonder ontheffingsmogelijkheden een star instrument is (geboden en
verboden) versterkt dit ons gevoel dat het één op één overnemen van het oude beleid niet de juiste manier
is. Voor het overige verwijzen wij kortheidshalve naar onze eerdere brief van 11 november 2008.
Bestaand bebouwd gebied

De definiëring van BBG, zoals dat nu in de ontwerp-Structuurvisie wordt benoemd, is niet helder en
eenduidig, zeker ais het gaat om de bestaande ontwikkelingen daaraan te toetsen. Vanuit de overweging
dat op basis van het huidige Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord de structuur en
bestemmingsplannen zijn ontwikkeld binnen de zoekgebieden, dient de contour BBG zodanig te worden
getrokken dat de huidige plannen niet worden gehinderd met een ontheffing van de BBG.
Naar aanleiding van de plankaart waarop het BBG is aangegeven, treft u in de bijlagen de correcte grenzen
voor het BBG aan. Hierbij hebben we meegenomen: de plangrenzen van de bestemmingsplannen van de
dorpen/kernen, gerealiseerde projecten en zaken waarover eerder overeenstemming is bereikt. De grenzen
van BBG zijn tevens afgestemd op de rode contouren van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord.
Overige opmerkingen:

-

-

-

Op de kaart dienen Groote Keeten en Sint Maartenszee als kustplaatsen te worden aangeven;
De N9 dient op de themakaart met verkeers- en vervoersnetwerken te worden aangeven. In de
Nota Mobiliteit van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt de N9 aangegeven als
hoofdweg, in het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan wordt de N9 aangegeven als stroomweg;
Op kaart 5 van de Verordening zijn zaadveredelingsbedrijven aangegeven. Binnen de gemeente
Zijpe zijn 2 inrichtingen aangegeven. Het is onduidelijk waarom deze bedrijven zo specifiek op de
kaart staan aangegeven. Wij verzoeken om deze paarse stippen op de kaart te laten vervallen;
Het bepalen van de grootte van agrarische bouwblokken is een gemeentelijke aangelegenheid;
In de ontwerp-Verordening wordt bepaald dat in het bestemmingsplan de aanleg van
hoogopgaande beplantingen of laanbeplanting afhankelijk wordt gesteld van een aanlegvergunning.
Historisch gezien onderscheiden boeren- en woonerven in het landelijk gebied zich juist door de
aanwezigheid van laanbeplanting of andere hoogopgaande beplanting. Herstel en behoud van deze
karakteristieke erfbeplanting dient daarom gestimuleerd te worden en niet eerst gebonden te
worden aan een aanlegvergunning.

GEMEENTE
Datum
Pagina
Kenmerk

: 1 december 2009
: 9 van 10
: R&W\09.006031

Z I J P C

Conclusie
Wij verzoeken u dan ook om bij het vaststellen van de definitieve Structuurvisie en de definitieve
Verordening;
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

rekening te houden met het basisprincipe van de nieuwe Wro: centraal wat moet, decentraal wat
kan;
de uitgangspunten, de systematiek en de inhoud van de ontwerp-Verordening te heroverwegen. Wij
zijn van mening dat de ontwerp-Verordening in strijd is met de Wro, zowel juridisch gezien als wat
betreft de uitgangspunten van deze wet;
de doorwerking van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord op te nemen in de Structuurvisie;
de discussie over de aanwijzing van onze gemeente als zoekgebied voor grootschalige windenergie
willen wij in samenspraak met GS houden bij het op te stellen Klimaatbeleid. Wij verzoeken u deze
aanpak op te nemen in uw Structuurvisie en verwijzen u hiervoor ook naar de
Verstedelijkingsafspraken;
de kustversterking ter plaatse van de zwakke schakels op te nemen in de Structuurvisie, waarbij uit
wordt gegaan van een zeewaartse, zandige oplossing;
Petten te selecteren als pilot voor het Project Kustplaatsen;
Het project Petten aan Zee volwaardig op te nemen in het Uitvoeringsprogramma van de
Provinciale Structuurvisie. Mocht u echter, om u moverende redenen een andere mening zijn
toegedaan, dan verzoeken wij u het project Petten aan Zee tenminste te ondersteunen en op te
nemen in de Structuurvisie als een ontwikkeling en initiatief, e.e.a. conform uw formulering t.a.v. de
projecten Alkmaar Overstad en Groene Stroomhaven in Den Helder;
om artikel 28 van de Verordening, waar ons inziens voorbij wordt gegaan aan artikel 4.6, lid 4 van
het Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, aan te passen;
de regie voor het bepalen van het woningbouwprogramma (zowel kwantitatief als kwalitatief) bij de
Regio Kop van Noord-Holland te laten;
de afspraken in de Regionale Bedrijventerreinenvisie Kop van Noord-Holland leidend te laten zijn
voor de Structuurvisie en Verordening en hierin over te nemen;
de contouren van BBG aan te passen conform de in de bijlagen opgenomen plankaarten;
mogelijkheden te creëren om zonder ontheffing bepaalde ontwikkelingen aansluitend aan BBG toe
te staan (conform ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening):
voorschriften zodanig te formuleren dat ontheffingen in bepaalde gevallen niet nodig zijn, een en
ander conform het ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;
het instrument Landschaps-DNA en Dorps-DNA vervangen door Beeldkwaliteitplannen en de
Landschapsvisie Noordelijk Zandgebied & Kustzone;
voor het overige onze opmerkingen over te nemen.

Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie op
onze zienswijze met belangstelling tegemoet. Indien gewenst, zijn wij bereid een toelichting te geven op het
bovenstaande.

Burgemepster/en Wethouders van Zijpe
/

, burgemeester.
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secretaris.
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: Provinciale ruimtelijke verordening 2009

Geachte heer, mevrouw,
Bij brief van 14 oktober 2008 heeft u ons toegestuurd de Provinciale ruimtelijke
verordening 2009. De verordening ligt tot en met 13 november 2008 ter inzage.
In genoemde brief nodigt u ons uit om opmerkingen toe te sturen.
De Provinciale ruimtelijke verordening 2009 geeft ons aanleiding om opmerkingen
te maken. In bijlage 1 treft u een overzicht aan van onze opmerkingen.
Wij verzoeken u deze opmerkingen te betrekken bij de vaststelling van de
verordening.
In de bijlage 1 gaan wij inhoudelijk in op de artikelen in de verordening.
Hieronder gaan wij in op een aantal algemene opmerkingen.
Centraal wat moet, decentraal wat kan.
Dit betreft een belangrijke basisprincipe van de nieuwe Wet op de ruimtelijke
ordening. Wij vragen ons af of uw nieuwe verordening op de door u voorgestane
wijze wel in overeenstemming is met (de geest van) de nieuwe Wet op de ruimtelijke
ordening. U heeft aangegeven, dat u zich wil beperken tot onderwerpen van
provinciaal belang. Deze belangen zijn onlangs door u vastgesteld. Gelet op deze
belangen stellen wij vraagtekens of deze verordening niet veel verder gaat dan de
door u aangegeven provinciale belangen. Wij zijn van mening, dat in de verordening
onderwerpen zijn vastgelegd en ook dichtgetimmerd die o.i. niet specifiek van
provinciaal belang zijn (bijv. functies zoals wonen, werken, vrijkomende agrarische
bebouwing, tweede agrarische bedrijfswoningen).
Een andere kanttekening plaatsen wij bij de gedetailleerdheid van de verordening en
omdat het heel gedetailleerd is omschreven zal het moeilijk zijn om uitzonderingen
te maken. Diverse uitzonderingen (ontheffingsmogelijkheden verordening) zijn niet
nader onderbouwd. De Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid daarentegen geeft
deze onderbouwing wel. Met de ontheffingsmogelijkheid wordt in feite een nieuw
goedkeuringselement gecreëerd, hetgeen o.i. ook op gespannen voet staat met de
nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening.

Coll.
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Tenslotte merken wij op dat er met deze nieuwe verordening sprake is van een
toename in plaats van een afname van regelgeving. Dubbele toetsingen en dubbele
procedures moeten worden gevoerd, bijvoorbeeld indien er strijdigheid is met
provinciaal beleid en op basis van de verordening ontheffing moet worden gevraagd.
Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Overeenkomstig het besluit van
Burgemofester en Wethouders van Zijpe
Namens/dez^Ji, het afdelingshoofd Ruimte &
Wtínen

.LM. SeetMen

Bijlage 1
Opmerkingen op Provinciale ruimtelijke verordening 2009
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BIJLAGE 1
Hoofdstuk 1 Definities
Artikel 2, lid 5 Beeldkwaliteitsplannen: bestaat de Landinrichtingswet nog ?
Is hiervoor per 1-1-2007 niet in de plaats gekomen de Wet Inlichting Landelijk
Gebied ?
Hoofdstuk 2 Landelijk Gebied
Artikel 3 gebiedsaanduiding
De verwijzing naar kaart 1 betreft slechts het landelijk gebied uit het
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Zuid (zie kaart 1). Ook het Ontwikkelingsbeeld
Noord-Holland Noord kent een landelijk gebied. Moeten wij hieruit afleiden dat
hoofdstuk 2 (artikel 3 t/m 6) niet van toepassing is op de Kop van Noord-Holland,
waaronder de gemeente Zijpe valt ? O.i. is dit niet de bedoeling.
Artikel 5, onder c
Waarom wordt alleen de Ruimte voor Ruimte regeling genoemd en niet het
beleidsconcept voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing ? Laatstgenoemd beleid
ook opnemen.
Artikel 6, lid 1
Wij hebben hiervoor geraadpleegd de herziening van het Ontwikkelingsbeeld d.d. 19
november / 17 december 2007. Voor de leesbaarheid verzoeken wij u voor de tekst
"onderdelen 4.9.3.en 4.9.4. en 4.9.5"de tekst "bijlage 3" te plaatsen. Onderdelen
4.9.3 en 4.9.4 en 4.9.5. zijn namelijk in een bijlage opgenomen en komen in de
inhoudsopgave verder niet voor.
Hoofdstuk 3 Uitsluitingsgebieden
In artikel 7 wordt venvezen naar kaart 5. Deze kaart is i.v.m. de Streekplanherziening
Boskerpark gewijzigd. Kaart 5 houdt hier geen rekening mee en is derhalve niet juist.
Artikel 8, lid 1
In dit artikel verbiedt u permanente bollenteelt in uitsluitingsgebieden. Dit is nieuw
beleid en hoort niet thuis in deze verordening, zoals u in de begeleidende brief ook
aangeeft. In het huidige Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (blz. 160 t/m 165
en blz. 208) geeft u aan dat voor het beleid ten aanzien van de permanente bollenteelt
een uitwerking van het Ontwikkelingsbeeld zal worden opgesteld. Het beleid voor de
bollenconcentratiegebieden wordt heroverwogen (lees hiervoor blz. 162). Dit laatste
is onder meer opgenomen om projectlocatiebeleid te formuleren, maar ook om nader
onderzoek te verrichten naar permanente bollenteelt en omzettingen in
uitsluitingsgebieden. Het is niet juist om dit in deze verordening nu te verbieden.
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De uitwerking van het Ontwikkelingsbeeld heeft nog niet plaatsgevonden.
Op blz. 162 is een aantal uitgangspunten hiervoor geformuleerd. Daarnaast wijzen
wij u er op, dat in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord op blz. 124 is
opgenomen, dat agrarische functies, waaronder de bollenteelt, zowel in
uitsluitingsgebieden als in zoekgebieden kunnen voorkomen. Wat is thans de reden
om dit beleid te wijzigen ?
Wij verzoeken u, ter voorkoming van schadeclaims bij de herziening van de
bestemmingsplannen Buitengebied en Landelijk Gebied in onze gemeente, dit artikel
te schrappen dan wel aan te passen. In het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord
heeft u op blz. 162 ook aangegeven, dat eerst inzicht moet worden geboden in de
financiële gevolgen.
Artikel 8, lid 1: begrippen als "kleinschalig" en "omvangrijk" kunnen leiden tot
interpretatieverschillen. In de praktijk leveren dit soort begrippen onduidelijkheid op.
Wij verzoeken u dit in de verordening nader te omschrijven.
Artikel 8, lid 2, onder a en lid 3
In dit artikel wordt uitgegaan van maximaal 5 woningen per jaar. Het
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord geeft aan dat meer dan 5 woningen per
jaar mogelijk is, maar hiervoor is een expliciet besluit van Provinciale Staten nodig.
Wij verzoeken u dit artikel in overeenstemming te brengen met blz. 127 van het
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. Een beperking betekent nieuw beleid.
Nieuw beleid (herzieningen, aanvullingen) komt pas in de 2e tranche van de
verordening aan de orde.
In lid 3 wordt een nieuw toetsingskader gecreëerd. In het Ontwikkelingsbeeld Noord
Holland Noord is vastgelegd dat de mogelijkheden voor nieuwe kleinschalige
ontwikkelingen worden beoordeeld aan de hand van de ruimtelijke situatie ter
plaatse. Een Beeldkwaliteitsplan geldt daarbij als voorwaarde.
Wij verzoeken u de verordening op dit punt in overeenstemming te brengen met het
geldende Ontwikkelingsbeeld.
Artikel 9, lid 1
Wij hebben hiervoor geraadpleegd de herziening van het Ontwikkelingsbeeld d.d. 19
november / 17 december 2007. Voor de leesbaarheid verzoeken wij u voor de tekst
"onderdeel 5.5.1."de tekst "bijlage 3" te plaatsen. Onderdeel 5.5.1. is namelijk in een
bijlage opgenomen en komt in de inhoudsopgave verder niet voor.
Hoofdstuk 4 zoekgebieden
Artikel 10 gebiedsaanduiding
In artikel 10 wordt verwezen naar kaart 5. Deze kaart is i.v.m. de
Streekplanherziening Boskerpark gewijzigd.
Kaart 5 houdt hier geen rekening mee en is derhalve niet juist.
Dit geldt tevens voor kaart 7.
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Artikel 11, lid 1
Kaart 7 is niet juist. Zie opmerking bij artikel 10.
Hoofdstuk 7 agrarisch-ruimtelijke regels algemeen
Artikel 19, lid 2 en artikel 20, lid 2
Het toetsingskader voor het verlenen van ontheffing ontbreekt in de verordening.
Er is ook geen toelichting opgenomen.
Artikel 21
In de artikel staat "PM". Welke kaart wordt bedoeld ?
Artikel 22, lid 1
In het provinciale beleid wordt rekening gehouden met een vergroting van bestaande
agrarische bouwpercelen (groter dan maximaal 1 hectare). In de verordening wordt
hiermee geen rekening gehouden.
Artikel 23, lid 1 bollenteelt
In artikel 23 en op kaait 9 wordt geen rekening gehouden met de laatste alinea op
blz. 162 van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. Wij verzoeken u artikel
23, lid 1 en kaart 9 overeenkomstig het bepaalde in het Streekplan Noord-Holland
Noord aan te passen. De vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Zijpe
worden gerespecteerd voor wat betreft de permanente bollenteelt en het omzetten van
gronden voor de permanente bollenteelt. Tevens geldt dit voor het zgn. Ilb-gebied.
Hoofdstuk 10 aanpassing van bestemmingsplannen
Artikel 36
Dit artikel behoeft een toelichting. De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening heeft
op het gebied van bestemmingsplannen en het actualiseren van bestemmingsplannen,
mede in verband met de digitalisering van bestemmingsplannen, voldoende geregeld.
De gemeente Zijpe heeft een actualiseringsprogramma hiervoor vastgesteld.
Wij zouden graag van de provincie willen weten tot welke activiteit artikel 36 en de
verordening leidt voor de gemeente Zijpe. De verordening gaat uit van bestaand
beleid. Wij gaan er dan ook van uit dat de door de provincie goedgekeurde
bestemmingsplannen voor onze gemeente niet op basis van deze verordening moeten
worden herzien.
KAARTEN:
Kaart 4, behorende bij artikel 3, lid 1.
Artikel 3 dient o.i. gewijzigd te worden in artikel 6.
Kaart 5, behorende bij artikel 5 en 10.
Artikel 5 dient o.i. gewijzigd te worden in artikel 7.
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Kaart 5 en kaart 7
Deze kaarten geven, onder verwijzing naar de Streekplanlierziening voor het project
Boskerpark, de zoekgebieden en de uitsluitingsgebieden voor het gebied nabij
Callantsoog en Groote Keeten niet goed weer. De kaarten dienen te worden
aangepast.
Kaart 8, behorende bij artikel 8
Artikel 8 dient o.i. gewijzigd te worden in artikel 15.

OVERIGE
Hoofdstuk 3, kaart 2a, kaart 5 en kaart 6
De beleidslijnen voor alleen de uitsluitingsgebieden uit het Ontwikkelingsbeeld
Noord-Holland Noord is gewijzigd en opgenomen in bijlage 3b van de "partiële
herziening actualisering Streekplan Noord Holland Zuid en streekplan
(ontwikkelingsbeeld) Noord-Holland Noord". Daarnaast is de aanduiding van enkele
gebieden (zoekgebieden / uitsluitingsgebieden) nabij Callantsoog / Groote Keeten
in de Streekplanherziening Boskeipark gewijzigd. Tenslotte is besloten niet langer
het begrip PEHS te hanteren.
In de verordening is het beleid, zoals vastgesteld in de diverse vastgestelde
Streekplannen, weer op een andere wijze geformuleerd.
Kortom wij wijzen u erop, dat het toetsen van concrete projecten/verzoeken aan
genoemde verordening en streekplannen heel onduidelijk is geworden.
Met name kaart 6 levert veel verwarring op. Wij stellen voor kaart 6 te laten
vervallen en kaart 2a aan te passen (integreer kaart 2a en kaart 6 tot 1 nieuwe kaart).
Dit laatste komt de leesbaarheid en het toetsen aan het provinciaal beleid qua tekst en
kaartmateriaal ten goede. Op dit moment moeten drie streekplannen worden
geraadpleegd en diverse kaarten om inzicht te krijgen in het beleid voor o.a.
uitsluitingsgebieden.
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d.d.;
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U hebt verzocht om afgifte van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in
artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de realisering van
het woongebied 't Zand Oost, ten name van Bouwfonds Property Development,
Schipholpoort 64 te 2034 MB Haarlem.
Wij hebben uw verzoek als volgt beoordeeld.

Formele aspecten
Aangezien ons beleid met betrekking tot de toepassing van artikel 19 lid 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening niet van toepassing is, hebben wij ons gebaseerd
op artikel 19 lid1van deze wet en de Algemene wet bestuursrecht.
De gronden hebben in het geldende bestemmingsplan "Landelijk Gebied 1973"
de bestemming 'Agrarische doeleinden 11'. Het bouwplan is hiermee in strijd,
omdat woningbouw op gronden met deze bestemming niet is toegestaan. Het
project is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. De in artikel 19a lid
4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorgeschreven procedure is gevolgd.
Aan de eisen die de wet stelt aan het volgen van deze procedure is voldaan.
De Kerngroep van de Subcommissie voor de gemeentelijke plannen en de
stadsvernieuwing heeft positief over deze aanvraag geadviseerd.
De Inspecteur VROM is gehoord.
Tegen het bouwplan zijn bij u geen zienswijzen ingebracht.

Internet: www.noord-holland.nl
Emaii : post@noord-ho!land.nl
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Beoordeling van het bouwplan
Het project betreft het ontwikkelen van woningbouw in 't Zand Oost. Het gaat
hierbij omin totaal 36 woningen.
Voor de kern van 't Zand is tot 2015 een woningbouwcapaciteit van in totaal 500
woningen voorzien. De beoogde 36 woningen maken hier deel van uit.
In het streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord is het plangebied
aangemerkt als zoekgebied, waar nieuwe stedelijke functies mogelijk zijn.
De beoogde woningbouw vindt plaats aansluitend aan de bestaande kern van 't
Zand.
Ten behoeve van het woningbouwplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.
Het plan voldoet daarmee aan de in het streekplan genoemde voorwaarden voor
het realiseren van woningbouw in zoekgebieden.
Alle voor deze aanvraag relevante en noodzakelijke onderzoeken zijn ingesteld
en deze hebben geen belemmeringen opgeleverd voor het afgeven van de
gevraagde verklaring van geen bezwaar.
Wij constateren dat het project niet in strijd is met het in het hiervoor genoemde
streekplan geformuleerde beleid.
Conclusie
Gezien het vorenstaande zijn wij van oordeel dat het project niet in strijd is met
het recht en dat er evenmin sprake is van strijd met een goede ruimtelijke
ordening. De afgifte van de gevraagde verklaring is verantwoord-.
Beslissing
Wij hebben besloten de gevraagde verklaring af te geven en een afschrift te
zenden aan aanvrager.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

anager Vergunningen Omgeving
A.G. Brakkee

Internet

wvAV.noord-holland.nl

E-mall posi@noord-holland.nl
PNHCOO
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Voor het indienen vanbezwaar en beroep worden dit besluit en het besluit tot
verlening van vrijstelling (en bouw- en aanlegvergunning), dat burgemeester en
•

wethouders nog gaan nemen, als één besluit aangemerkt. Belanghebbenden
kunnen tegen dat besluit bezwaar maken. Burgemeester en wethouders maken
bekend wanneer dat kan.

Internet www.noord-holiand.nl
E-mail p05t@noord-ho[land.n!
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Schagerweg 97
1751 C8 Sdiagertyug
tel 0224-574100

College van Gedeputeerde Staten
Postbus 123
2000 MD Haarlem

fax 0224-574125
postadres: Postbus 5
1750 AÂ Schagerbrug
BTW nr:
00.1808.072.B.03

openingstijden:
maandag / vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur

t.a.v. DhrP. Visser
datum
ons kenmerk
behandeld door
onderwerp

verzonden
uw brief van
0 6 15 3
uw kenmerk
: dhr Paul Visser
doorkiesnummer
: Reactie Noordboogontwikkelingen en Herijking EHS

1 s cmï 7ffl

: 10 oktober 2008
: R&W\PV

:0224 - 574240

Geachte heer Visser,
Bij deze willen wij onze zorg uitspreken over twee signalen die ons via de pers en
andere wegen bereiken, te weten de meningsvorming/ontwikkelingen met betrekking
tot de Noordboog en die met betrekking tot ont- en herbegrenzing van EHS.
Noordboog
De Landschapsvariant van de Noordboog is een project, waarvoor HHNK, LTOnoord, NBO en de Provincie Noord-Holland getekend hebben. Het biedt kansen voor
multifunctionele gebiedsontwikkeling waar alle partijen baat bij kunnen hebben.
Ondanks het feit dat op het eerste gezicht er bij de regionale belangenorganisaties
van de landbouw in algemene zin weinig draagvlak voor lijkt te zijn, blijkt met
maatwerk op gebiedsniveau samenwerking vaak goed haalbaar. Mede op grond van
de kansen heeft de gemeente Zijpe zwaar geïnvesteerd in het tot stand komen van de
Landschapsvisie Noordelijk Zandgebied &Kustzone en is zij nu bezig met een
uitwerking daarvan op gemeentelijk niveau. Dit met als oogmerk onderbouwd
plannen te kunnen ontwikkelen en in te kunnen dienen. Met name de combinatie van
de zeer grote wateropgave in Zijpe met multifunctionele landschappelijke
ontwikkelingen zijn daarbij van groot belang.
Er bereiken ons signalen, onder andere door uitlatingen van Gedeputeerde J. Bond,
dat de Noordboog geen prioriteit meer zou krijgen bij de Provincie. Hierbij onttrekt
de Provincie zich echter eenzijdig aan gemaakte afspraken tussen de vier eerder
genoemde partijen en frustreert zij bovendien in gang gezette gebiedsprocessen
waarbij de Noordbooggelden meer dan nodig zijn, waaronder eerder genoemde
wateropgave. De Provincie lijkt op dit moment een onbetrouwbare partner in het
gebiedsproces, waarin wij met alle mogelijke middelen proberen natuur en landschap
te versterken rekening houdend met andere belangen.
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Wij zijn van mening dat de Landschapsvariant van de Noordboog goede en
hoogstnoodzakelijke kansen blijft bieden voor gebiedsontwikkeling op maat en dat
hiervoor ook middelen ter beschikking moeten blijven.
Begrenzing en ontgrenzing
In het kader van de herijking van het Gebiedsplan Kop en West-Friesland zijn
gebieden ontgrensd om de hectares opnieuw te kunnen begrenzen in gebieden waar
dit het meest ftmctioneei is. Wij staan achter het idee om voortschrijdend inzicht te
gebruiken om gebieden optimaal te begrenzen, onder andere door meer in te zetten
op robuustere gebieden in plaats van kleine snippers begrensde gebieden.
Er bereiken ons echter signalen dat de vrijgekomen hectares wellicht allemaal
ingezet zouden gaan worden ter realisering van Noordboog-Oost, ofwel het
Wieringerrandmeer, mede om realisatie hiervan mogelijk te maken. Dit vinden wij
een eenzijdige inzet van de hectares, die meer uit politieke dan uit inhoudelijke
overwegingen te rechtvaardigen is. Het doet geen recht aan de urgentie om de duinen
Noord-Zuid te verbinden en ook geen recht aan nut en noodzaak van de ecologische
verbinding Zwanenwater-Amstelmeer.
Graag horen wij van u in hoeverre deze signalen op waarheid berusten. Wij vinden
een eenzijdige inzet van de hectares ten behoeve van het Wieringerrandmeer onjuist
en onacceptabel.
Graag ontvangen wij van u een reactie op de zorgen die wij hierboven geuit hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Zijpe
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Geacht college,
Brief van 30 juni 2009, uw kenmerk 2009-37684 heeft u ons toegezonden het ontwerp
"Natuurbeheerplannen Noord-Holland". Op uw verzoek hebben wij de plannen voor een ieder ter inzage
gelegd van 1 juli 2009 tot 28 augustus 2009. In uw brief stelt u tevens dat een zienswijze kan worden
ingediend. Voor het ontwerp-natuurpian Noord-Hoiland, ILG regio Kop van Noord-Holland maken wij
gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
Zienswijze
Het natuurbeheerplan is een instrument voor de realisering van het rijks- en provinciale natuur- en
landschapsbeleid, waaronder de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en de aanleg en verbeteren
van ecologische verbindingszones. Tevens staat aangegeven, waar en welke natuur aanwezig is of
ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er worden geboden
voor landschapsonderhoud. Met name in de kuststrook van de gemeente Zijpe is veel natuur aanwezig
(zowel EHS als ecologische verbindingszones).
In de door de gemeenteraad vastgestelde Landschapsvisie Noordelijk Zandgebied en Kustzone hebben wij
beleid vastgelegd voor een ecologische kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap.
Een uitwerking van dit beleid is thans in voorbereiding (concept-nota Veelkleurig Landschap).
Genoemde beleidsdocumenten zijn reeds in uw bezit. Naast natuur en landschap wordt in genoemde
documenten vorm gegeven aan integrale gebiedsuitwerkingen, waarin naast natuur en landschap ook
andere beleidsthema's een rol spelen. Wij vinden het belangrijk dat meer afstemming plaatsvindt tussen het
ontwerp-natuurbeheerplan ILG-regio Kop van Noord-Holland en de gemeentelijke beleidskaders.
In hoofdstuk 2 ontbreekt dit bij de beleidskaders. Er heeft geen vooroverleg plaatsgevonden over het
ontwerp-plan. Ook in het verleden bij de Gebiedsplannen hebben wij meerdere malen om vooroverleg
gevraagd. Ons verzoek is dan ook om voor de vaststelling van het ontwerp-natuurbeheerplan overleg met
ons te voeren.
In hoofdstuk 6 wordt door u ter voorbereiding van het opstellen van een Ambitiekaart ingegaan op de
kwaliteitsimpulsen natuur en landschap. Uiteraard dient in overleg met de beheerders te worden bezien op
welke wijze de ambities moeten worden vorm gegeven, gewijzigd of verfijnd. Ook hier vragen wij u dit
overleg te verbreden naar de gemeente. De gemeente Zijpe heeft een zeer grote waterbergingsopgave (ca.
180 ha) en is op dit moment in overleg met natuurbeheerders en Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier om te bezien of met integrale gebiedsuitwerkingen de problematiek van de enorme
waterbergingsopgave opgelost kan worden.
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Eerdergenoemde Landschapsvisïe Noordelijk Zandgebied en Kustzone en het document Veelkleurig
Landschap speelt hierin een belangrijke rol. Wij verzoeken u dan ook de gemeente Zijpe te betrekken bij het
overleg.
Het aspect overleg voeren wordt mede ingegeven door de op- en aanmerkingen van ons op het
kaartmateriaal. Hieronder gaan wij daarop nader ín.
weidevogelgebieden.
De contouren van de weidevogelgebieden komen niet overeen met de aangewezen gebieden in het
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (zie partiële herziening actualisering Streekplan Noord-Holland
Zuid en streekplan (Ontwikkelingsbeeld) Noord-Holland Noord - kaart 1). Er bestaan grote verschillen.
In het Ontwikkelingsbeeld heeft het weidevogelgebied (beperkte omvang weidevogeigebied) een belangrijke
juridische status. Het verschil levert in de eerste plaats veel verwarring op, maar het geeft ook juridische
onduidelijkheid om twee verschillende soorten weidevogelgebieden te hanteren. Afstemming is op zijn
plaats.
Het is onduidelijk op welke gronden gebieden zijn ingekleurd als weidevogelgebied en op welke gronden
percelen niet zijn ingekleurd. Met name diverse graslanden langs de Westfriese Zeedijk en de Grote Sloot
zijn niet aangemerkt als weidevogelgebied, terwijl deze soms wel feitelijk in gebruik zijn ais grasland.
Enkeie graslandpercelen hebben ook de potentie als weidevogelgebied.
kaart 1.1 en kaart 1.3
Op kaart 1.1. ontbreekt het gemengde bos 't Hoekje ( eigendom en beheer Staatsbosbeheer);
Kleiput met bos aan de Zijperdijk ( eigendom Hooge Huijs); graslanden langs de binnenduinrand ten
Noorden van Callantsoog (tot Callantsogervaart) en de eendenkooi Strooper (nabij Oudesiuis).
De verbindingszone Zwanewater richting Oudesiuis langs de Zijperzeedijk, ais onderdeel van de
ecologische hoofdstructuur, ontbreekt op de kaarten 1.1. en 1.3. Dit geldt ook voor de ecologische
verbindingszone Oude Veer - Oudesiuis.
Op Kaart 1.3, ontbreekt het duinrellenproject nabij Wildrijk. Het terrein van ECN/OLP is oranje aangegeven.
Dit betekent "nog om te vormen naar natuur". Wij verzoeken u deze omissie te corrigeren.
Op kaart 1.3 is opgenomen de verbinding Zwanewater - Westfriese Omringdijk. In de tekst op blz. 27 wordt
gesteld dat dit behoort tot het gebied Noordboog West en niet meer als verbindingszone mag worden
aangemerkt. Deze tekst is inmiddels achterhaald. In overleg met de ILG Gebiedscommissie wordt op dit
moment gewerkt aan voorstellen voor de ecologische kwaliteitsverbetering van de Kop. Genoemd project
(012) maakt hier onderdeel van uit. Wij verzoeken u de tekst hierop aan te passen.
kaart 2.1 en 2.3 (deel Zijpe)
Op kaart 2 wordt met dezelfde groene kleur weergegeven "bestaande natuur Nieuw (NGN) en bestaande
natuur Ruime Jas (NRJ)". Door dezeifde kleur te gebruiken is het verschil niet duidelijk.
Natura 2000
Op kaart 2.1 en 2.3 staat voor de gemeente Zijpe de begrenzing aangegeven voor (bestaande)
natuurgebieden. Ons valt op dat deze begrenzing niet samenvalt met de begrenzing van de Natura 2000
gebieden. Vooral de gebieden in en om Callantsoog nabij het Kooibos en bij Abbestede komen niet overeen
met de ontwerpkaarten van Natura 2000.
4. landschapselementen en kaart 4
Bij de landschapselementen ( paragraaf 5.5.) mist als beheertype landschap de elementen nollen, dijken en
duinrellen. Duinrel is mogelijk onder beheertype L01.Û1 Poel en kleine historische water onder te brengen.
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5.
wandelpaden
Wij verzoeken u om onder recreatieve Landschapselementen ook een wandelpad over dijken op te nemen
en de inrichting van bloemrijke bermen (met name langs de binnenduinrand).
6.
landschapstypekaart
De iandschapstypekaart is niet juist. De legenda bij de kaarten beheertypen is onduidelijk.
De kleuren zijn snel door elkaar te halen.
beheertypekaarten
Op de beheertypekaarten komen "waardevolle houtopstanden" níet voor. In de gemeente Zijpe komen
langs diverse wegen lange stroken struiken en bomen voor die als een groene ader door het landschap
lopen. Door de variatie en de dichtheid zijn houtwallen het leefgebied voor veel verschillende vogels,
insecten en andere dieren en herbergen ook veel zeldzame plantensoorten.
In onze bestemmingsplannen zijn de waardevolle houtopstanden vrijwel allemaal beschermd.
Het is belangrijk ze goed te beschermen, maar ook goed beheer is een randvoorwaarde.
Wij verzoeken u dit op de kaart en in het natuurbeheerplan op te nemen.

8.

flexibiliteit
In het ontwerp-natuurbeheerplan ontbreekt een flexibiiiteitsbepaling. Wij verzoeken u een dergelijke bepaling
incl. een mogelijke procedure op te nemen om te kunnen inspelen op kansen in het gebied. In het verleden
werd in het Gebiedsplan Kop van Noord-Holland en Westfriesiand een dergelijke bepaling ais een gemis
ervaren.

Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u onze
zienswijze bij de besluitvorming te betrekken.
Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan het 1LG Gebiedsbureau Kop van Noord-Holland.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Zijpe
Namens dez^nfijiet afdelingshoofd Ruimte & Wonen
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