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Voor het vragenhalfuur heeft de heer Hietbrink (GL) de volgende vragen over de consequenties 
ecologische hoofdstructuur voor verkoop Watertorenterrein. 
 
- Klopt het dat een deel van het Watertorenterrein onder de ecologische hoofdstructuur (EHS)? 
- Als dat het geval is, wanneer was dat duidelijk bij het college? 
- Waarom is de raad daarover niet geïnformeerd en staat en stond dit niet in de stukken? 
- Wat is de relatie van dit feit met het verkavelingplan dat in maart is aangenomen? 
- Wat zijn de consequenties van het feit voor de verdere planvorming? 
- Klopt het dat het Van Balen terrein (alternatief voor eventueel terug te bouwen 

sportvoorziening en natte voorziening) valt onder de EHS en Natura 2000? 
- Betekent dit dat het Van Balen terrein afvalt als mogelijke alternatieve locatie? 
 
Beantwoording vragen door de heer Stam. 
Een deel van het Watertorenterrein valt onder het EHS gebied. Het Van Balen terrein valt niet 
onder het EHS-gebied en niet onder Natura 2000. Onder Natura 2000 vallen de B en C velden van 
Egmondia. 
 
Ambtelijk was de EHS al wat langer bekend. De heer Stam heeft zich daarin verder verdiept naar 
aanleiding van de inspreker. Het gebied vanaf de Watertoren, Egmondia terreinen en Van Balen 
terrein is integraal benaderd. Vanwege de mogelijke natuurrestricties, is in een vroeg stadium het 
overleg geopend met de provincie. Eerst is overleg gevoerd met PWN, de beheerder van het 
gebied. De gesprekken waren van dien aard dat binnen de regelingen van EHS en Natura 2000 
afspraken gemaakt zouden kunnen worden. Voor het gebied gelden de nee, tenzij regelingen. 
In het plangebied wordt bij voorbaat compensatie ingebracht. Het verkavelingplan biedt al 
compensatie. Daarnaast is het college bezig met de planontwikkeling om de verbinding tussen de 
noord en de zuid duinen te versterken. Dat laatste is van groter belang.  
In de procedure rond het verkavelingplan kan rekening gehouden worden met procedures rond 
EHS en Natura 2000. De nadruk op de natuur wordt door EHS en Natura 2000 in het 
verkavelingplan des te groter. Dat geldt zowel voor het Watertorenterrein sec als voor het hele 
gebied. Voor het Van Balen terrein hebben EHS en Natura 2000 geen consequenties.  
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Een ander aspect, is het onderscheid bij de provincie in het kader van artikel 19.1 en 
artikel 19.2. De provincie heeft een notitie doen uitgaan waarin is aangegeven wat wel 
en niet onder het stedelijk gebied valt. Het Van Balen terrein valt op basis daarvan 
buiten het stedelijk gebied.  
De provincie heeft langer geleden echter meegewerkt aan een artikel 19.1 procedure 
voor een imposante bebouwing. 
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Wanneer er wel en niet sprake is van stedelijk gebied is door de provincie aangegeven 
in een kaart. Het kaartje klopt niet op basis van het gehanteerde uitgangspunt. 
 
Samengevat. 
Een deel van de Watertoren is EHS. Op basis van de contacten met de provincie is 
EHS geen belemmering. Bij Van Balen speelt EHS en Natura 2000 geen rol. Er is wel 
een begrenzing van het streekplan. Dat wordt echter anders op basis van de nieuwe 
wet Ruimtelijke Ordening per 1 juli aanstaande. 
 
Reagerend op de beantwoording van de heer Stam, zegt de heer Hietbrink (GL) dat hij 
onvoldoende antwoord heeft ontvangen op zijn vraag wanneer een en ander bekend is 
geworden bij het college. Het verbaast hem dat de informatie, als die al bekend was, 
niet is gemeld in maart toen de raad een besluit heeft genomen. Vond de wethouder de 
informatie niet relevant? Waarom is dit niet gemeld? De wethouder gaf aan dat de 
problemen door de begrenzing in het streekplan ten aanzien van het Van Balen terrein, 
anders worden. Hoe wordt dat anders? 
 
De heer Stam zegt dat het college vooral gekeken heeft naar Natura 2000. Dat was het 
meest actueel. Ten aanzien van Natura 2000 dat op het BNC terrein ligt, is door het 
college een pro forma zienswijze ingediend. Toen het plan van de 69 woningen werd 
gemaakt, was EHS niet bij de heer Stam bekend. Dit had gemeld kunnen worden aan 
de raad. De natuurcompensatie is opgenomen in de plannen in overleg met de 
stedenbouwkundige omdat het plan daardoor beter wordt. Het is niet ingebracht op 
basis van de wet.  
 
Door de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening worden per 1 juli de bevoegdheden op een 
andere wijze gerangschikt. De gemeente in een bepaald gebied, mag zelf beslissingen 
nemen over het gebied. De gemeente wordt geacht overleg te plegen met alle 
instanties die daarbij horen waaronder de provincie. De provincie heeft alleen een 
aanwijzingsbevoegdheid. Hoe dat precies gaat uitpakken is nog niet bekend. In het 

ct wordt nu overlegd met de provincie.  voortraje  
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