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Betreft: Zienswijze bestemmingsplan 'Woningbouw en Agrarisch bedrijf 
Hargerweg, Groet' 

Geachte raad, 

Op 31 augustus 201 6 ontvingen wij uw kennisgeving dat het 
ontwerpbestemmingsplan 'Woningbouw en Agrarisch bedrijf 
Hargerweg, Groet' dat vanaf 1 september 2016 voor zes weken ter 
inzage is gelegd, met de mededeling dat binnen deze termijn 
zienswijzen kenbaar gemaakt kunnen worden. 

Met het toegezonden bestemmingsplan worden belangen gediend zoals 
die zijn vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en 
verankerd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna: de 
verordening). In het bestemmingsplan zijn echter nog onderdelen die 
onvoldoende tegemoet komen aan onze provinciale belangen op het 
gebied van ruimteli jke kwaliteit. Om onze belangen te borgen dienen 
wij de in deze brief opgenomen zienswijze in. 

Planinhoud 
Het plan voorziet in de verplaatsing van een agrarisch bedrijf aan de 
Hargerweg te Groet naar een locatie verderop noordeli jk aan dezelfde 
Hargerweg. Op de vri jgekomen bedrijfskavel worden 5 woningen 
mogeli jk gemaakt. Om de verplaatsing mogelijk te maken maakt u 
gebruik van de Ruimte voor ruimte regeling. 

Ruimte voor Ruimte regeling 
De Ruimte voor Ruimte regeling is opgenomen in artikel 1 6 van onze 
verordening en verder uitgewerkt in de 'uitvoeringsregeling ruimte voor 
ruimte 2011 ' . Het doel - en daarmee het provinciale belang - van de 
ruimte voor ruimte regeling is het verbeteren van de ruimteli jke 
kwaliteit van het landelijk gebied door het opruimen van storende 
agrarische bebouwing of storende agrarische functies. Ter compensatie 
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van de sloop of verplaatsing mogen (onder voorwaarden) woningen 
gerealiseerd worden. 

Wij zijn erg verheugd dat u met het voorliggende plan aan dit doel 
bijdraagt. 

Ons expertteam Ruimte voor Ruimte heeft in 201 3 en 2014 over de 
uitwerking van het initiatief geadviseerd. Per brief van 9 oktober 2013 
hebben wij ingestemd met realisatie en inpassing van de 
compensatiewoningen. Over de verplaatsing van het agrarisch bedrijf 
hebben wij in oktober 201 5 en ju l i 2016 een vooroverlegreactie 
gestuurd. 

Wellicht ten overvloede willen wij nog opmerken dat u gebruik maakt 
van een oude Ruimte voor Ruimte regeling (2011). In de nieuwe Ruimte 
voor Ruimte regeling (201 5) is het niet meer mogelijk om de 
verplaatsingskosten mee te nemen in de financiële onderbouwing van 
het plan. Om nog gebruik te kunnen maken van de oude regeling, dient 
het bestemmingsplan uiterli jk op 14 januari 201 7 te zijn vastgesteld. 

Vooroverleg 
In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimteli jke 
ordening hebben wij in oktober 201 5 en ju l i 2016 opmerkingen 
gemaakt over de nieuwe locatie van het agrarisch bedrijf. Naar 
aanleiding van onze vooroverlegreacties heeft u het beeldkwaliteitsplan 
voor de nieuwe locatie aangepast. De vooroverlegreacties hadden 
betrekking op de ruimteli jke kwaliteit (artikel 1 5 verordening) en meer 
specifiek op de onderstaande elementen: 

« De inpassing van de volumes in het karakteristieke open 
landschap. 

» De manier waarop de aanwezige molenbiotoop gerespecteerd 
moet worden. 

» De soortenkeuze van de beplanting in relatie tot het 
landschapstype 

» De manier waarop de vereiste waterretentie kan worden 
aangebracht zonder losse wateroppervlakten aan te brengen. 

Hoewel wij constateren dat u aan enkele opmerkingen tegemoet bent 
gekomen, zien wij ook dat een aantal opmerkingen niet of onvoldoende 
is verwerkt. 

Zienswijze 
De nieuwe agrarische locatie ligt, zoals wij eerder hebben aangegeven 
in een kwetsbaar open gebied. De provinciale belangen zijn gericht op 
het zo veel mogelijk vrij houden van het landelijk gebied van nieuwe 
bebouwing. Wanneer nieuwe bebouwing in het landelijk gebied wordt 
toegevoegd, is een goede ruimteli jke inpassing van groot belang. Dit 



Provinci 
Noord 
provincie 
Noord-Holland 

3 I 4 660714/867637 

hebben wij verankerd in artikel 1 5 van de verordening. Zeker wanneer 
het gaat om een zeer open en kwetsbaar gebied, is een optimale 
inpassing van het plan van noodzakelijk. Wij hebben u bij het 
vooroverleg en tijdens onze gesprekken op ambteli jk niveau een aantal 
suggesties gedaan om de kwaliteit van het plan te verbeteren. 
Visualisatie, beplantingskeuze en watercompensatie 
Onze opmerkingen, onder andere over de abstracte visualisaties en 
beplantingskeuze, zijn op een goede manier verwerkt in het plan. Door 
de meer realistische perspectiefbeelden ontstaat beter inzicht in de 
ruimteli jke verschijningsvorm van het erf. Ook is als beeldkwaliteitseis 
toegevoegd dat de waterberging afgestemd moet worden op het 
bestaande (grillige) slotenpatroon. Aan de oostzijde van het bestaande 
water wordt hierom een rietoever toegepast. Toch bestaat er aanleiding 
om een zienswijze in te dienen, in verband met de inpassing van het 
plan aan de noord-oostzijde. Ook willen wij u adviseren om extra 
deskundigheid in te schakelen om de inpassing van het plan optimaal af 
te stemmen op de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving. 

Algemene impact van de ontwikkeling 
Feit bli jft dat het bedrijf een grote impact zal hebben op de openheid 
van deze polder en de indruk bli j f t bestaan dat bij de opzet van het erf 
en het ontwerp van de stallen en de woning vooral functionele eisen een 
rol hebben gespeeld. 

Het verdient dan ook aanbeveling om bij de uitwerking en detaillering 
van het erfinrichtingsplan een landschapsarchitect of tuinarchitect in te 
schakelen die meer specifieke ervaring heeft met erven en 
erfbeplanting. 

Molenbiotoop 
U geeft aan dat vanwege de molenbiotoop de beplanting aan de 
noordoostzijde van het erf lager wordt uitgevoerd dan de hierop 
aansluitende bomenri j . Vanuit de ruimteli jke kwaliteit vinden wij dat 
niet wenselijk. Om het nieuwe erf beter in te passen in de omgeving en 
daarmee tegemoet te komen aan het gestelde in artikel 1 5 van de 
verordening dient er een andere oplossing te worden gevonden. In ieder 
geval willen wij erop aandringen om over de hele lengte van het erf aan 
deze zijde één type beplanting aan te brengen. 

Qua beplanting kunt u voor een optimale inpassing een bomenrij aan 
de gehele noordoostkant aanbrengen en daaronder gemengd struweel. 
Gemengd struweel heeft bovendien een ecologische meerwaarde. 

Het bestemmingsplan maakt niet inzichteli jk tot welke hoogte 
beplanting in de noordoosthoek van het plan wel mogelijk is op basis 
van de molenbiotoop. Er zijn formules beschikbaar om dit te berekenen. 

NHoooi 



4 | 4 660714/867637 

De locatie ligt op circa 350 m en daarmee op de rand van de 
molenbiotoop. 

Wanneer uit de berekeningen van de molenbiotoop bli jkt dat een 
bomenrij niet over de hele lengte mogelijk is, wordt voorgesteld om 
deze achterwege te laten en over de hele lengte lager en gemengd 
struweel aan te brengen. De bovenzijde van de stallen zal hierdoor wel 
meer in beeld komen, maar er ontstaat wel een eenduidiger en meer 
samenhangend beeld. 

Ten slotte verheldering gevraagd over de Natuurbeschermingswet 
De toelichting dient inzichteli jk te maken dat het plan uitvoerbaar is 
gelet op de Natuurbeschermingswet 1 998 en de Provinciale 
Milieuverordening. In de toelichting hebben wij een tegenstri jdigheid 
gevonden: op p. 28 geeft u aan dat geen vergunning benodigd is, 
terwij l u op p. 36 aangeeft een vergunning te hebben ontvangen. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande brengen wij zienswijzen naar voren omtrent 
het ontwerp van het bestemmingsplan 'Woningbouw en Agrarisch 
bedrijf Hargerweg, Groet', omdat het plan in strijd is met artikel 1 5 van 
de verordening. Wij verzoeken u aandacht te besteden aan de 
ruimtelijke inpassing van de nieuwe agrarische locatie. 

Indien het vastgestelde bestemmingsplan niet in overeenstemming is 
met de verordening, dan zullen wij een reactieve aanwijzing conform 
artikel 3.8 lid 6, gelezen in verbinding met artikel 4.2, van de Wro 
overwegen. 

Om dit t i jd ig te kunnen beoordelen ontvangen wij graag de door 
burgemeester en wethouders vastgestelde Nota van Antwoord. Dat 
geldt ook voor het voorstel omtrent vaststelling van dit plan aan de 
gemeenteraad. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen, 

Sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling 
dhr. drs. T.R. Smeelen 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 


