
 

 

 

 

Vanaf 2 februari 2013 verhuizen de meeste medewerkers van de 

provincie Noord-Holland terug naar Houtplein 33 te Haarlem.  
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Op 9 januari 2013 hebben wij het besluit van 18 december 2012 van de 

voormalige gemeente Harenkarspel tot vaststelling van het 

bestemmingplan Landelijk Gebied Harenkarspel ontvangen. Gelet op de 

provinciale belangen die in het geding zijn, achten wij het noodzakelijk 

overeenkomstig artikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening een 

aanwijzing te geven. De onderbouwing hiervan geven wij hierna. 

 

Dit aanwijzingsbesluit strekt ertoe dat de desbetreffende onderdelen 

van het bestemmingsplan geen deel blijven uitmaken van het 

bestemmingsplan zoals dat is vastgesteld. In verband hiermee dient u 

het vaststellingsbesluit  met uitsluiting van de onderdelen waarop deze 

aanwijzing betrekking heeft, samen met dit aanwijzingsbesluit bekend 

te maken. Zodra onze aanwijzing onherroepelijk is geworden, vervalt 

het vaststellingsbesluit voor deze onderdelen van het bestemmingsplan. 

 

Inhoud van het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan is grotendeels consoliderend van aard, maar er is 

ook een aantal  binnenplanse wijzigingsmogelijkheden en 

afwijkingsmogelijkheden opgenomen die kunnen leiden tot nieuwe 

bebouwing in het landelijk gebied. 
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Beoordelingskader. 

Ons beoordelingskader is de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening, te weten het Besluit van Provinciale 

Staten van Noord-Holland van 17 december 2012 nr. 2012/146 tot 

wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

in verband met de wijziging van de Wet ruimtelijke ordening. 

 

Eén van de kernpunten van het provinciaal beleid in de Structuurvisie en 

de Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna:PRVS) is het ‘duurzaam 

ruimtegebruik’. Dit houdt onder meer in, dat het bestaande 

binnenstedelijk gebied optimaal benut moet worden om de 

landschappen open te houden. Het toevoegen van nieuwe stedelijke 

functies in het landelijk gebied is niet toegestaan.  

 

Beoordeling  

 

a. Ten aanzien van de zienswijzen 

 

Wij hebben tegen het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied een 

zienswijze (ons kenmerk 2012-25451) ingediend met betrekking tot de 

huisvesting van arbeidsmigranten  en met betrekking tot het toelaten 

van teeltondersteunend glas. 

De raad van de voormalige gemeente Harenkarspel heeft onze 

zienswijzen niet overgenomen.  

Wij overwegen hierover het volgende: 

Artikel 3.5 onder d van de planregels maakt het mogelijk om 

bedrijfsgebouwen van agrarische bedrijven te laten gebruiken voor het 

huisvesten van arbeidsmigranten. 

Onze Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS)voorziet 

echter niet in het wonen op het agrarische bouwperceel. Het gebruik 

van agrarische gebouwen en het oprichten van units ten behoeve van 

huisvesting is in strijd met de PRVS aangezien het hier gaat om een 

vorm van wonen en nieuwe woningbouw in het landelijke gebied. 

Vanwege de grote problemen met het huisvesten van arbeidsmigranten 

zijn wij –in  overleg met de gemeentebesturen – bezig met het 

ontwikkelen van nieuwe beleid voor de huisvesting van de 

arbeidsmigranten.  In onze concept beleidsnotitie “ Huisvesting 

Tijdelijke Arbeidsmigranten” hebben wij als beleidslijn opgenomen dat 

huisvesting binnen bestaand bebouwd gebied de voorkeur verdient, 

maar dat huisvestiging op agrarische percelen, onder voorwaarden, 

toegelaten kan worden wanneer er binnen bestaand bebouwd gebied 

geen goede mogelijkheden zijn. 

Gezien deze ontwikkeling in ons beleid achten wij het niet opportuun 

om voor dit onderdeel van het bestemmingsplan een reactieve 

aanwijzing te geven. Wij stemmen daarom alsnog  in met de door u in 
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artikel 3.5 onder d van de planregels opgenomen 

huisvestigingsmogelijkheid voor arbeidsmigranten. 

 

In artikel 3.3. onder f van de planregels van het bestemmingsplan is een 

afwijkingsbevoegdheid opgenomen waarmee uw college toestemming 

kan geven voor het oprichten  teeltondersteunend glas  tot een  

maximum van 4000 m
2  

 of  200 m
2 
 per hectare per bedrijf met een 

oppervlakte van meer dan 20 ha, indien de noodzaak van de uitbreiding 

is aangetoond door middel van een bedrijfsplan. 

 

Artikel 26 lid 4 van onze PRVS bepaalt hieromtrent het volgende: 

 

“In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel h, kan, mits 

de noodzaak daartoe blijkt uit een bedrijfsplan, een bestemmingsplan 

voorzien in: 

a teeltondersteunend glas tot een maximum 

   van 4000 m2 of 

b teeltondersteunend glas tot een maximum 

   van 200 m2 per hectare teeltondersteunend glas voor een bedrijf 

   met een perceel van minimaal 20 hectare”. 

 

Op het moment van de vaststelling van het bestemmingsplan zijn er 

geen bedrijfsplannen waaruit Nut en Noodzaak van de het oprichten van 

teeltondersteunend glas kan blijken. Evenmin is er sprake van 

bestaande rechten door reeds verleende omgevingsvergunningen. 

Gezien het voorgaande kan planregel 3.3. onder  f daarom geen deel 

uitblijven maken van het bestemmingsplan. Wij zullen daarom op dit 

onderdeel van het plan een aanwijzing geven. 

 

b. Ten aanzien van de door de raad aangebrachte wijzigingen 

van  het bestemmingsplan 

 

Door de raad zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan enkele 

wijzigingen aangebracht. Twee wijzigingen raken provinciale belangen, 

namelijk de mogelijkheid tot het oprichten van windturbines en het 

vergroten van de bouwblokken van niet-agrarische bedrijven. 

In de notitie en addendum bij het raadsbesluit heeft u het volgende 

opgenomen: 

“In het bestemmingsplan wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen   

 die het mogelijk maakt het bestemmingsplan te wijzigen. Na wijziging   

 is het mogelijk windturbines van 85 meter op te richten, mits het    

 aantal windturbines afneemt. Aan de wijzigingsbevoegdheid worden  

 algemene voorwaarden in het kader van de goede ruimtelijke ordening  

 gesteld.” 
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Het gaat hier om een strook langs de N245 waar 8 windturbines staan 

met een masthoogte van ongeveer 55 meter. 

 

Volgens het Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 17 

december 2012,tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie in verband met wind op land is het opschalen van 

windturbines mogelijk voor zover in het bestemmingsplan tenminste 

regels worden opgenomen met de volgende strekking: 

 

a het bouwen of opschalen van één windturbine 

  niet eerder geschiedt dan na verwijdering 

  van ten minste twee andere windturbines; 

b de windturbines in een lijnopstelling in 

  een windpark worden geplaatst van minimaal 

  zes windturbines; 

c de rotorbladen van de windturbines binnen 

  een lijnopstelling dezelfde draairichting 

  hebben; 

d de windturbines binnen een lijnopstelling 

   eenzelfde verschijningsvorm hebben; 

  de ashoogte van de windturbines maximaal 

  120 meter bedraagt; 

f de rotordiameter gelijk is aan de ashoogte 

   met een maximale afwijking van tien 

   procent; 

g een windturbine op minimaal vier maal 

   de ashoogte en minimaal 300 meter 

  afstand wordt geplaatst van gevoelige 

  bestemmingen; 

h een windturbine niet is gelegen in een 

  weidevogelleefgebied, de Ecologische 

  Hoofdstructuur of een ecologische verbindingszone 

  en; i een windturbine niet is gelegen in een 

  aardkundig monument, een UNESCO werelderfgoed 

  of een nationaal landschap. 

 

In het raadsbesluit is alleen aangegeven dat de ashoogte maximaal 85 

meter mag bedragen. Gesteld noch gebleken is, dat aan onze criteria 

voor afwijkingsmogelijkheden is voldaan.  

Het aan ons toegezonden raadsbesluit bevat namelijk geen regels of 

verbeelding die ziet op deze strook windturbines. Op dit moment zijn 

ons nog geen regels hieromtrent toegezonden.  

In het kader van het wettelijk vooroverleg is het voornemen tot het 

opschalen van de windturbines langs de N245 niet aan ons voorgelegd, 

zodat wij niet in de gelegenheid zijn gesteld om een zienswijze in te 

dienen. Om deze reden zijn wij genoodzaakt op basis van de gegevens 

uit het raadsbesluit een aanwijzing geven. 
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In de notitie en addendum bij het raadsbesluit heeft u voorts het 

volgende opgenomen: 

 

“Het provinciale beleid verbiedt niet-agrarische bedrijven om in het 

landelijk gebied verder uit te breiden buiten het bouwvlak. Het is wel 

mogelijk om binnen het bestemmingsvlak meer ruimte te geven aan 

deze bedrijven. Wij stellen voor 100% bebouwing toe te staan binnen 

het bestemmingsvlak (het bestemmingsvlak en bouwvlak wordt gelijk 

gesteld)”. 

 

Het Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 17 december 

2012 nr. 2012/146 tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening Structuurvisie in verband met de wijziging van de Wet 

ruimtelijke ordening bepaalt hierover in artikel 14 en 15 dat uitbreiding 

van dit soort bedrijven alleen toelaatbaar is als Nut en Noodzaak is 

aangetoond en als aangetoond is dat voldaan wordt aan de eisen van de 

ruimtelijke kwaliteit. Voor wat betreft dit laatste leggen wij een 

aanvraag om uitbreiding voor aan de ARO, een en ander zoals bepaald 

in artikel 15 PRVS. 

Het vergroten van het bouwvlak tot de oppervlakte van het 

bestemmingsvlak  kan leiden tot een forse vergroting van de 

bouwmassa in het landelijk gebied. Zo is bijvoorbeeld van het perceel 

(bestemmingsvlak) Warmenhuizerweg 23 slechts 40% bebouwd. Een 

maximale bouwmogelijkheid zoals u voorstaat, zou resulteren in meer 

dan verdubbeling van de bebouwing, zonder dat Nut en Noodzaak en 

ruimtelijke kwaliteit is aangetoond. 

 

Ook hiervoor geldt, dat ons nog geen regels of verbeelding is 

toegezonden.  

Wij zullen daarom ook op dit onderdeel van het plan een aanwijzing 

geven op basis van de gegevens uit het raadsbesluit. 

 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel voorziet in een 

een afwijkingsbevoegdheid welke strijdig is met de PRVS. 

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het bestemmingsplan voorts 

wijzigingen aangebracht waarbij niet is voldaan aan de afwijkingsregels 

van de PRVS. 
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Besluit 

Wij besluiten op grond van artikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijke 

ordening aan de gemeenteraad van Schagen een aanwijzing te geven 

zodat de volgende onderdelen geen deel uit blijven maken van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel: 

 

- artikel 3.3. onder f van de planregels  

- de mogelijkheid van het oprichten en opschalen van 

windturbines op de strook langs de N245 (kaartje bijgevoegd) 

- de mogelijkheid van bebouwing van 100% van het 

bestemmingsvlak van niet-agrarische bedrijven 

 

 

Bekendmaking 

Wij verzoeken u om ons aanwijzingsbesluit bekend te maken 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 vierde en zesde lid van de 

Wet ruimtelijke ordening. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland, 

 

 

 

 

 

provinciesecretaris voorzitter 

 

 

 

 


