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1INLEIDING

1.1  Aanleiding
In het provinciaal Inpassingsplan Westfrisiaweg is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die 

inhoudt dat de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’ kan komen te vervallen als ‘op basis 

van archeologisch onderzoek door een ter zake deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen 

archeologische waarden meer te verwachten zijn’. Dit archeologisch onderzoek heeft voor een 

groot deel plaatsgevonden. De resultaten zijn opgenomen in de rapportage Archeologisch 

proefsleuvenonderzoek Westfrisiaweg, Eindrapport Fase 1 en 2, Grontmij archeologische rapporten 900, Grontmij 

Nederland B.V., Houten, 18 december 2012. Uit dit onderzoek vloeit voort dat van de 40 

onderzochte locaties waarvoor een dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’ geldt, bij 21 

locaties geen nader onderzoek noodzakelijk is. Voor drie aanvullende locaties waarvoor in het 

Inpassingsplan Westfrisiaweg eveneens een dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’ was 

opgenomen, volgt uit het Advies omtrent omgang met dubbelbestemming Waarde - Archeologie, 

Archeologie West-Friesland, Hoorn, 2 september 2013, dat ook voor deze locaties de 

dubbelbestemming kan worden verwijderd.

Middels het voorliggende wijzigingsplan verliezen aldus 24 locaties de dubbelbestemming 

‘Waarde - Archeologie’.

1.2  Bevoegd gezag
Het Inpassingsplan Westfrisiaweg is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de provincie 

Noord-Holland. Voor het voorliggende wijzigingsplan is Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Holland het bevoegd gezag.

1.3  Gegevens initiatiefnemer
De initiatiefnemer voor het project is de provincie Noord-Holland:

- Contactpersoon: mevrouw D. Elmhassani.

- Bezoekadres: Projectbureau N23-Westfrisiaweg, Keern 231a, 2001 DA Hoorn.

- Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

1.4  Leeswijzer
Na de inleiding in dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het project 

gegeven. In hoofdstuk 3 is het relevante beleid van het Rijk en de provincie uiteengezet. Een 

omschrijving van de relevante milieuaspecten is opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 

betreft de juridische toelichting. Als laatste komt in hoofdstuk 6 de economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project aan de orde.
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2UITKOMSTEN ARCHEOLOGISCH 
ONDERZOEK

In de toelichting van het Inpassingsplan Westfrisiaweg is ingegaan op de mogelijke 

archeologische waarden in het gebied. Op basis van diverse onderzoeken in de periode 2007-

2010 zijn uiteindelijk 57 locaties bepaald waar nader onderzoek wenselijk werd geacht. Van 

deze locaties hebben 40 op de verbeelding bij het Inpassingplan Westfrisiaweg de 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ gekregen (artikel 10 in de regels). Dit houdt in dat 

ruimtelijke ingrepen hier pas mogelijk zijn als een omgevingsvergunning is verleend. 

Voorwaarde voor het verlenen van een omgevingsvergunning is, dat op basis van 

archeologisch onderzoek moet worden aangetoond dat geen archeologische waarden in het 

geding zijn. Als dat wel zo is, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Tot slot bevat 

het betreffende artikel een mogelijkheid om het plan te wijzigen als voor een bepaalde locatie 

op basis van onderzoek is aangetoond dat er geen archeologische waarden te verwachten zijn.

De genoemde 40 locaties bevinden zich allen in het deel van de N23 Westfrisiaweg tussen 

Hoorn en Enkhuizen. In 2012 is op deze locaties door Grontmij archeologisch onderzoek 

verricht in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (Archeologisch proefsleuvenonderzoek 

Westfrisiaweg; Eindrapport Fase 1 en 2, Grontmij archeologische rapporten 900, Grontmij 

Nederland B.V., Houten, 18 december 2012). Op basis van dit onderzoek is vastgesteld dat op 21 

van de 40 locaties geen archeologische waarden in het geding zijn.

Na het verschijnen van dit onderzoek is in 2013 van nog eens drie locaties met een 

dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’ vastgesteld dat er geen archeologische waarden 

aanwezig zijn (Advies omtrent omgang met dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’, 

Archeologie West-Friesland, Hoorn, 2 september 2013). Twee locaties hiervan bevinden zich 

juist ten westen van Hoorn in het westelijke plandeel van de N23 Westfrisiaweg.

In totaal is dus van 24 locaties vastgesteld dat er geen archeologische waarden in het geding 

zijn. Van deze locaties kan de dubbelbestemming daarom vervallen. Het voorliggende 

wijzigingsplan voorziet hierin. Dit wijzigingsplan wordt opgesteld op basis van artikel 10.4 

van de regels van het Inpassingsplan Westfrisiaweg.

Het hiervoor genoemde onderzoek van Grontmij en het advies van Archeologie West-Friesland 

zijn als separate bijlagen bij dit wijzigingsplan opgenomen.

De kaarten 1 tot en met 6 geven een beeld van de locaties waar de archeologische 

dubbelbestemming kan komen te vervallen (rode driehoeken).
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Situering diverse kaart-deelgebieden 

Kaart 1. Vervallen bestemmingen ‘Waarde - Archeologie’, westelijk plandeel (toegevoegde 

locaties).

Bron: PIP N23 Westfrisiaweg en aanvullend archeologisch onderzoek

Kaart 2. Vervallen bestemmingen ‘Waarde - Archeologie’, oostelijk plandeel bij Hoorn

Bron: Archeologisch proefsleuvenonderzoek, Grontmij 2012, nummer 48 toegevoegd) 
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Kaart 5. Vervallen bestemmingen ‘Waarde - Archeologie’ zuid/zuidwest van Hoogkarspel 

Bron: Archeologisch proefsleuvenonderzoek, Grontmij 2012

Kaart 6. Vervallen bestemmingen ‘Waarde - Archeologie’ zuidoost van Hoogkarspel, zuid 

van Lutjebroek

Bron: Archeologisch proefsleuvenonderzoek, Grontmij 2012

Kaart 3. Vervallen bestemmingen ‘Waarde - Archeologie’, oostelijk plandeel tussen Rijweg en 

Westwoud.

Bron: Archeologisch proefsleuvenonderzoek, Grontmij 2012

Kaart 4. Vervallen bestemmingen ‘Waarde - Archeologie’, oostelijk plandeel tussen Westwoud 

en Hoogkarspel

Bron: Archeologisch proefsleuvenonderzoek, Grontmij 2012
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BELEID 3Verdrag van Malta
Het Verdrag van Malta draagt zorg voor de bescherming van archeologisch erfgoed. In het 

plangebied aanwezige archeologische waarden moeten worden meegewogen bij de 

besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Dit wijzigingsplan geeft daaraan invulling voor 23 

van 43 locaties uit het Inpassingplan Westfrisiaweg waarvoor eerder een dubbelbestemming 

‘Waarde - Archeologie’ is vastgesteld. 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 
Het provinciaal beleid wat betreft de ruimtelijke ordening is opgenomen in de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 (hierna: Structuurvisie) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie. In de Structuurvisie is de N23 Westfrisiaweg nadrukkelijk benoemd als één van 

de beleidsvoornemens van de provincie: ‘De opwaardering van de Westfrisiaweg/N23 (traject 

Alkmaar-Zwolle) en de ontwikkeling van de Houtribdijk en Lelystad (inclusief de luchthaven) 

creeren een waardevolle verbinding voor de economische groei en het leefbaar houden van het 

noorden van de provincie.’ De provincie neemt hierbij het voortouw, onder meer via de 

opstelling van het Inpassingsplan. Het voorliggende plan draagt bij aan het daadwerkelijk 

aanleggen van de weg door het wegnemen van beperkingen op het vlak van archeologische 

waarden.

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 
De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (hierna: PRVS) omvat ‘algemene regels 

(..) omtrent de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen over onderwerpen in 

zowel het landelijke als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland waar een provinciaal 

belang mee gemoeid is’. Met de aanleg van de N23 Westfrisiaweg is een provinciaal belang 

gemoeid. In de PRVS is bepaald dat in bestemmingsplannen (waaronder op grond van artikel 

2, lid b PRVS ook inpassingsplannen worden verstaan) rekening moet worden gehouden met 

cultuurhistorische waarden – waaronder archeologische waarden. Daarbij dient conform de 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie te worden gehandeld. Het voorliggende plan is 

hiermee in overeenstemming; op basis van archeologisch onderzoek is vastgesteld dat een deel 

van de locaties waarvoor de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’ geldt, geen 

archeologische waarde heeft. Om die reden kan deze dubbelbestemming vervallen

Inpassingsplan Westfrisiaweg 
Om de aanleg van de N23 Westfrisiaweg mogelijk te maken, is het Inpassingsplan 

Westfrisiaweg opgesteld. Dit plan is door Provinciale Staten vastgesteld op 16 juli 2012 en 

onherroepelijk geworden op 10 juli 2013. Het plan regelt de aanleg van de N23 Westfrisiaweg en 

de aansluitingen op het onderliggende wegennet. Gebieden waar mogelijk sprake is van 

archeologische waarden, hebben een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ gekregen. 

Deze bestemming kan worden gewijzigd als op basis van archeologisch onderzoek is 

aangetoond dat geen archeologische waarden in het geding zijn. Het voorliggende plan 

voorziet hierin voor 24 locaties waarvoor een dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie van 

toepassing was. Van deze locaties is op basis van archeologisch onderzoek aangetoond dat ze 

geen archeologische waarde hebben. 
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4RANDVOORWAARDEN

Bij ieder ruimtelijk plan dient in beeld te worden gebracht wat de planologische gevolgen 

ervan zijn. Het voorliggende plan voorziet alleen in het opheffen van de dubbelbestemming 

‘Waarde - Archeologie’. 

Dit heeft geen effecten voor:

- geluidhinder;

- externe veiligheid;

- luchtkwaliteit;

- ecologie;

- water;

- bodem;

- cultuurhistorische waarden;

- bodem.

Voor achtergrondinformatie over deze onderwerpen wordt verwezen naar het Inpassingsplan 

Westfrisiaweg. Op het onderwerp archeologie is in het bijzonder ingegaan in hoofdstuk 2 en 

hoofdstuk 5, paragraaf 8. 

Conclusie

De genoemde randvoorwaarden leiden niet tot beperkingen voor de uitvoering van het 

voorliggende wijzigingsplan.



Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg  Provincie Noord-Holland | 11 

JURIDISCHE TOELICHTING 55.1  Procedure
De procedure die ten aanzien van het wijzigingsplan moet worden doorlopen, is vastgelegd in 

artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht is van toepassing.

Na aankondiging in één of meer plaatselijke dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen wordt het 

ontwerp wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode 

kunnen belanghebbenden zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen. Bovendien 

wordt het ontwerp wijzigingsplan door de provincie aangeboden voor het overleg ex artikel 

3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Eventueel ingekomen zienswijzen en overlegreacties 

zullen worden verwerkt in de toelichting van het wijzigingsplan. Op grond van artikel 3.9a 

Wro dienen Gedeputeerde Staten het wijzigingsplan uiterlijk acht weken na de termijn van 

terinzagelegging vast te stellen.

Na de vaststelling van het wijzigingsplan maakt het college van Gedeputeerde Staten het 

vaststellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde wijzigingsplan zes weken ter inzage. 

Uiterlijk zes weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kunnen belanghebbenden 

beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden 

zijn diegene die tegen het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze hebben ingediend en 

diegenen die hebben aangetoond in redelijkheid niet in staat te zijn geweest een zienswijze 

tegen het ontwerpwijzigingsplan in te dienen.

Indien geen beroep tegen het wijzigingsplan is gediend, is het wijzigingsplan na afloop van de 

beroepstermijn onherroepelijk.

5.2  Digitaal wijzigingsplan
Het Inpassingsplan Westfrisiaweg is vastgesteld na 1 januari 2010. Het betreft een plan dat is 

opgesteld aan de hand van de RO-Standaarden 2008. Op 1 juli 2013 zijn de RO-Standaarden 

2012 in werking getreden en verplicht gesteld. Alle ruimtelijke plannen dienen te voldoen aan 

de normen die de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 stelt, zelfs als het 

moederplan is opgesteld onder het regime van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 

2008. Het voorliggende wijzigingsplan betreft een digitaal wijzigingsplan dat voldoet aan de 

RO-Standaarden 2012. Het betreft hier de technische vormgeving van het wijzigingsplan. 

Inhoudelijk wordt aangesloten bij de regels van het Inpassingplan Westfrisiaweg.

Doordat de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’ vervalt, blijven alleen de 

basisbestemming en de eventuele aanduidingen conform het Inpassingplan N23 

Westfrisiaweg intact. Het voorliggende wijzigingsplan voorziet alléén in het vervallen van de 

genoemde dubbelbestemming en maakt geen nieuwe onderliggende bestemmingen mogelijk.

De anti-dubbeltelregel en de overgangsregels zijn opgenomen conform de standaarden in 

artikel 3.2.4, 3.2.2 en 3.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.  
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6UITVOERBAARHEID

6.1  Economische uitvoerbaarheid
Op grond van het Inpassingsplan Westfrisiaweg dient voor het uitvoeren van werken of 

werkzaamheden (zoals deze zijn benoemd in artikel 10.3 van de regels van het Inpassingplan 

Westfrisiaweg) op of in de gronden die zijn aangewezen met de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Archeologie’ een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Het effect van het wijzigingsplan is dat met het verdwijnen van de dubbelbestemming 

‘Waarde - Archeologie’ op 24 locaties waar geen archeologische waarden meer te verwachten 

zijn, het vergunningvereiste komt te vervallen. Het wijzigingsplan zal vanwege het vervallen 

van het vergunningvereiste een vermindering van onnodige procedures betekenen.

De kosten voor het plan zullen door de initiatiefnemer van het plan, de provincie Noord-

Holland, worden gedragen. Op basis van deze afweging is het wijzigingsplan economisch 

uitvoerbaar.

Een exploitatieplan is op grond van de Grondexploitatiewet niet noodzakelijk.

De kans dat (succesvol) planschadeclaims worden ingediend tegen het voorliggende plan is 

nihil.

Een en ander betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende wijzigingsplan niet door 

onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Ingevolge artikel 3.1.1, eerste lid, gelezen in verbinding met artikel 1.1.1, derde lid van het 

Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) plegen Gedeputeerde Staten van de Provincie die 

belast zijn met de voorbereiding van een wijzigingsplan daarbij overleg met de besturen van 

gemeenten en waterschappen en met die diensten van het Rijk die betrokken zijn bij de zorg 

voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan 

in het geding zijn.

De besturen van de gemeenten Koggenland, Hoorn, Medemblik, Drechterland en Stede Broec 

alsmede het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zijn bij brief d.d. 

1.10.2013 verzocht om een reactie te geven op het ontwerp wijzigingsplan Archeologie N23 

Westfrisiaweg. De besturen van deze gemeenten en het bestuur van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier hebben aangegeven dat het ontwerp wijzigingsplan Archeologie 

N23 Westfrisiaweg geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

Het Rijk heeft bij brief (kenmerk: IEM/BSK-2011/168842) aan de Provincie gemeld dat gebruik 

wordt gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien in artikel 3.1.1, tweede lid van het Bro. Het 

Rijk heeft het vooroverleg beperkt tot die zaken waarbij de directe belangen van de in de brief 

benoemde rijksdiensten aan de orde zijn. Hetgeen is opgenomen in het ontwerp 

wijzigingsplan Archeologie N23 Westfrisiaweg raakt niet aan de directe belangen van de 

betreffende rijksdiensten. Om deze reden is afgezien van het voeren van vooroverleg met het 

Rijk. 

Tervisielegging

Het ontwerpwijzigingsplan heeft vanaf 21 november 2013 gedurende 6 weken ter inzage 

gelegen. In die periode zijn geen zienswijzen ontvangen. 
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