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Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67 lid 2 van de Provinciewet (inzake de actieve
informatieplicht) informeren wij u over het besluit van ons college tot
wijziging kaart 7 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) ten
aanzien van aanpassing glastuinbouwconcentratiegebied.

1099471/1157768

Uw kenmerk
-

Het college heeft op 11 december 201 8 besloten:
1. de begrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied in de
gebieden:
tussen Poelweg en Noorddammerweg in gemeente Uithoorn, en;
Altongebied aan de zijde van dorpskern De Noord in gemeente
Heerhugowaard,
op grond van artikel 26c lid 8 van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening (PRV) vast te stellen en de wijzigingen op te nemen op
kaart 7 van de PRV;
2. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief.
-

-

Wat wordt er gewijzigd?
1. Wijziging begrenzing tussen Poelweg en Noorddammetweg in
Uithoorn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn verzoeken
om het gebied tussen Poelweg en Noorddammerweg dat aangeduid
is als “glastuinbouwconcentratie” te ontgrenzen. Binnen de
gemeente Uithoorn worden voor de gebieden waar de glastuinbouw
geen toekomst meer heeft andere oplossingen gevonden. Dit geldt
voor het gebied tussen Poelweg en Noorddammerweg dat in de
ruimtelijke visie van de Greenport Aalsmeer is aangewezen als
transformatiegebied. Deze visie moet bijdragen aan een verdere
versterking van de sierteeltsector in deze regio, onder andere door
clustering van glastuinbouw in sterke gebieden, waarmee
mogelijkheden ontstaan voor rendabele investeringen in onder
andere duurzaamheid en modernisering.
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2. Wijziging glastuinbo u wconcen tratiegebied Alton in
Heerhugowaard
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard
verzoeken om correctie en uitbreiding van de contouren van het
glastuinbouwconcentratiegebied Alton.
In 201 2 heeft de gemeente een proces gestart om het
bestemmingsplan Buitengebied te herzien. Het
glastuinbouwconcentratiegebied Alton is er een onderdeel van. De
gemeente constateerde dat de aanwijzing tot
glastuinbouwconcentratiegebied niet overeenkomt met de feitelijke
situatie, maar ook niet met de wens tot uitbreiding van het
glastuinbouwconcentratiegebied richting De Vaandel Noord.
Uit de Toekomstvisie voor Alton (gemaakt in opdracht van
Stuurgroep Alton) blijkt dat er een ruimtegebrek is aan
vestigingslocaties voor glastuinbouwbedrijven op Alton.
Beoordeling
In de structuurvisie ( 6.S.1 e.v.) is het beleid omtrent aanwijzing
van glastuinbouwconcentratiegebied opgenomen. De aanwijzing van
(grote) gebieden leidt tot clustering van deze landbouwsector met
landschappelijke en economische voordelen. Dit beleid is verankerd
in art 26c van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). In art.
26 c lid 8 van de PRV is bepaald dat Gedeputeerde Staten (GS),
gehoord de desbetreffende commissie van provinciale Staten, de
begrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied zoals
aangegeven op kaart 7 en de verbeelding ervan, kunnen wijzigen.
In ons beleid is bepaald dat er ruimte is voor schaalvergroting,
structuurverbetering en het uitplaatsen van groeiende bedrijven uit
stedelijk of kwetsbaar gebied. Voor glastuinbouw wijst de Provincie
Noord-Holland clustergebieden aan. Deze gebieden zorgen voor
ruimtelijke clustering van bepaalde landbouwsectoren, wat leidt tot
economische, landschappelijke en met name duurzame voordelen.
De trend naar schaalvergroting en specialisatie zal zich voortzetten
vanuit een economisch perspectief.’ Daarnaast liggen er grote
maatschappelijk opgaven als het verduurzamen van
glastuinbouwsector wat met name leidt tot collectieve investeringen
in warmte en C02.
De aanvragen zijn conform artikel 26c lid 8 van de PRV en regionaal
afgestemd in respectievelijk de stuurgroep Greenport Aalsmeer en
de stuurgroep Alton met de Greenport NHN. Deze wijzigingen leiden
tot duurzame, economische en landschappelijke voordelen binnen
ons beleid.
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Vervolgprocedure
De wijzigingen worden op ruimtelijkeplannen.nI gepubliceerd en
beschikbaar gemaakt in viewer op de website.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp

W Remkes

Bijlage;
besluit wijziging kaart 7 (Landbouwclusters)
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