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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 4 (ecologie) en kaart Sb (bufferzone) van de Provinciale
Ruimtelijke Verordening (PRV) ten aanzien van foute begrenzingen op
verzoek van de gemeenten.

Uw kenmerk

GS-besluit op 1 1 december 2018

Het college besluit:
1. de begrenzingen van het weidevogelleefgebied en bufferzone,
volgens artikel 43 (technische correctie van begrenzing) van de
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), vast te stellen en op te
nemen op kaart 4 (ecologie) en kaart 5b (bufferzone) van de PRV;
2. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief.
Toe lichting

In 2010 zijn de begrenzingen van de weidevogelleefgebieden op kaart 4
van de PRV opgenomen. Er zijn toen diverse gronden als weidevogel
leefgebieden aangewezen, waar al bebouwing stond, zoals boerderijen,
erven, schuren en parkeerterreinen. Om die reden zitten er helaas
kennelijke onjuistheden in de begrenzing van het weidevogelleefgebied.
Van kennelijke onjuistheden is sprake wanneer voor een ieder direct
duidelijk is dat sprake is van een vergissing, zoals bij de hiervoor
genoemde voorbeelden.
De gemeenten in Noord-Holland lopen door deze kennelijke
onjuistheden in de praktijk tegen problemen aan. Op ambtelijk niveau is
er al langer overleg met de gemeenten over de wijze waarop deze
begrenzing te verbeteren. Daarbij is de context van de transitie naar de
Omgevingsverordening van belang. Ons college en uw Staten hebben er
met de vaststelling van de Omgevingsvisie NH2050 voor gekozen om in
de op te stellen Omgevingsverordening tot een vereenvoudiging van de
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beschermingsregimes te komen, inclusief heldere begrenzingen. Gezien
deze transitie is het niet opportuun veel tijd te besteden aan het
technisch corrigeren van de begrenzing van het hele
weidevogelleefgebied. Wel is ambtelijk met de gemeenten afgesproken
om kennelijke onjuistheden die hen nu belemmeren bij ruimtelijke
planvorming of fouten waar eerder ambtelijk/bestuurlijk toezeggingen
over zijn gedaan, ter correctie aan ons college voor te leggen. Het gaat
daarbij uitsluitend om technische fouten, dus om gronden die ten
onrechte als weidevogelleefgebied zijn aangewezen.
Begrenzing bufferzone
Bij het perceel Zeedijk 1 te Uitdam valt de onjuiste begrenzing van het
weidevogelleefgebied met de onjuiste begrenzing van bufferzone
samen. Daarom is de begrenzing van de bufferzone alleen voor dit
perceel hersteld.
GS zijn op grond van art. 43 van de PRV bevoegd om deze kennelijke
onjuistheden in de begrenzingen te wijzigen en hoeven niet ter inzage
gelegd te worden.
Vervolg

De gewijzigde begrenzing van de weidevogelleefgebieden wordt
gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl en beschikbaar gemaakt in de
viewer op de website.
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