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Kenmerk

Geachte leden,

1010392/1155072

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:

Uw kenmerk

Besluit

In onze vergadering van 5 februari 201 9 hebben wij kennis genomen
van het concept Gebiedsplan Wieringermeer en hebben wij besloten de
gemeente Hollands Kroon per brief te informeren dat we ons herkennen
in de inhoud van het plan met inachtneming van het provinciale
ruimtelijke en financiële beleid.

Toelichting

De provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en de gemeente Hollands Kroon hebben samen
geschreven aan een concept Gebiedsplan Wieringermeer en zijn tot een
gezamenlijk kader gekomen waarin diverse beleidsvelden integraal zijn
meegenomen. Het is een kader om gezamenlijk ontwikkelingen in de
Wieringermeer te wegen aan de hand van ontwikkelprincipes. Met name
grootschalige ontwikkelingen zoals hyperscale datacenters in relatie tot
andere belangen in deze polder zijn de aanleiding geweest om deze
unieke samenwerking te starten.
De gemeente zal dit concept Gebiedsplan Wieringermeer vaststellen
waarbij het juridisch nog de vorm zal krijgen van een structuurvisie
onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hiermee is het voor de
gemeente Hollands Kroon zelfbindend. Het is daarbij een uitwerking en
aanvulling op de Omgevingsvisie Ruimte voor elkaar’ van de Gemeente
Hollands Kroon. Het concept gebiedsplan past binnen de provinciale
Omgevingsvisie Noord-Holland 2050, de Provinciale Ruimtelijke
Verordening (PRV) en de Leidraad landschap en cultuurhistorie.
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Om de gezamenlijke inspanning recht te doen en de samenwerking te
borgen zullen de drie partijen een bestuursakkoord sluiten.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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