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Verzenddatum

Betreft: ontwerp-vvgb erf toegangsweg en werkstroken voor project
herinrichting A.C. de Graafweg (N241)

2 it JAN. 2020
Kenmerk
1334595/1340298

Geachte leden,
Hierbij ontvangt u ter besluitvorming de bijgaande statenvoordracht
met het bijbehorende ontwerpbesluit, met bijlagen, over de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het project A.C. de
Graafweg (N241).

Uw kenmerk
XXX

De Provincie Noord-Holland heeft een omgevingsvergunning
aangevraagd voor het project herinrichting A.C. de Graafweg (N241).
Het opwaarderen van een fietspad tot een doodlopende erf
toegangsweg en het realiseren van tijdelijke werkstroken langs de weg
in strijd met diverse bestemmingsplannen van de gemeenten
Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik.
Omdat sprake is van een provinciaal belang moeten Provinciale Staten
een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de
vergunningprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) afgeven. Die verklaring kan slechts worden
geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.
Uit de vergunningaanvraag en de bijbehorende ruimtelijke
onderbouwing blijkt dat de erf toegangsweg en werkstroken voldoen
aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en leiden tot een
goede ruimtelijke inpassing. De erf toegangsweg is een aanvulling op
het door PS op 4 maart 201 9 vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan
Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) en de tijdelijke werkstroken
voorkomen langdurige afsluitingen en beschikbaar houden van de weg
voor bewoners, bedrijven en hulpdiensten. De erf toegangsweg en
werkstroken passen binnen de Structuurvisie Noord-Holland 2040 van
de provincie. De (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen kan daarom
afgegeven worden. Deze zal door ons samen met de ontwerpomgevingsvergunning en overige benodigde uitvoeringsbesluiten
gecoördineerd ter inzage worden gelegd.
De erf toegangsweg past binnen de provinciale doelstellingen van een
duurzaam veilige infrastructuur en is veilig voor zowel fietsers als
overige weggebruikers. Daarnaast past de erf toegangsweg binnen de
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oorspronkelijke opdracht aan het projectteam om de A.C. de Craafweg
veiliger te maken en is hiervoor budget ter beschikking gesteld.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Bijlage(n)
-

Voordracht Ontwerpverklaring van geen bedenkingen A.C. de
Graafweg (N241)
Motivering afgeven van verklaring van geen bedenkingen, opgesteld
door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

-

Toets bestemmingsplannen, door Omgevingsdienst

-

Ruimtelijke onderbouwing A.C. de Graafweg (N241)

-

Toelichting procedures en planning ontwerp-vvgb

Noordzeekanaalgebied
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