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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 13 januari 2020
Onderwerp:

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) uitgebreide
omgevingsvergunning ETW en werkstroken A.C. de Graafweg (N241)

Kenmerk: 1334595/1340299
Bijlagen:
− Motivering afgeven van verklaring van geen bedenkingen, opgesteld door de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
−
−
−

Toets bestemmingsplannen, door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Ruimtelijke Onderbouwing A.C. de Graafweg (N241)
Toelichting procedures en planning ontwerp-vvgb

1. Inleiding
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) dient te worden afgegeven om de
aangevraagde afwijking van meerdere bestemmingsplannen (van de gemeenten

Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik) ten behoeve van de herinrichting van
de A.C. de Graafweg (N241) te kunnen vergunnen.

In aanvulling op het Provinciaal Inpassingsplan herinrichting A.C. de Graafweg (N241) wordt het
fietspad langs de N241 lokaal opgewaardeerd tot een doodlopende Erf Toegangsweg (ETW).

Hierdoor worden de in-/uitritten van in totaal 4 woningen en 4 landbouwpercelen van de A.C.
de Graafweg gehaald en op een veel veiligere manier ontsloten via de Dijkweg en ovonde

Langereis. Daarnaast worden in deze omgevingsvergunning werkstroken opgenomen voor
tijdelijk gebruik langs de N241 om de geplande herinrichting mogelijk te maken.

Op 28 november 2019 heeft Provincie Noord-Holland de omgevingsvergunning aangevraagd
voor de activiteiten ‘het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het ruimtelijke
kader’ en ‘aanleggen of veranderen wijze van aanleggen van een weg waarvoor een verbod

geldt’. Deze aanvraag is geregistreerd onder kenmerk OLO-4805423. Op 7 januari 2020 is de
activiteit ‘aanleggen of veranderen wijze van aanleggen van een weg waarvoor een verbod
geldt’ ingetrokken, omdat deze niet van toepassing bleek.
2. Juridisch kader
Op grond van artikel 3.1 aanhef en onder b Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn GS bevoegd te

beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning ten behoeve van de verwezenlijking van
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een project van provinciaal belang. Het provinciaal belang bestaat uit het verbeteren van
de veiligheid en het garanderen van de doorstroming. De erftoegangsweg is een

aanvulling op het door PS op 4 maart 2019 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 erftoegangsweg en werkstroken passen binnen de Structuurvisie NoordHolland 2040 van de provincie. Verder bestaat er vanwege het gemeentegrens
overschrijdende karakter van het project een provinciaal belang.

Verklaring van geen bedenkingen
Op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in
samenhang met de artikelen 6.5, eerste en vierde lid, en 3.1, aanhef en onder b, van
het Bor wordt de omgevingsvergunning voor een project van provinciaal belang pas

verleend nadat Provinciale Staten heeft verklaard dat zij daartegen geen bedenkingen
hebben.

Beoordelingskader verklaring van geen bedenkingen
De verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 6.5 van het Besluit

Omgevingsrecht slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke

ordening. Uit de bijgevoegde motivering van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

en de Ruimtelijke Onderbouwing blijkt dat het project voldoet aan de eisen van een goede
ruimtelijke ordening.

3. Proces en procedure
De ontwerp-vvgb wordt op grond van artikel 158 van de Provinciewet tezamen
met de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige voor de herinrichting
benodigde

uitvoeringsbesluiten gecoördineerd door Gedeputeerde Staten ter inzage gelegd.

Gedurende de inzagetermijn kunnen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp-

omgevingsvergunning en bijbehorende ontwerp-vvgb. GS hebben als bevoegd gezag ook
verplicht advies gevraagd aan burgemeester en wethouders van de gemeenten waar de
herinrichting plaatsvindt.
4. Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgaande ontwerpbesluit tot afgifte
van de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het project herinrichting A.C.

de Graafweg (N241).

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. mr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter
mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 13-2020

Provinciale Staten van Noord-Holland;
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 13 januari 2020;
gelet op artikel 2.27, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in

samenhang met de artikelen 6.5, eerste en vierde lid, en 3.1, aanhef en onder b, van het Besluit
omgevingsrecht (Bor);

besluiten:
voor het project herinrichting A.C. de Graafweg (N241) een ontwerp-verklaring van geen

bedenkingen af te geven over de door Provincie Noord-Holland ingediende aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het afwijken van meerdere bestemmingsplannen in de gemeenten
Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik.

Haarlem, 9 maart 2020

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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