2022

Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 7 maart 2022
Onderwerp: Vaststelling partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2
Kenmerk: 1587814/1754955
Bijlagen:
Bijlage 1:
Bijlage 2:

Ontwerp partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2 (toelichting, regels
en verbeelding)
Uitgevoerde onderzoeken behorend bij de partiële herziening PIP N247, kavelpad
Molenkade 2 (in 11 afzonderlijke rapportages)

Inleiding
De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten
Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de doorstroming, bereikbaarheid en
de verkeersveiligheid in de regio Waterland.
1.

Op 19 mei 2017 heeft de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland advies uitgebracht aan de
samenwerkende partijen om de volgende maatregelen aan de N247 uit te voeren:
•
•
•
•

Reconstructie kruispunt N235/N247 bij het Schouw;
Reconstructie kruispunt N247-Bernhardlaan;
Aanbrengen fysieke geleider tussen rijbaan en busbaan ten noorden van Monnickendam;
Realiseren fietspad ‘Katwoude’ tussen Nieuwendam en Wagenweg.

De maatregelen worden uitgevoerd in de gemeenten Waterland en Amsterdam. De Stuurgroep
heeft mede gezien de provinciale belangen voorgesteld de maatregelen ruimtelijk mogelijk te
maken via een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Bij besluit van Provinciale Staten (nr. 11-2019) is op
4 maart 2019 het PIP N247 vastgesteld. Door de uitspraak van de Raad van State van 22 januari
2020 (201903140/1/R1) zijn alle beroepen ongegrond verklaard en is het inpassingsplan
onherroepelijk.
Doelstellingen en evaluatiecriteria
In de periode na vaststelling van het provinciaal inpassingsplan N247 voerde de provincie NoordHolland gesprekken met de grondeigenaren en gebruikers van het kavelpad naar het perceel
Molenkade 2.
2.

De afdeling Grondzaken heeft met de bewoners van de woning Molenkade 2 en de grondeigenaren
gespreken gevoerd over de aanleg van het kavelpad en het beheer en onderhoud van dit pad na
aanleg.
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De gewijzigde ligging van het kavelpad Molenkade 2 is met alle betrokken besproken en vastgelegd
in een minnelijke overeenkomst. Deze overeenkomst is op 4 juni 2021 getekend. Daarmee ligt de
basis voor de partiële herziening vast en kan het provinciaal inpassingsplan voor specifiek het
kavelpad Molenkade 2 worden vastgesteld.
Het ontwerp van de partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2 heeft gedurende een
periode van 6 weken vanaf 25 augustus 2021 ter inzage gelegen. De betrokken grondeigenaren en
gemeente zijn ook geïnformeerd per brief over het ontwerp van de partiële herziening en de
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen
ontvangen.
Nu er geen zienswijzen zijn ontvangen en ambtshalve ook geen aanpassingen zijn is het voorstel
om de partiële herziening van het PIP N247, kavelpad Molenkade 2 ongewijzigd vast te stellen.
3.

Financiering, communicatie en (burger)participatie

De financiële voorziening van het kavelpad is geregeld in het projectbudget van project N247-16.
Het eerder uitgewerkt kavelpad naar de Molenkade 2 is qua ruimtebeslag groter en de investering
is hoger. De gewijzigde ligging van het kavelpad heeft geen effecten op het projectbudget.
Voor de wijziging van het kavelpad Molenkade 2 is in eerste instantie het verzoek gedaan aan de
gemeente Waterland om een bestemmingsplan of Wabo-procedure te doorlopen voor aanleg van
dit gewijzigde kavelpad ten opzichte van de ruimtereservering in het PIP N247. De gemeente heeft
aangegeven geen procedure te willen starten en verzocht aan de provincie Noord-Holland om het
PIP N247 partieel te herzien voor specifiek dit kavelpad naar de woning aan de Molenkade 2. Deze
afspraak is schriftelijk bevestigd in de raadsvergadering van 1 juli 2021 van de gemeente
Waterland.
Met de betrokken eigenaren zijn nadere afspraken gemaakt die leiden tot een andere ligging van
een deel van het kavelpad. De gewijzigde ligging van het kavelpad Molenkade 2 is met alle
betrokken besproken en vastgelegd in een minnelijke overeenkomst. Deze overeenkomst is
ondertekend d.d. 04-06-2021. Nu de grondeigenaren hebben geparticipeerd in de gewijzigde
ligging en zijn geïnformeerd over de procedurele stappen zijn er geen risico’s aanwezig bij en na de
vaststelling van de partiële herziening.
4.

Proces en procedure

Op grond van artikel 3.26, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) in samenhang met
de afdelingen 3:1, 3:2 en 3:3 van de Wro stellen Provinciale Staten de partiële herziening vast. Na
vaststelling zal de partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2 gedurende 6 weken ter
inzage worden gelegd met de mogelijkheid om beroep in te dienen bij de Raad van State.
Het vaststellingsbesluit en de partiële herziening zullen worden bekendgemaakt op de in de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) voorgeschreven wijze en zal te vinden zijn op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het vaststellingsbesluit zal worden gepubliceerd in het Provinciaal
Blad.
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5.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Kenmerk: 1587814/1754955
Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 11 januari 2022;

gelet op
•
•

het provinciaal belang van een goed functionerend provinciaal wegennet in Noord-Holland;
artikel 3.8 juncto 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening.

besluiten:

1. De ‘Partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2’ vast te stellen.
2. De Partiële herziening met het digitale kenmerk NL.IMRO.9927.IPphN247Molenkade2VG01 te publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl en het besluit overeenkomstig de
wettelijke vereisten uit de Wet ruimtelijke ordening kenbaar te maken.
3. De betrokken gemeente Waterland te informeren over dit besluit en de publicatie te delen
met het gemeentebestuur.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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