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Geachte mevrouw Wiersma,
Op 8 april jl hebben wij vanuit de gemeente Alkmaar een pro-forma zienswijze ingediend op het ontwerp van
de Omgevingsverordening HN2020.
Gezien de reikwijdte en impact van het ontwerp van de Omgevingsverordening NH2020 hebben wij overleg
gepleegd met onze gemeenteraad. Mede naar aanleiding van deze consultatie, willen wij onze zienswijze op
de volgende punten aanvullen.
Wij willen nogmaals benadrukken dat de keuze om gedetailleerde (instructie)regels over ruimtelijke
ontwikkeling op te nemen indruist tegen de geest van de Omgevingswet en onaanvaardbaar is. Het
beperkende kader dat u in het ontwerp van de Omgevingsverordening NH2020 aan de gemeente oplegt leidt
tot een aantasting van ons eigen afwegingskader en daarmee onze gemeentelijke verantwoordelijkheid én
gemeentelijke autonomie.
Zoals in onze pro-forma zienswijze aangegeven, is het bij de beoordeling van ontwikkelingen in het landelijk
gebied van belang dat een integrale afweging wordt gemaakt tussen de waarde van het landschap, een
gezonde economische ontwikkeling, en de behoefte aan woningbouw en andere voorzieningen, en daarmee
het vitaal houden van steden, dorpen en kernen. Het is van essentieel belang dat eventuele toekomstige
ontwikkelingen niet worden uitgesloten. Wij verzoeken u hier bij de begrenzing van het Bijzonder Provinciaal
Landschap en in de regels rekening mee te houden.
Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat hierbij niet alleen de woningcrisis aandacht behoeft, maar
ook rekening moet worden gehouden met andere belangrijke ruimtelijke opgaven die wij als gemeente
hebben.

(blz. 2 )

Het gemeentelijke uitgangspunt is dat de woningbouwopgave zoveel mogelijk binnenstedelijk wordt opgelost
en dat terughoudend wordt omgegaan met het toevoegen van grootschalige woningbouw in het landelijk
gebied. Dat neemt niet weg dat bij het opstellen van de provinciale regels als uitgangspunt zou moeten
gelden dat wordt uitgegaan van onderling vertrouwen en ruimte voor regionale en lokale afweging. Wij
vragen u om een verruiming van de mogelijkheden om lokaal te kunnen besluiten over het beschermen van
of eventueel ontwikkelen in het landelijk gebied.
Daarnaast maken wij ons zorgen dat er onvoldoende aandacht is voor het landbouwbelang en het ruimtelijk
faciliteren van individuele agrarische ondernemers binnen het Bijzonder Provinciaal Landschap. Het
inpassen van stallen, kapbergen, mestopslag en het vergroten van het bouwvlak kan veelal zonder
aantasting van de landschappelijke kwaliteiten. Zoals aangegeven is onvoldoende rekening gehouden met
de primaire functie van de gebieden als belangrijk agrarisch productiegebied.
In aanvulling op hetgeen wij reeds hebben aangevoerd ten aanzien van de noodzaak om de mogelijkheden
voor paardenbakken en paddocks voor hobbymatig gebruik in het landelijk gebied te verruimen, vragen wij
hierbij ook aandacht voor het dierenwelzijn. Als weidegang door de weersomstandigheden niet mogelijk is,
hebben paarden een buitenruimte nodig om de benen te kunnen strekken.
Zoals aangegeven zijn wij groot voorstander van de gekozen sturingsfilosofie waarbij meer ruimte wordt
geboden voor maatwerk en bestuurlijke afwegingsruimte. Vanuit die gedachte vragen wij u om de
Omgevingsverordening NH2020 aan te passen, en daarbij rekening te houden met de door ons gemaakte
opmerkingen en de reeds ingeslagen weg van constructieve samenwerking.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester.

W. van Twuijver, secretaris.

