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Geacht College, 
 
 
Bij deze dienen wij, de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) en de Stichting Tussen Vecht en Eem 
(TVE), een zienswijze in ten aanzien van de door u ter inzage gelegde ontwerp 
Omgevingsverordening N-H 2020. 
 
 
Kleinschalige woningbouw in het landelijk gebied 
Wij nemen met instemming notie van art. 6.4.1: ‘Een ruimtelijk plan kan ter plaatse van het 
werkingsgebied MRA landelijk gebied niet voorzien in een kleinschalige woningbouwontwikkeling.’  
Wij onderschrijven uw toelichting daarbij: ‘Voor kleinschalige woningbouw is in Noord-Holland Noord 
regionaal maatwerk mogelijk, mits aan de kernen of bebouwingslint en mits gebaseerd op regionale 
afspraken op basis van woonakkoorden. In de MRA hanteren we het uitgangspunt dat voor 
kleinschalige woningbouwontwikkelingen altijd een plek is te vinden binnen bestaand stedelijk 
gebied. Dit is een voortzetting van de regels in de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).’ 
 
In het Gooi zien wij dat overheden en ontwikkelaars soms toch willen proberen of iets niet mogelijk 
is. Daartoe nodigt art. 6.38.6.b. uit, te meer daar hierin geen uitsluitsel wordt gemaakt voor de MRA. 
Ontwikkelaars ‘lezen dan graag over art. 6.4.1. heen’. Wij vinden het plan voor waterwoningen voor 
de kust van Blaricum een voorbeeld van ‘toch willen proberen’.  
 
Een helder geformuleerd provinciaal beleid kan hierbij onrust en geldverspilling helpen voorkomen. 
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NNN en Natura 2000 in  de Randmeren 
Wij maken ons zorgen over de bescherming van de NNN en Natura 2000 gebieden in de grote 
wateren, in het bijzonder de Randmeren. U heeft in uw concept Omgevingsverordening de NNN 
grote wateren geheel ontgrensd met als uitleg: ‘volgens het Barro maken de grote wateren wel 
onderdeel uit van het NNN, maar op deze wateren is het planologisch beschermingsregime uit het 
Barro, dat voorschrijft hoe provincies het NNN dienen te begrenzen en beschermen, niet van 
toepassing.’ 
 
In art. 2 van de Wet Natuurbescherming lezen wij dat de Minister van Infrastructuur en Milieu hier 
de taken vervult die in andere Natura 2000-gebieden aan de provincies zijn opgedragen. De Minister 
wordt geacht dat steeds in overleg met GS te doen, blijkt uit art. 2.10 lid 2. 
Uw College heeft voor de beschermde gebieden in Gooi- en Eemmeer geen Wezenlijke Kenmerken 
en Waarden vastgelegd. Wat is dan uw beleidskader op grond waarvan u over deze gebieden overleg 
voert met de Minister van I&M? 
 
Wij pleiten ervoor de kaders en verantwoordelijkheden van Rijk en provincie in een bijlage van uw 
Verordening voor gemeenten, ontheffingsaanvragers en belanghebbenden helder en transparant 
weer te geven. 
Het belang hiervan blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in de Concept Regionale Energie Strategienota 
Noord-Holland Zuid juist in het Natura 2000 deel van het Gooimeer opwekking van wind- en zonne-
energie wordt gesuggereerd. Dit lijkt ons in het kader van Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 
onaanvaardbaar. Welke overheid moet deze gedachte uit de wereld helpen; het betreft uw 
provinciaal grondgebied en ook voor u zijn procedures voor het Europese Hof beter te voorkomen? 
 
 
 
Leidraad Landschap & Cultuurhistorie in relatie tot BPL-beschrijving 
Het Beschermd Landelijk Gebied (BPL) wordt beschermd door drie regimes: Natuurnetwerk 
Nederland NNN), Bijzondere Provinciale landschappen (BPL) en UNESCO-kernkwaliteiten. 
Daarnaast blijft de Leidraad Landschap & Cultuurhistorie 2018 een document met kwaliteitseisen 
waaraan moet worden voldaan bij landschappelijke ontwikkelingen. 
 
Wij hebben de documenten “Ensemble Het Gooi’ uit de Leidraad en gebiedsbeschrijving  ‘Het Gooi’ 
als BPL met elkaar vergeleken. De Leidraad geeft de meest uitgebreide gebiedsomschrijving. 
Paragraaf 1.4 ‘Vervangbaarheid kernkwaliteiten’ in het BPL geeft o.i. onvoldoende aandacht aan een 
aantal ambities en ontwikkelprincipes uit de Ensemblebeschrijving in de Leidraad. 
Dit geldt temeer voor de uitwerkingen in de Leidraad betreffende omgeving vesting Naarden en 
landgoederenzone ’s-Graveland. 
 
De ontwerpprincipes in de Leidraad vloeien voort uit de aard en kwetsbaarheid van 
landschapskenmerken. In de BPL-beschrijving vinden wij onvoldoende terug van kwaliteitseisen in de 
Leidraad. Bijvoorbeeld het beleefbaarheid van het verloop van oude verbindingswegen, het groen 
houden van randen van open gebieden, voorkomen van verdichting van de resterende engen, etc. 
Wij vinden dat beschrijving van kernkwaliteiten op deze punten moet worden aangevuld, verscherpt 
en verduidelijkt. Het gaat hier om kwaliteiten die erom vragen goed beschermd te worden via 
instructieregels de Omgevingsverordening. Hanteren van de Leidraad als kwaliteitseis vinden wij 
hiervoor een te zwak instructiekader. 
 
  



Toepasselijkheid en bescherming tegen ongewenste ontwikkelingen op grond van artikel 4 Bijlage 
II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) 
In de vigerende Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is met artikel 3 de toepasselijkheid van 
deze verordening geregeld. Behorend bij deze toepasselijkheid is op 1 maart 2017 de Handreiking 
Uitzonderingen vastgesteld. Deze handreiking ziet op de toepassing van de PRV bij het beoordelen 
van omgevingsvergunningen op basis van artikel 4 Bijlage II van het Bor: 
‘Op de lijst bij het Bor staan ontwikkelingen die soms een provinciaal belang kunnen raken. De PRV is 
van toepassing op deze lijst zodat ontwikkelingen die door een omgevingsvergunning mogelijk 
worden gemaakt aan dezelfde regels moeten voldoen als ontwikkelingen die via een 
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Bij het beoordelen of een ontwikkeling mogelijk is, 
speelt de planvorm (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) geen rol.’ 
 
Bij de handreiking is een tabel toegevoegd waarin is aangegeven  hoe omgevingsvergunningen met 
gebruikmaking van artikel 4 van Bijlage II bij het Bor in relatie tot de PRV moeten worden 
beoordeeld.  
 
Artikel 4 lid 11 van het Bor maakt tijdelijke omgevingsvergunningen in afwijking van 
bestemmingsplannen mogelijk voor een periode van ten hoogste tien jaar, en onttrekt daarmee 
dergelijke vergunningen, ongeacht functie en omvang, ook aan de beschermende provinciale 
regelgeving in het kader van landschap natuur en erfgoed.  
Met toepassing van artikel 3 van de PRV wordt voor beschermde gebieden voorkomen dat 
ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden, ook als deze slechts tijdelijk zijn.  
 
In de handreiking is opgenomen dat wanneer de PRV wijzigt, ook de handreiking wordt 
geactualiseerd. Wij hebben geconstateerd dat in de concept Omgevingsverordening N-H 2020 echter 
noch artikel 3 uit de PRV, noch de bijbehorende handreiking zijn overgenomen. 
 
Gezien de ervaringen met de plannen van de gemeente Blaricum op het Voorland Stichtse brug, 
hechten wij eraan dat het artikel over de toepasselijkheid van PRV alsmede de erbij behorende 
handreiking onverkort wordt overgenomen in de nieuwe Omgevingsverordening N-H 2020. 
 
Hoogachtend, 

    
 
 
Hans Metz, voorzitter VVG    George Laeijendecker, wnd secr. VVG 
 
Mede namens de Stichting Tussen Vecht en Eem, 
Jan Vollers, voorzitter TVE    Jan Siebenga, secr. TVE 
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