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Geachte voorzitter,

ZAAKNR.
AAN:
BEHANDELD DD:

Spaarndam, 17-09-2015

PAR:

Hierbij vragen wij een voorlopige voorziening aan voor het ontwerp bestemmingsplan Spaarnwoude,
idn: NL. IMR0.0453.BP1100SPAARNWOUDE1-R001, waarvoor wij beroep hebben aangetekend.
in de bijlage treft u ons beroepschrift aan.
De reden dat wij een voorlopige voorziening aanvragen, is dat het hier een zeer kwetsbaar gebied
betreft met een zeer hoge cultuurhistorische waarde (werelderfgoed van UNESCO) en een zeer hoge
natuurwaarde (Ecologische Hoofdstructuur). Ook de landschappelijke waarde van het gebied als
bufferzone tussen Amsterdam en Velsen staat onder hoge druk van verstedelijking.
Tal van ontwikkelingen zijn gaande of in voorbereiding, waaronder de uitbreiding van aantal en
omvang en spreiding van evenementen (70.000 bezoekers voor meerdere evenementen van 5
dagen per week), ook voor dit gebied.
De aantasting van dit kwetsbare gebied door een intensivering van het gebruik is onomkeerbaar.
Daarom vragen wij een voorlopige voorziening aan voor dit bestemmingsplan.
Met vriendelijke groet.

Drs. J. de Jongh,
orzitter Michting Vrienden van de Forten van Spaarndam

Ir. H.P. Stapel,
Secretaris Stichting Vrienden van de Forten van Spaarndam
e-mail: rstapel0xs4all.nl
P/A Pol 46
2063 JN Spaarndam
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AANPASSINGEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN
Conclusies uit ingekomen zienswijzen
Uit de ingediende zienswijzen vloeien samengevat de volgende aanpassingen voort. Met
betrekking tot
zienswijze 1.1 wordt op het perceel van Ijsclub Nova Zembla opgenomen dat lichtmasten
tot een hoogte van 15 meter zijn toegestaan:
zienswijze 2.2 wordt het afwijkingengebied voor het oprichten van een voorzieningen ten
behoeve van een roeivereniging vergroot en het aantal vierkante
meters bepaald op 800m^;
zienswijze 3.1 wordt het bouwblok ten behoeve van het realiseren van een binnenzwembad
vergroot met 22m*;
zienswijze 6.3 wordt de toelichting aangepast met betrekking tot het melden van klachten
over evenementen;
zienswijze 6.4 wordt de toelichting aangepast worden met betrekking tot de evaluatie van
het bestaande evenementenbeleid;
Conclusies uit ingekomen zienswijzen van overlegpartners
zienswijze 1.1 wordt ~óp de verbeelding de onderhoudsweg van Tennet uit het
inpassingspian meegenomen;
zienswijze 2.1 wordt op de verbeelding de gasleidingen op de juiste locatie in te tekenen;
Ambtshalve wijzigingen
Naast de aanpassingen die voortvloeien uit de zienswijzen, is het gewenst om het
bestemmingsplan op de volgende punten aan te passen:
Herstelde incorrectheden:
De aangepaste geluidszone Westpoort en Hoogtij en de geluidzone IJmond worden
opgenomen.
De bestemming 'Maatschappelijk’ wordt zodanig aangepast dat er meer activiteiten
mogelijk zijn bij boerderij Zorgvrij.
De reeds verleende fietsenstalling en kantoor van het Recreatieschap worden positief
bestemd.
De Milieuzoneringen worden aangesloten op de zoneringen zoals die gehanteerd
worden door de gemeente Haarlemmerliede en Spaamwoude en de gemeente
Zaanstad.
De mogelijkheden voor aan- en bijgebouwen bij recreatiewoningen worden verruimd.
Er worden enkele taal- en spelfouten gecorrigeerd.
De toelichting wordt op enkele punten nader aangevuld.
De bepaling voor het maximaal aantal evenementen wordt aangepast aan de
vergunningverlening van 2015.
Binnen het vigerende bestemmingsplan is groepskamperen bij het evenemententerrein
toegestaan. Dit wordt meegenomen.
De toegestane aantal vierkante meter aan bijgebouwen bij recreatiewoningen wordt
vergroot tot 15m* met een hoogte van 3,50m.
Nota behandeling zienswijzen bestemmingsplan Spaamwoude
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Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage
Betreft:
beroepschrift Bestemmingsplan Spaarnwoude,
Idn: NUMR0.0453.BP1100SPAARNWOUDE1-R001

Spaarndam, 16-09-2015
Geachte leden van de Raad van State,
Wij hebben kennis genomen van het bestemmingsplan Spaarnwoude van de gemeente Velsen, Idn:
NLIMR0.0453.BP1100SPAARNWOUDE1-R001. Wij constateren dat onze zienswijze niet is
gerespecteerd en gaan hierbij in beroep.
Wij richten ons daarbij vooral op het gebied tussen Spaarndam en Veiserbroek.
Dit is een kwetsbaar gebied waarvan zeer hoge cultuurhistorische waarden en zeer hoge
natuurwaarden zorgvuldige bescherming verdienen in het bestemmingsplan.
De regelgeving waarnaar wij verwijzen, zowel de AMvB (Barro) als de provinciale ruimtelijke
verordening, is veelvuldig gewijzigd. Daarom hebben wij in de bijlagen bij dit beroep de teksten van
de regelgeving waarop wij doelen, bijgevoegd. Dit om te voorkomen dat een verwijzing naar een
inmiddels gewijzigde nummering van de regelgeving zijn doel voorbijschiet in het geval dat de
nummering gewijzigd is.

Belanghebbend
Dat de Stichting Vrienden van de Forten van Spaarndam belanghebbend is, komt naar voren uit
bijlage 1 van dit beroep, waarin doel en maatschappelijk draagvlak uit onze statuten zijn
weergegeven. Ik citeer hieruit: Artikel 2: Doel:
a. Het in stand (doen) houden van de “Positie bij Spaarndam" als onderdeel van de Stelling van
Amsterdam als samenhangend geheel. Het betreft hier fort Benoorden Spaarndam, Fort
Bezuiden Spaarndam, de liniewal met nevenbatterijen, de voorstelling, het schootsveld en
het achter-terrein. Daarmee is het werkgebied van de stichting de gemeenten Haarlem en
Velsen;
b. Het (doen) beschermen van de cultuurhistorische, landschappelijke en biologische waarden
van dit gebied;
c. Het (doen) bevorderen van de leefbaarheid en het voorkomen van verdere aantasting van de
verkeersbelasting op het dorp Spaarndam;
en Artikel 3: Maatsdiappelijk draagvlak:
1. De Stichting wordt ondersteund door de Vrienden, ook wel Verontruste Spaarndammers
genoemd, die de Stichting financieel, fysiek (vrijwilligerswerk) of mentaal (handtekening)
steun betuigen.
De liniewal, de voor-stelling en het schootsveld van Fort Benoorden Spaarndam, liggen in het
bestemmingsplan Spaarnwoude. Zie voor de ligging van de Stelling van Amsterdam de kaart in
bijlage 2b van dit beroep, overgenomen uit de Technische wijziging provinciale ruimtelijke
Verordening Noord-Holland, 2014-02-03. .

Ten aanzien van het maatschappelijk draagvlak merk ik het volgende op. De eerder ingediende
zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan is ingediend namens een zestal maatschappelijke
organisaties, te weten De Stichting Vrienden van de Forten van Spaamdam, de Dorpsraad
Spaamdam, de Vereniging Behoud de Hekslootpoider, de Stichting Krayenhoff, de Verontruste
Spaamdammers en de Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden. Voor de beroepszaak is gekozen
voor één beroep, met mentale ondersteuning van de andere partijen.
Stelling van Amsterdam, Werelder^oed van UNESCO
In Besluit Algemene regels ruimtelijke Ordening (Barro) zijn de Kernkwaliteiten van de Stelling van
Amsterdam aangewezen. Schootsveld en liniedijk zijn aangewezen als Kernkwaliteiten van de Stelling
van Amsterdam (Barro Artikel 2.13.3.). Ook stelt het Barro dat voor deze Kernkwaliteiten regels
moeten worden voorgeschreven in de provinciale ruimtelijke verordeningen, die in
bestemmingsplannen bewerkstelligen dat de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt (Barro
Artikel 2.13.4). Zie ook Bijlage 2a bij dit beroep.
Bijlage 2b bij dit beroep geeft de uitwerking hiervan in de Provinciale ruimtelijke Verordening NoordHolland weer. Kaart 5a van de Verordening geeft de ligging weer van de Stelling van Amsterdam
conform de (Technische wijziging) provinciale ruimtelijke Verordening Noord-Hoiland, 2014-02-03.
Het gehele gebied tussen de bebouwde kom van de Velserbroek en het fort Benoorden Spaamdam
maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam, werelderfgoed van Unesco en heeft een
uitzonderlijke universele waarde. Dit is niet aangeduid in (de verbeelding van) het voorliggende
bestemmingsplan. Wij hechten eraan dat dit gebeurt opdat burgers en initiatiefnemers hiervan
rekenschap kunnen nemen.
Conform artikel 21 van de (technische wijziging van) de provinciale ruimtelijke Verordening (bijlage
2c) dient in de regels te worden opgenomen hoe de kernwaarden van het werelderfgoed (liniewal,
voor-stelling en schootsveld) dienen te worden behouden en versterkt. Dit ontbreekt in de regels van
het bestemmingsplan. Wij hechten eraan dat ook dit gebeurt.
Wij achten het bestemmingsplan dan ook in strijd met artikel 21 en 22 van de (technische wijziging
van) de provinciale ruimtelijke Verordening Noord-Holland. En verzoeken om dit te herstellen.
Tevens ontbreekt een zorgvuldige afweging van het belang van de genoemde kernwaarden
(schootsveld en liniewal) van het weretder^oed in dit bestemmingsplan. Wij achten een aanvulling
hiervan noodzakelijk voor een goede besluitvorming.
Ecologisch Hoofdstructuur
Bijlage 3 bij dit beroep geeft de ligging weer van de ecologische hoofdstructuur (EHS) conform de
provinciale ruimtelijke verordening (wijziging begrenzing EHS en ecologische verbindingszone, 201305-17).
De Westbroekplas, de liniewal, het Landje van Grutters en nog enkele kleine stukjes grond in dit
bestemmingsplan liggen in de EHS.
Deze gebieden zijn in het bestemmingsplan niet aangeduid als EHS-gebieden. Tevens ontbreken in
het bestemmingsplan de natuurbeheerplannen, de aanduiding hoe de waarden en kenmerken
beschermd worden en hoe negatieve effecten op de wezenlijk waarden en kenmerken worden
voorkomen. Wij achten dit in strijd met artikel 19 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Wij
achten dit een onzorgvuldigheid in de besluitvorming en hechten eraan dat dit wordt rechtgezet,
waarbij de EHS wordt opgenomen in het bestemmingsplan, inclusief de natuurbeheerplannen, en
waarbij wordt aangegeven hoe de wezenlijke kernwaarden van de functie worden beschermd en
onomkeerbaar maakt, conform artikel 19 van de (wijziging begrenzing EHS en ecologische
verbindingszone, 2013-05-17) Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland.
Wellicht ten overvloede:

De liniewal en de kleine stukjes zijn in het vooriiggende bestemmingsplan bestemd als Recreatie,
zonder natuurwaarden.
Het Landje van Grutters is nu bestemd als Natuur met recreatief medegebruik. Onduidelijk is hoe dit
rust- en foerageergebied voor vogels beschermd wordt tegen het 'recreatieve medegebruik'.
De Westbroekplas in nu bestemd als Water, onduidelijk is hoe hier de natuurwaarden van de EHS
beschermd worden. Bovendien is in 20 % van het EHS-gebied van de Westbroekplas de mogelijkheid
opgenomen voor B&W om af te wijken van de bestemming van de Westbroekplas ten behoeve van
het realiseren van een kabelskibaan op het water (Artikel 14.3.1 van het bestemmingsplan). Een
dergelijke afwijking in een EHS-gebied achten wij onverantwoord en in strijd met de doelstelling van
de EHS. Wij tekenen daarom eveneens beroep aan tegen dit artikel.
Bufferzone
Het hele gebied van het bestemmingsplan is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland
aangewezen als bufferzone tussen Amsterdam als Velsen. Dit is niet opgenomen in het
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is derhalve strijdig met de Provinciale Ruimtelijke
Verordening. Wij hechten eraan dat de Bufferzone met bijbehorende regels wordt opgenomen in het
bestemmingsplan, conform de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Noord-Holland.
Tevens geven wij hierbij aan dat het gebied van de stelling van Amsterdam, aanvankelijk aangewezen
als Nationaal Landschap, later ondergebracht in het voormalige Natura 2000 gebied, ook nu in de
bufferzone de hierbij behorende bescherming toekomt conform de regels van de Provinciale
Ruimtelijke Verordening voor de Bufferzone, zowel in de verbeelding als in de regels van het
bestemmingsplan. Ook Dit ontbreekt in het bestemmingsplan. Wij achten derhalve ook dit strijdig
met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.
Tenslotte vragen wij verhaal van de proceskosten van de gemeente Velsen indien wij in het gelijk
gesteld worden.
Met vriendelijke groet.

!r/Stichting Vrienden van de Forten van Spaarndam, en

Ir. H.P^
Secretaris Stichting Vrienden van de Forten van Spaarndam

Email: rstapel@xs4all.nl
P/a: Pol 46
2063 JN Spaarndam
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OPRICHTING STICHTING
Dossiernummer: 2101388
Repertoriumnummer: 17839

Heden,-------------------------------------------------------------------------------------------------vijf april tweeduizend elf, -------------------------------------------------------------------------verschenen voor mij, meester Adriaan Heimig, notaris te Haarlem:--------------------------1. mevrouw drs. Jolijt de Jongh, wonende te 2063 JB Spaarndam-West, gemeente —
Haarlem, Visserseinde 49, geboren te Haarlem op zeventien december negentien —
honderd zevenenvijftig, zich legitimerende met rijbewijs, nummer 336805552,------afgegeven op vijftien september tweeduizend zes te Haarlem, gehuwd:---------------2. mevrouw Maria Gerarda Scholtemeijer - Stolk, wonende te 2063 JB Spaamdam—
West, gemeente Haarlem, IJdijk 14, geboren te Den Haag op negentien juni---------negentienhonderd achtendertig, gehuwd, zich legitimerende met paspoort nummer NX 5B6FC41, afgegeven op negenentwintig november tweeduizend zes;-------------3. de heer Ir. Hendrik Pleter Stapel, geboren te Haarlemmerliede en Spaamwoude op —
veertien april negentienhonderd vijfenvijftig (Paspoort nummer; NUL49JH50,-------uitgegeven te Haarlem op acht februari tweeduizend acht), gehuwd, wonende te —
2063 JB Spaamdam-West gemeente Haarlem, Visserseinde 49.-------------------------De comparanten verklaarden bij deze een Stichting op te richten en daarvoor vast te —
stellen de navolgende------------------------------------------------------------------------------STATUTEN--------------------------------------------------------------------------------------------Naam en Zetel----------------------------------- ---------------------------------------------------Artikel 1—------------------------------------------------------------------------------------------De Stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Forten van Soaarndam en is —
gevestigd te Spaamdam (gemeente Haarlem). De stichting neemt alle activiteiten over van
de in oprichting geweest zijnde stichting: Stichting "Vrienden van de Forten" en zet deze
activiteiten voort-----------------------------------------------------------------------------------Doel --------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2----------------------------------------------------------------------------------------------1 De Stichting heeft ten doel:-------------------------------------------------------------------a. Het in stand (doen) houden van de "Positie bij Spaamdam" als onderdeel van de
Stelling van Amsterdam als samenhangend geheel. Het betreft hier Fort--------Benoorden Spaamdam, Fort Bezuiden Spaamdam, de liniewal met nevenbat —
terijen, de voor-stelling, het schootsveld en het achterterrein. Daarmee is het —
werkgebied van de stichting de Gemeenten Haarlem en Velsen;------------------b. Het (doen) beschermen van de cultuurhistorische, landschappelijke en ---------biologische waarden van dit gebied;----------------------------------------------------

Blad 2

c.

Het (doen) bevorderen van de leefbaarheid en het voorkomen van verdere aan ~
tasting van de verkeersbelasting op het dorp Spaamdam;----------------- ----d. Het (doen) bevorderen van kleinschalig lokaal gebruik van de Positie bij-------Spaamdam, zodanig dat dit past bij vorenstaande:-----------------------------e. Het nemen van juridische maatregelen, al dan niet via procedures, zoals onder -meer het verzet (doen) aantekenen tegen ontwikkelingen die met de doelstelling
van de stichting strijdig zijn, en waar nodig of gewenst de algemene en-------collectieve belangen waarnemende van de inwoners van Spaamdam én uit haar
directe omgeving (zoals de gemeente Haarlemmerliede en Spaamwoude en de gemeente Velsen) in het algemeen, en de Vrienden als hierna in artikel 3 bedoeld
in het bijzonder;---------------------------- ----------------------------------f. Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Dorpsraad Spaamdam en van ------overheden ter zake. ----------------------------------------------------------Zij tracht dit doel te bereiken door;-------------------------------------------------a. het (doen) verrichten van onderhoudswerkzaamheden;-------------------------b. het steunen van activiteiten en gebruikersgroepen;
c. het voeren van propaganda; ■
d. het verwerven van geldmiddelen voor restauratie en beheer;
e. eventueel gedeeltelijk of geheel in eigen beheer exploiteren;------------------f. alle wettige middelen welke tot het gestelde doel zullen leiden.----------------

Maatschappelijk draagvlak.-----------------------------------------------------------------------

Artikel 3. -----------------------------------------------------------------------------1. De Stichting wordt ondersteund door de Vrienden, ook wel Verontruste Spaamdam —
mers genoemd, die de Stichting financieel, fysiek (vrijwilligerswerk) of mentaal ----(handtekening) steun betuigen.----------------------------------------------------2. De Stichting informeert de Vrienden en Spaamdammers middels het Dorpsorgaan van
de Dorpsraad Spaamdam, en indien nodig middels aparte flyers of andere middelen.
Boekjaar.---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4.----------------------------------------------------------------------------------------------

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar gaat in op heden en loopt
tot en met eenendertig december tweeduizend elf.-------------------------------------Bestuur.--------------------------------------------------------------------------------Artikel 5.------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen, terwijl het —
aantal fungerende bestuursleden wordt bepaald door het bestuur.-----------------2. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf.--------------------------3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af -volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. In een tussentijds ontstane
vacature benoemde bestuursleden nemen op het rooster >^n aftreden de plaats van
hun voorganger in. •
4. Aftredende bestuursleden zijn terstond en onbeperkt herbenoembaar. ■

Bijlage 2a: Kernkwaliteiten, begrenzing en regels Stelling van Amsterdam in het Barro
Het Besluit Algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, AMVB, vastgesteld 22 augustus 2011)
Stelt In Hoofdstuk 2, Titel 2.13.2 lid 1, d:
Als erfgoed van uitzonderlijke universele waarde wordt aangewezen:
Het Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam, waarvan de geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het
GML-bestand en is verbeeld op kaart 9.
De kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam zijn vastgesteld in het Barro, Artikel 2.13.3, met
verwijzing naar bijlage 10 van het Barro:
Kernkwaliteiten van de erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde (Barro artikel 2.13.3):
Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam:
1. Het unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven,
laatnegentiende-eeuwse en vroegtwintigste-eeuwse hydrologische
en militair-landschappelijke geheel, bestaande uit:
- een doorgaand stelsel van liniediiken in een grote ring om
Amsterdam;
- sluizen en voor- en achterkanalen;
- de forten, liggend op regelmatige afstand, voornamelijk langs
dijken;
- inundatiegebieden;
- voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen
(merendeels onbebouwd gebied);
- de landschappelijke inpassing en camouflage van de voonnalige
militaire objecten;

Barro Artikel 2.13.4 (provinciale verordening):
1.

In het belang van de instandhouding en versterking van de door het provinciaal bestuur
uitgewerkte en geobjectiveerde kernkwaliteiten voor te onderscheiden delen van de
er^oederen worden bij provinciale verordening regels gesteld over de inhoud van of de
toelichting bij bestemmingsplannen.

2^_Bij de verordening worden in ieder geyalri^els over dd inhoud van bestemmingsplannen
gesteld, die bewerkstelligeri dat een beetèrrimingsplan.tén opzichte van het daaraan^
/öorafgaahdë gélderidé bêsternrfiingsplah fijeuwe Béstemrriingen of eën wijziging van régels ter
öké.yan bit.gébruik yari de grönd'kaii beyatteri, mits de uitgewérkte kerrilèvaiifèitèn, bëdoeld
n het eérStë lid, worden behouden óf vérSterict

Het Barro hoofdstuk 2, Titel 2.132. lid twee stelt: Bij verordening werken de desbeteeffende provinciale staten de
begrenzing van de er^oederen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, geometrisch nader uit.
Dit is opgenomen in de provinciale verordening en weergegeven in bijlage 2b van dit beroep.

Bijlage 2b: Er^oederen met afzonderlijke universele waarde in de Provindale Verordening NoordHoliand: (2014^-03)
1
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KAART 5A: UNESCO - erfgoederen met uitzonderlijke universeiejwaardé
behorende bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
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Kaart 5a bij de Provinciale ruimtelijke Verordening: met in zwart gestippeld de Stelling van
Amsterdam.
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Titel 2 Provinciale Verordening Noord-Holland:
UNESCO-erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden
Artikel 20 UNESCO-er^oederen van uitzonderlijke universele waarden
Als er^oed van uitzonderlijke universele waarden wordt aangewezen:
a. Stelling van Amsterdamj
b. Beemster;
c. Nieuwe Hollandse Waterlinie;
d. Amsterdamse Grachtengordel.
iPe begrenzing van het y nesco-erfgoed van Hitzondérljjke universele waarden js aangegeven op kaart

ia
Artikel 21 Kernkwaliteiten uitzonderlijke Universele Waarden UNESCO-er^oederen
yoor de gronden gelegen binnen de in artikel 20 genoemde erfgoederen van uitzonderlijke
universele waarden dienen in het bestemmingsplan regels te worden opgenomeh tèh behoeve van
liet behoud Ofversterking van de kernkwaliteiten van de erfgoederen van de uitzonderlijké
jjniverseje waarde, zgajs omschreven in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
Artikel 22 Ontwikkelingen binnen UNESCO-erfgoederen
Een bestemmingsplan mag uitsluitend voorzien in nieuwe functies en uitbreiding vart^
1
bebduwing van bestaande functies binnen de gebieden als bedoeld in artikel 20 voor zover
Idezé de kernkwaliteiten van de erfgoedereri met uitzonderlijke universele waarde behoudên
jof versterken, als bedoeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie zoals gèhoemdli^
'artikel 15 en in bijlage 1 bij deze verordening]
In aanvulling op het gestelde in het eerste lid bevat het bestemmingsplan geen
bestemmingen en regels die voorzien in;
a. een grootschalige stads- of dorpsontwikkelingslocatie of glastuinbouwlocatie dan wel
een grootschalig bedrijventerrein of infrastructuurproject;
b. ben project dat, of een activiteit die de ujtgewerkte Uitzonderlijke Universele waardët^
yan het Unesco-erfgoed van uitzonderlijke universele waarden "De Beemster",
Itelling van Amsterdam"j de "Amsterdamse grachtengordel" of de "Nieuwe Hollandse
Waterlinie", 'aantast of doet verdwijnen.

Bijlage 3: Ecolo^sche Hoofdstructuur
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Provinciale Verordening (2013-12-17)
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Provinciale Verordening:
Artikel 19 Ecologische Hoofdstructuur en provinciale Ecologische Verbindingszones
Lidi
Voor de gronden aangeduid op kaart 4 en op de digitale verbeelding en/an, als Ecologische Hoofdstructuur en ais Ecologische
Verbindingszones geldt
a.

dat in een bestemmingsplan geen nieuwe bestemmingen en ibgels worden opgenomen dië omzettinq haar dé
natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren en de wezenlijke kenmerken en waarden van de ecologisdie hoofdstructuur
___significant aantasten;;
b._dat in een bestemmingsplan ten minste bestemmingen en regels worden opgenomen die de natuurfunctie mogelük makeri
c.

bl;

dat in een bestemmingsplan de ruimtelijke kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 in acht zijn genomen.

Lid 2
In aanvulling op het eerste lid beschrijft de toelichting van het bestemmingsplan:
'a. de wezenlijke waarden en kenmerken per gebied, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze verordening én zoals
___beschreven in de natuurbeheerplannen;[]]
b. hoé deze waaTden éh kènmerkéh worden beschermd en;
k hoe negatieve effecten op deze wezenlijke waarden en kenmerken vrarden voorkomeni

