Landschapsparel blijft Landschapsparel
Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: voormalig Distriport-terrein aan de Jaagweg in Berkhout
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 maart 2019
Constaterende dat:
• op de kaart 'Visie 2004-2030' zowel het gebied ten noorden als ten zuiden van de kom Berkhout
aangemerkt is als 'landschapsparel'. Volgens de legenda betreft dit (voornamelijk) agrarisch gebied met
een lage ontwikkelingsdynamiek en een landschap met hoge cultuurhistorische-, visuele-, en/of
natuurwaarden.
• het bedrijventerrein Distriport in Berkhout definitief als bedrijventerrein is geschrapt
• de bestemming 'bedrijventerrein' niet is geschrapt, zodat het terrein juridisch gezien bestaand stedelijk
gebied (BSG) is
• de bevoegdheid voor het vaststellen van een bestemmingsplan en het afgeven van een
omgevingsvergunning bij de gemeente Koggenland ligt, zodat deze gemeente over de bestemming kan
besluiten
• de bestemming 'bedrijventerrein' in stand blijft om 66 hectare zonnepanelen neer te leggen op grond die
eigendom van de provincie Noord-Holland en agrarisch in gebruik is
• Gedeputeerde Staten heeft besloten na de realisatie van de zonneweide de bestemming te laten wijzigen
naar agrarisch
• het gebied sedert de 'Visie 2004-2030' qua uiterlijk niet is veranderd, er nog steeds landbouw
plaatsvindt en het gebied daarom nog steeds gekenmerkt kan worden als 'landschapsparel'
Overwegende dat:
• Noord-Holland sinds 2013 (decentralisatie natuurbeleid) circa 2.500 hectare NNN gerealiseerd heeft.
Dat is 90% van de totale opgave. Tegelijkertijd de opgave voor meer NNN met ongeveer 1.200 hectare
is toegenomen (Omgevingsweb februari 2019)
• het ruimtelijk mogelijk is het voormalige Distriportgebied aan het NNN toe te voegen, te meer daar er
in het Jaagwegterrein in Berkhout een ecologische verbindingszone ligt of lag (RvS uitspraak
201004316/1/R1, Commissie MER, 27 juli 2009/rapportnummer 2043-109)
• Volgens de PRV van mei 2018, artikel 32a, lid 2a opstellingen voor zonne-energie in een
natuurverbinding niet zijn toegestaan
• NNN kan samengaan met agrarisch natuurbeheer, zodat landbouw op het voormalige Distriportterrein,
weliswaar in combinatie met agrarisch natuurbeheer, mogelijk blijft.

Dragen Gedeputeerde Staten op:
• in overleg met de gemeente Koggenland de bestemming 'bedrijventerrein' op het voormalige
Distriportterrein met onmiddellijke ingang, in plaats van na het plaatsen van de zonnepanelen, te
wijzigen in een agrarische bestemming met natuurbeheer
• geen zonneakker mogelijk te maken
• het terrein toe te voegen aan het NNN en zodoende deze 'landschapsparel' recht te doen
En gaan over tot de orde van de dag
Namens de fractie van de SP,
Anna de Groot

