
Besluit van Provinciale Staten van 
Noord-Holland van 6 mei 2013, tot 
wijziging van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie.
 
Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gelet op de voordracht van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland van 2 april 2013, met kenmerk 
166196/166210;

Gelet op artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening;

Besluiten:

Artikel I
De Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie als volgt te wijzigen:

A
Onder vernummering van de onderdelen d tot en 
met m tot e tot en met n, een nieuw onderdeel d 
in te voegen in artikel 26, eerste lid, luidende: 
d  Een bestemmingsplan kan voorzien in de 

huisvesting van tijdelijke werknemers, 
indien:

 1  de huisvestingsvoorziening wordt gesitu-
eerd binnen het agrarisch bouwperceel;

 2  de huisvesting plaatsvindt ten behoeve 
van de agrarische bedrijfsvoering, en;

 3  het een ondergeschikte functie ten 
opzichte van een volwaardig agrarisch 
bedrijf betreft.

B
In artikel 28, zesde lid, wordt “onderdelen a, c en 
j“ vervangen door: onderdelen a, c, d en k. 

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de 
eerste dag na de datum van uitgifte van het 
provinciale blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 6 mei 2013. 

Provinciale Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter. 

J.J.M. Vrijburg, griffier. 
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Toelichting 
De wijzigingen van artikel 26 en 28 beogen huis-
vesting van tijdelijke werknemers, in bestaande 
of nieuw op te richten bebouwing, toe te staan 
binnen het agrarisch bouwperceel. Onder tijde-
lijke werknemers wordt verstaan: Werknemers 
die tijdelijk arbeid verrichten en het hoofdverblijf 
elders hebben.
De huisvesting mag slechts een nevenfunctie 
betreffen van een volwaardig agrarisch bedrijf en 
mag dus niet als kernactiviteit worden uit-
gevoerd. Op grond van het vijfde lid van dit 
artikel zijn de ruimtelijke kwaliteitseisen van 
artikel 15 van overeenkomstige toepassing op 
nieuw op te richten bebouwing en uitbreiding 
van bestaande bebouwing. De functie blijft 
agrarisch. Recreatief (mede)gebruik van de 
voorziening is dus niet toegestaan.

Uitgegeven op 12 juni 2013.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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