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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 november 2016,
nr. 578143/876421, tot wijziging van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur
op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat de wijziging past binnen de voorwaarden voor wijziging van de begrenzing
van de Ecologische Hoofdstructuur als genoemd in artikel 19, zesde lid, aanhef en onderdeel b,
en zevende lid van de Provinciale Ruimtelijke Verordening en op 27 oktober 2016 de
Statencommissie Ruimte, Wonen en Water is gehoord en
Gelet op artikel 19, zesde lid, aanhef en onderdeel b van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening;
Besluiten
Artikel 1
De begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur op bijlage 2: kaart 4: Ecologie behorende bij
de Provinciale Ruimtelijke Verordening te wijzigen door vervanging van deze bijlage door de bij
dit besluit behorende bijlage 2: kaart 4: Ecologie.
Artikel 2
Een digitale verbeelding van bijlage 2 kaart 4: Ecologie behorende bij de Provinciale Ruimtelijke
Verordening te publiceren op ruimtelijkeplannen.nl conform de Wet ruimtelijke ordening.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, [datum]

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.
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Bijlage 1 toelichting
Op kaart 4 behorend bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening is de begrenzing opgenomen
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In artikel 19, lid 6, onderdeel b, is bepaald dat GS
deze begrenzing onder voorwaarden kunnen wijzigen ten behoeve van een kleinschalige
ontwikkeling, gehoord de commissie (RWW).
De gemeente Laren wenst de Scouting Maggy Lekeux op de hoek van de Veerweg en de
Vredelaan in Laren positief te bestemmen. In de PRV is deze locatie aangemerkt als EHS. Dat
betekent dat het bestemmingsplan in strijd is met artikel 19 van de PRV. De ontgrenzing van de
EHS op de locatie van de scouting wordt gecompenseerd op een locatie aan de
Goyergracht-zuid in Laren.
Naar aanleiding van de bovengenoemde ontwikkeling was de herbegrenzing van de scouting in
Laren en de compensatie aan de Goyergracht-zuid al opgenomen in het Natuurbeheerplan
2016. Deze is op 29 juni 2015 door Provinciale Staten vastgesteld. Nadat het Natuurbeheerplan
2016 door PS was vastgesteld heeft de provincie een compensatieovereenkomst met de
gemeente Laren en de Stichting Gooisch Natuurreservaat gesloten waarin de afspraken over de
kleinschalige herbegrenzing zijn opgenomen. De verwachting is dat eind 2016 de algehele EHS
begrenzing in de PRV wordt gewijzigd conform het natuurbeheerplan. Voor de ontwikkeling van
de scouting is het gewenst dit eerder te wijzigen in verband met de
bestemmingsplanprocedure. Op 27 september hebben GS besloten voornemens te zijn dit
besluit te nemen. Op 27 oktober 2016 is de commissie RWW gehoord waarna GS een definitief
besluit hebben genomen.
Kleinschalige herbegrenzing en artikel 19 (EHS)
Voorwaarden om mee te werken aan een kleinschalige herbegrenzing op basis van artikel 19 lid
6 onder b van de verordening zijn:
- de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS en de Ecologische Verbindingszone
moeten worden behouden, en;
- de oppervlakte van de EHS moet ten minste gelijk blijven.
De locatie van de Scouting wordt met dit besluit uit de EHS gehaald. De locatie wordt sinds
2012 al gebruikt als scoutingterrein op basis van een gedoogbeschikking. Het terrein van de
scouting wordt gebruikt voor verschillende spelactiviteiten. In het verleden was hier een
bladopslag van de gemeente gevestigd. Op de betreffende locatie is dus altijd sprake geweest
van vrij intensief menselijk gebruik. Ook bevindt de locatie zich op korte afstand van de A1 met
geluidsniveaus van 55 tot 64 dB(A). Vanwege de geluidsbelasting van de A1 is de locatie
ongeschikt voor verstoringsgevoelige diersoorten; het beoogde definitieve gebruik als
scoutingterrein verandert hier niets aan. Het terrein dat ter compensatie aan de EHS zal worden
toegevoegd is gelegen nabij de Goyergracht-zuid. Dit perceel is momenteel in gebruik als
grasland en heeft een oppervlakte van 1.500 m2. Het is daarmee iets groter dan het areaal van
de scouting en toegangsweg (samen 1.450 m2) dat uit de EHS zal worden genomen. Dit nieuwe
perceel sluit aan op bestaand EHS-gebied en ligt ver buiten de verstoringszone van de A27. De
ecologische potenties van dit perceel zijn daarom groter dan het sterk verstoorde bos nabij de
A1 waar de scouting zal worden gevestigd (zie voor beide locaties bijlage 2). Aan de genoemde
voorwaarden uit artikel 19 van de PRV wordt dus voldaan.
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Bijlage 2: wijziging begrenzing kaart 4: Ecologie in de PRV

kaart PRV voor wijzigging scouting

kaart PRV na wijzigging scouting

kaart PRV voor wijzigging Goyergracht-zuid

kaart PRV na wijzigging Goyergracht-zuid
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Uitgegeven op 22 november 2016
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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