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Geachte beer,

Over het beroep met zaaknummer HAA 16 / 1385 WABOA KL02 deel ik a het volgende mee.
De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur a een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak
wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak
onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.
Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient
to worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een
beroepschrift en een kopie van deze uitspraak to zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroepschrift moet u vermelden waarom u
het niet eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op www.raadvanstate.nl voor meer informatie over het
indienen van digitaal beroep.
Als a naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.
Als a de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer to vermelden.
Hoogachtend,

d ~ffier

BE021

uitspraak
RECHTBANK NOORD-HOLLAND
Zittingsplaats Haarlem
Bestuursrecht
zaak~lummer: HAA 16/1385
uitspraak van de meervoudige kamer van 21 juni 2017 in de zaak tussen
J.W. Slewe, to Ovei-veen, eiser
(gemaclitigde: mr. M. van Weeren),
en
het college van burgemeester en wethouders vary de gemeente Bloemendaal, ver~veerder
(gemachtigde: mr. H.J.M. Besselink).

Procesverloop
Bij besluit van 9 februari 2016 (het bestreden besluit) heeft verweerder eisers aanvraag om
een omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan realiseren van een
woning en een schuur/paardenstal en omzetten van de functie van de voormalige
dienstwoning op l et perceel Elswoutslaan 4 to Bloemendaal (liierna: het perceel), geweigerd.
Hiertegeu heeft eiser beroep ingesteld.
Van verweerder is een verweerschrift ontvangen.
De rechtbank heeft het beroep op 18 inei 2017 op zitting bellandeld. Eiser is in pe►-soon
verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich later
vertegen~voordigen door mr. V.H.P.J. Liickers, bijgestaan door zijn gemachtigde.

Overwegingen
1.
Niet in geschil is dat realisering van het aangevraagde project in strijd is met het ter
plaatste geldende bestemmingsplan "Landelijk Gebied 2013".
2.1
Het perceel maakt onderdeel uit van het landgoed Elswoutshoek, dat eiser in 2009
samen met zijn broer heeft aangekocht.
De bedoeling van eiser en zijn broer is renovatie en herinrichting van het landgoed, waarbij
beide broers met hun gezinnen op het landgoed woven. Tussen eiser en de gemeente is geen
overeenstemming bereikt over de wijze waarop dit gewenste gebruik kan worden
gerealiseerd.
2.2.
In de loop der tijd zijn de verhoudingen tosser eiser en zijn broer enerzijds en de
gemeente anderzijds meer en meer verstoord geraakt.
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2.3.
Bij besluit van 20 december 2012('Elswoutshoek: piketpalen en stappen voor een
goede toekoinst') heeft de gemeenteraad van de gemeente Bloemendaal (hierna: de
gemeenteraad) ruimtelijke leaders vastgesteld en verweerder verzocht binnen die leaders een
oplossing to zoeken in dit dossier.
2.4.
Door onderhandelaars van eiser en de gemeente is vervolgens een oplossingsi•icl~ting
geformuleerd, waarbij alle beboliwing worclt gesit~~eet-d in de utiliteitszone aan de oostzijde
van het landgoed. Daarbij zijn voor de beoogde bebouwing van het landgoed de in acht to
nemen oppervlakten vastge(egd. Voorts is een convenant gesloten tussen de gemeente en
eiser, met daarin de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan de
bouw van een gezinswoning.
2.5.
Op 22 oktober 2013 heeft cie gemeenteraad order meet besloten:
"1. kennis to nemen van het conversant revitaliseri►igsplan Landgoed Elswoutshoek to
Overveen;(...)
4. de oplossingsrichti~lg binnen het inrichti►lgsplan vain de utiliteitszone vast to stellen;
5. een verklaring van geen bedenkingen ingevolge de Wabo of to geven voor de realisatie
van 11et inrichtingsplan van de utiliteitszone inet de daarbij behorende bouw- en andere
werken;
6. Burgemeester en wethouders to machtigen de aangelegenheden als genoetnd order 1 thn 5
vender of to wikkelen."
2.6.
Op 11 februari 2014 heeft de gemeente eerdergenoemd conversant btiitengerechtelijk
vernietigd.
2.7.
Eisen heeft op 22 mei 2015 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning
voor de activiteit "handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordering" voor:
- de bouw van een woning van twee bou~vlageu met ee~1 leas, die als bijgebouw
fiingeert;
- de bouw van een schuur/paardensta( van een laag plus leap;
- het omzetten van de woonfimctie van de voormalige dienstwoning gars de
Els~voutslaan 4 naar een bedrijfsfunctie.
2.8.
Op 30juni 2015 heeft verweerder besloten voornemens to zijn omgevingsvergunning
to verlenen voor de bou~v van een gezinswoning, de bou~v van een schuur/paardenstal en de
fiinctiewijziging van de dienstwonin~ op Elswolitshoek, ei1 daarbij het inrichtingsplan
utiliteitszone als toetsingskader to banterer. Daarbij heeft verweerder vender besloten de
aanvraag omgevingsvergunning ii1 het leader van het wettelijk vooroverleg eY ar-tikel 6.18
van het Beslttit omgevingsrecht(Bon) voor to leggen gars het college van gedeputeerde stater
van de provincie Noord-Holland (hierna: gedeputeerde stater) en de gemeenteraad hierover
to informeren.
2.9.
Op l0 juli 2015 heeft de gemeenteraad besloten:
"Trekt de verklaring van geen bedenkingen in, die afgegeven is door de gemeenteraad op 28
november 2013 met betrekking tot een inrichtingsplan en een conversant revitaliseringsplan
Elswoutshoek."
2.10. Vervolgens heeft verweerder, nadat het ontwerp-besluit ter inzage is gelegd, bij het
bestreden besluit geweigerd om inet toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a,
order 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(Wabo)de gevraagde
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omgevingsvet~gunnii~g to verlenen.
3.
Verweerder heeft aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd dat de eerder
verleende ve~~lclaring vau geen bedenkingen door de gemeenteraad rechtsgeldig is
ingetrokken, en dat die intrekking moet ~vorden gezien als een weigering van een verklariilg
van Been bedenkingen voor de nu ter beoordeling voorliggende aanvraag. Omdat de
gemeenteraad geweigerd heeft een verklaring van geen bedenki~igeu to verlenen, kan Been
omgevingsvergunning worden verleend. Verweerder heeft voorts aan zijn ~veigeringsbesluit
ten grotldslag gelegd dat ool< het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 19 van de Provincials
Ruimtelijke Verordening(PRV)in de web staat aan vergunllingverlening.
4.1.
Eiser heeft zich in beeoep op het standpunt gesteld dat de iu 2013 verleeilde
verklaring van geen bedenkingen niet rechtsgeldig kon worden ingetrokken en dat deze
daarom nog steeds van kracht is. Het ontbreken van een verklaring van gees bedenkingen
kan dan ook niet als grondslag dienen voor de ~veigering om omgevingsvergunning to
verlenen. Daarbij komt dat het ontbreken van een verklaring van Been bedenkingen, anders
dan de ~veigering een verklaring van geen bedeilkingen to verlenen, gees weigeringsgroncl is
die aan verlening van de gevraagde vergunning in de ~veg staat. Eiser wijst itt dit verband op
de uitspraak van de Afdeling best~itirsrechtspraak van de Raad van State (hierna: de
Afdeling) van 6 april 2016, ECLL•NL:RVS:2016:921.Ook als verweerder wordt ~evolgd in
de stelling dat de intreld<ing vaii de verklaring van geen bedenkingen iu feite dient to worden
gezien als een weigering een verklaring van geen bedeukingen to verlenen, dan nog kan het
bestreden besluit geen stand houden, omdat de aanvraag slechts op ondergeschikte punten
afwijkt van het oorspronkelijke plan waarvoor wel een verklaring van geen bedenkingen is
verleend, en het relevante ruimtelijke beleid sinds de eerder afgegeven verklaring van geen
bedenkingen niet is gewijzigd. De aanvraag is derhalve niet in strijd met een goede
rtiimtelijke ordening eu de verklarii~g van geen bedenkingen lead daarom niet mogen worden
geweigerd.
Met betrekking tot de gestelde strijd met de PRV heefi eiser zich op het standpunt gesteld dat
verweerder bij constatering van strijd met de PRV aan gedeputeerde staten om ontheffing
had moeten vragen alvorens over to gaan tot weigering van de gevraagde
omgevingsvergunning.
Het bestreden besluit client daarom to worden vernietigd, aldus eiser.
4.2
Verweerder Ileeft in beroep nog aangevoerd dat de gemeenteraad een verklaring'van
gees bedenkingen kan intrekken zolang nog geen omgevingsvergunning is verleend.
Vender stelt verweerder zich op het standpunt dat de intrekking van de verklaring van Been
beden~kingen niet antlers kan ~vorden gezien da~1 als weigei•ing om voor hetgeen is
aangevraagd een verklaring van Been bedenlcingen to verlenen. Daarbij ~vijst verweerder erop
dat het bouwplau in strijd is met het gemeentelijlce beleid en dat de gemeenteraad destijds de
verklaring van Been bedenkingen uitslt►itend heeft afgegeven vanwege de met eiser bereikte
overeenstemining, die een oplossing bond in dit dossier. Nti het convenant is vernietigd, ziet
de gemeenteraad geen aanleiding meer om aan het aangevraagde project mee to werkeu en
wenst hij vast to houden aan het bestemmingsplan, aldus verweerder.
Het wettelijk kader is opgenomen in de bijlage en maakt deel uit van dez_e uitspraak.
6.
De rechtbank stelt voorop dat het besluit om aan een activiteit in afwijking van het
bestemmingsplan al clan niet medewerking to verlenen een bevoegdheid is van verweerder,
waarbij hij beleidsvrijheid heeft, die de rechter terughoudend most toetsen. Dat wil zeggen
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dat de rechter zich moet beperken tot de vraag of verweerder in redelijkheid tot zijn beshiit
heeft kunnen komen.
7.1.
Vast staat dat de gemeenteraad bij besluit van 10 juli 2015 haar eerdere besluit van
28 november 2013 heeft ingetrokken. Eiser betoogt, order verwijzing Haar diverse juridische
adviezen en de memorie van toelichting bij artikel 2.29 van de Wabo, dat de ge►neenteraad
niet bevoegd was om de in 2013 verleende verklaring van geen bedenkiugen in to trekked.
7.2.
Gelet op het bepaalde in artikel 8:5, eerste lid, van de Awb, in verbinding gelezen
met artikel 1 van de bij de Awb horende bijlage 2, kan eiser geen (rechtstceeks) beroep
instel°len tegen een besluit van de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen al
dan niet to verlenen. Naar l et oordeel van de rechtbank geldt dit evenzeer voor het besluit
va~~ de gemeenteraad tot intrekking van een eei-der door Ilem genomen beslliit omtt~ent een
verklaring vau geen bedenkingen. Dit brengt mee dat de griever van eiser, voor zover die
inhouciei~ dat de gemeenteraad niet bevoegd was om zijn eerdere besluit in to trekker, door
de rechtbank niet in deze procedure Icunnen worden beoordeeld. Dat geldt ook voor de
griever die inhouden dat de door de gemeenter•aad aan haar intrekl<ingsbesluit ten grondslag
gelegde overwegingen rechtens niet houdbaar zijn.
73.
Op grond van het voorgaande moet de rechtbank van het intrekkingsbesluit als
rechtsfeit uitgaan. Daarmee staat vast dat het besluit van 28 november 2013 ten tijde van het
bestreden besluit niet meer van kracht was.
8.1.
Verweerder step zich in beroep op het standpuilt dat het intrekkingsbeslliit van 10
juli 2015 feite(ijk en juridisch niet anders kan ~vorden geduid dan als een besluit tot
weigering van een verklaring van Been beclenkingen voor het aangevraagde project. Deze
weigering van de verklaring van geeu bedenkiilgen varmt volgens verweerder voldoende
grondslag voor het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning wegens strijd met het
bestemmingsplan.
8.2.
De rechtbank kan verweerder Merin niet volgen. Naar het oordeel van de rechtbank
kan tiit het intrekkingsbesluit zelf, Hoch uit de s~immiere toelichting op het initiatiefvoorste]
daartoe, worden afgeleid dat de gemeenteraad de bedoeling had met dit besluit een (volledig
en inhoudelijk) oordeel to geven over de vraag of het belang van een goede ruimtelijke
ordering zicli al dan niet tegen het aangevraagde project verzette. Het lijkt er ►neer op dat
inet dit besl~iit is beoogd een einde to maker aan de kennelijk bestaande onduidelijkheid over'
de vraag of het aangevraagde project wel bf niet paste in de in 2013 vastgestelde ruimtelijke
kaders, to -weten het inrichtingsplan. Met name de passage "bij de aanvraag moet worden
beoordeeld of de aauvraag past binnen de verleende VVGB,danwel een nieuwe VVGB dient
to worden aangevraagd" en de passage "De in 2015 ingediende aanvraag past volaens de
ainbtelijke beoordeling in het inrichtingsplan. De in 2015 ingediende aanvraag past niet
binnen het overzicht van de bebouwing die in het voorstel voor UVGB is opgenomen"
~vijzen daarop. Daarbij komt dat ook de gevolgde procedure - er is geen voorgenomen
weigering van de verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd - erop wijst dat de
gemeenteraad niet heeft bedoeld over de vraag of aan het gevraagde project planologisch
medewerking kort worden verleend een (eind)beslissing to geven in de vorm van een
weigering van een verklaring van geen bedenkingen.
8.3.
Nu het intrekkingsbesluit niet kan worden aangemerkt als een besluit tot weigering
van een verklaring van geen bedenkingen, moet worden vastgesteld dat ten tijde van het
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bestreden besluit geeu verleende nocli een geweigerde verklaring van geen bedenlci~igen
voorlla~lden vas.
9.1.
Zoals de Afdeling heeft overwogen (6 april 2016, ECLL•NL:RVS:2016:921) koint
het systeem van de verklaring van geen bedenkingen erop Weer dat het bevoegd gezag een
ander bestuursorgaan laat beslissen omtrent een aspect van de vergunning dat aan de
beoordeling van het bevoegd gezag is onttrokken vanwege de specialistische kennis of
bestuurlijke verantwoordelijkheid van dat andere orgaan. De omgevingsvergtuining kan door
vei~weerder dan ook alleen kan worden geweigerd vanwege stcijd met het bestemmingsplan,
~vanneer de verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad is geweiberd.
Dit laat onverlet dat verweerder de gevraagde omgevingsvergunning wel kan weigeren
zonder een verklaring van gees bedenkingen to hebben gevraagd, indien hij de weigering
baseert op een andere weigeringsgrond dan de weigeringsgrond waarop de verklaring van
geen bedenkingen ziet.
9.2.
Dat brengt mee dat de rechtbank moet beoordelen of er in dit geval sprake is van eeu
andere weigeriilgsgrond in vorenbedoelde zin. In dat geval hoeft verweerder immers, gelet
op genoemde uitspraak van de Afdeling, niet alsnog aan de gemeenteraad een verklaring van
geen bedenkingen to vragen.
10.1. Verweerder heeft aan het bestreden besluit als tweede weigeringsgrond ten grondslag
gelegd dat de omgevingsvec-gunning niet kan worden verleend vanwege strijd met het
bepaalde in de artikelen 13, 14 en 19 van de PRV. Verweerder stelt zich daarbij op het
standpunt dat, nu geen sprake is van een onevenredige belemmering van het gemeentelijk
beleid en ook geen sprake is van zwaarwegende maatschappelijke belangen die nopen tot
afwijking van de regels uit cle PRV, hij niet gellouden was om een als een verklaring van
geen bedenkingen aan to merken ontheffing (artilcel 34 van de PRV)aan gedeputeerde stater
to vragen. Het aangevraagde project is in strijd met genoemde bepalingen van de PRV en dus
met artikel 2.12, eerste lid, aanhef en order c, van de Wabo. De gevraagde
omgevingsvergunning moet daarom worden geweigerd.
10.2. Niet in geschil is dat het aangevraagde project (in ieder geval) in strijd is met de
artikelen 13 en 14 van de PRV.
11.1. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, vats de Wet ruimtelijke ordenii~g(Wro)kunneil
bij provinciale verordening regels worclen gesteld ointrent de inhoud van
bestemmingsplannen, van omgevingsvergtinningen waarbij met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onderdee) a, onde►~ 2° of 3°, van de Wabo van het bestemmingsplan of de
beheersverordening ~vordt afgeweken, omtrent de daarbij behorende toelichting of
onderbouwing, alsmede omtrent de inhoud van beheersverordeningen. De op grond van deze
bepaling vastgestelde regels worden in de ]iterat~iur en hierna'instructieregels' genoemd.
Op grond van artike14.1, derde lid, van de Wro kunnen bij pi•ovinciale verordening regels
worden gesteld die noodzakelijk zijn om to voorkomen dat in de verordening begrepen
gronden of bouwwerken minder geschikt worden voor de verwezenlijking van het Joel van
de verordening zolang geen bestemmingsplan of beheersverordening als bedoeld in het
tweede lid in working is getreden. De op grond van doze bepaling vastgestelde regels worden
in de literatuur en hiet•na'rechtstreeks werkencie regels' genoemd.
11.2. De rechtbank stelt vast dat de in de artikelen 13, 14 en 19 van de PRV neergelegde
regels instructieregels zijn. In doze regels zijn immers eisen gesteld aan de inhoud van

Zaakntunmer: HAA ]6/1385

Paging 6 van 10

bestemmingsplannen. Bij strijd van een aangevraagde activiteit net instructieregels is,
antlers dan verweerder meent, artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo niet
van toepassing. Daarin is namelijk (uitsluitend} bepaald op ~velke gronden een
omgevinasvergwlning kau worden verleend voor activiteiten die in strijd zijn met
rechtstreeks werkende regels. Ook in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo
is het uitvoeren van eeil project in strijd met ii~structieregels diet aangemerkt als
(zelfstandige) vergunningplichtige activiteit.
1 1.3. Dit betekent Haar het oo►-deel van de rechtbank dat de beoordeling van de vraag of er
aanleiding bestaat one voor een aanbevraagd project dat in strijd is met ii~striictieregels een
ontlleffing op grond van a►-tikel 34 van de PRVte vragen aan gedeputeerde stater wezenlijk
samenhaugt met en onderdeel uitmaakt van de beoordeli~~g of er groilden zijn om met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, order 3°, van de Wabo
ou~gevingsvergunning to verlenen voar een project dat in strijd is met het geldende
bestemmingsplan. De omstandigheid dat een aangevraagd project in strijd is met
instructieregels kan daarom niet worden aangemerkt als een andere weigeringsgrond dan de
weigeringsgrond waarop de door de gemeenteraad to verlenen verklaring geen bedenkingen
ziet.
11.4. Het voorgaande leidt de rechtbank tot de slotsom dat verweerder in dit geval de
omgevingsvergunning niet kon weigeren zonder een verkfaring van geen bedenkingen to
vragen aan de gemeenteraad.
12.

Het beroep is gegrond.

13.
De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiser gemaakte proceskosten. Deze
kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door
een derde beroepstnatig verleende rechtsbijstand vast op € 990,00(1 punt voor het indienen
van het beroepschrift en 1 punt voor het bijwonen van de zittiilg, met wegingsfactor 1)~.
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Beslissing
De rechtbank
- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt het bestreden besluit;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser ten bedrage van € 990,00;
- bepaalt dat verweerder aan eiser het betaalde griffierecht van € 168,00 vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E. Jochem, voorzitter, en mr. E.M. van der Linde en
mr. W.B. Klaus, leden, in aanwezigheid van mr. E. Degen, riffier. De beslissing is in het
openbaar uitgesproken op 21 juni 2017.

partijen op: ~ ,,~ _~6e

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Gemeenteraad van State. Als
hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter uan de hogerberoepsrechter worden
verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening ofom het opheffen of wijzigen van
een.bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.

'S•Ge~1 ~'~C:~ ~ `~~~~'b~"i~~Ca

~i r.:~ifi
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BIJLAGB - wettelijk kader
Artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht(Awb)luidt als volgt:
Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter.

Artikel 8:5, eerste lid, van de Awb luidt als volgt:
1. Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit als bedoeld in artikel 1 van de bij tleze vet behorende
Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak.

Ai~tikel 1 van de bij de A~vb behorende bijlage 2(Bevoegdheidsregeling
bestuursrechtspi~aak), luidt, voor zover van belang, als volgt:
Tegen een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit a~~tikel omschre
ven, kao geen beroep ~vorden ingesteld.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
1. de artikelen 2.27, eerste lid, en 2.34, eerste lid, met uitzondering van beroep dat ~vordt ingesteld door het gezag dat
bevoegd is ten aanzien van de beschikking waarop de verklaring, onderscheidenlijk de aanwijzing betrekking heeft
(...)

A2-tikel 2.1 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht(Wabo)luidt, voor zover van
belang, als volgt:
L Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit to voeren, voor zover dat geheel of gedeelCelijk
bestaat uit:
c. het gebruiken van gronden of botiw~verken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een
e~ploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, t~veede volzin,
vin die wet,

Artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo luidt ,voor zover van belang, als volgt:
1. Voor z_over de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, under c, kan de
omgevingsvergunning sfechts ~~orden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening en:
a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:
1 °. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels intake af~vijking,
2°. in de bij a(gemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
3°. in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimte(ijke onderbouwing bevat;
(...)
c. indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel ~I.1, derde lid, of4.3,'derde lid,
van de Wet ruimtelijke ordening: voor zover de betrokken regels af~vijking daarvan toestaan;

Artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo luidt als volgt:
1. In bij vet of algemene maatregel van bestuur aange~vezen categorieen gevallen wordt een
omgevingsvergunning niet verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het
daartegen geen bedenkingen heeft. Bij een maatregel als bedoeld in de eerste volzin worden slechts categorieen
gevallen aange~vezen ~vaarin voor het verrichten van de betrokken activiteit een afzonderlijke toestemming van'
het aange~vezen best~nirsorgaan ~venselijk is gezien de bijzondere deskundigheid die dat orgaan ten aanzien van
die activiteit bezit of de verantwoordelijkheid die dat orgaan draagt voor het beleid dat betrekking heeft op de
betrokken categorie activiteiten. Bij die maatregel kan ~vorden bepaatd dat het aange«~ezeu beshnirsorgaan
categorieen gevallen kan aamvijzen ~vaarin de verklaring niet is vereist.

Artikel 6.5, eerste en tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht luidt als volgt:
1. Voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, under c, van de
wet, ~vordt de omgevingsvergunning, ~vaarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, under a, under 3°, van de
vet ~vordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening, niet verleend dan nadat de
gemeenteraad van de gemeente ~vaar het project geheef of in hoofdzaak zaf worden of wordt uitgevoerd, heeft
verklaard dat hij daartegen Been bedenkingen heeft, tenzij artikel 3.2, aanhef en under b, van dit besluit of artikel
3.36 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is.
2. De verklaring kan slechts worden ge~veigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.
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De Provinciale R~iimtelijke Verordening van de Provincie Noord-Holland (PRV), luiclt voor
zover bier van belang en ten tijde van het bestreden besluit, als volgt:
Artikel3 Toepasselijkheid
In doze verordening wordt mode verstaan onder een bestemmingsplan
d. een omgevingsvergunning walrbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, under 2°, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrechtjuncto artikel 4 van bijlage II bij hct Besluit omgevingsrecht, oFartikel 2.12,
eerste lid, onderdeel 1, under 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de
beheersverardening wordt afge~r~eken.

Artilcel 13 Nieuwe woningbouw
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in nieinve ~voningbou~v in het landelijk gebied.
2. In aftvijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in de ont~vihkeling van nieu~ve woningbou~v
indien:
a. nieu~~e ~roningbou~v in overeenstemminQ is met de provincials ~voonvisie 2010-2020(vastgesfeld bij besli~iC van
27 september 2010, nr. 62) en de door gedeputeerde stater en de regiogemeenten vastgestelde regionals actieprogranuna's;
b. nieu~~e woningbou~v in overeenstemming is met de door gedeputeerde stater vastgestelde provincials ~voningboinvmonitor en provincials cvoningbouwprognose;
c. ~ieuwe ~voningbou~v niet kan worden gerealiseerd door herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren binnen bestaand bebouwd gebied en;
d. het bepaalde in artikel 15 in acht ~tiordt genomen.
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweeds lid is uietnve ~~~oningbotnv in het la~delijh gebied tevens mogelijlc, indien:
a. nieu~ve ~~,oningbou~v tot stand komt conform een Ruimte vooe Ruimte—regeling, als bedoeld in artikel 16;
b. nieu~re ~voningbo~nv onderdeel is van verbrede landbou~~ a(s bedoeld in artikel 26 e en functie~vijzigingen op
voormalige agrarische botnrpercelen a(s bedoeld in artikel 17 of,
a de nieu~ve ~voningbouw onderdeel is va~~ de transformatiegebiedei~ - meervo~idig zoals ~veergegeven op kaart 2 en
op de digitate verbeelding ervan.
4. Gedeputeerde stater kunnen nadere regels stollen inzake de card, de omvang en de locatie van nieu~ve woningbotnv.

Artikel 14 Overige vortnen van verstedelijking
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in nieu~ve verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking, als bedoeld in arCikel 1 van doze verordening, in het landelijk gebied anders dan de verstedelijking als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van doze verordening.
2. In afivijking van het eerste lid kan eon bestemmingsplan voorzien in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking in het landelijk gebied anders dan de verstedelijking als bedoeld in de artikelen 12 en 13, indien:
a. de noodzaak van verstedelijkin~ als bedoeld in het eerste lid is aangetoond;
b. is ~angetoond dat de beoogde verstedelijking niet door herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren
binnen bestaand beboliwd gebied kan warden gerealiseerd en;
c. het bepaalde in artikel 1~ in acht wordt genomen.
3. In afivijking van het bepallde in het eerste en het'riveede lid z_ijn nieime verstedelijking ofuitbreiding van bestaande verstedefijking, als bedoeld in artikel 2 van doze verordening, in het landelijk gebied tevens mogelijk indien
doze onderdeel zijn van de transform~tiegebieden - meervoudig zoals ~veergegeven op klart 2 en op de digitate verbeefding ervan.
4. Bij de toepassing van het derde lid ~~ordt het bepaalde in artikel 1~ in acht genomen.
~. Gedeputeerde stater kunnen nadere regels stollen inzake de acrd, de omvang ercde locatie van nieu~ve verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking in het landelijk gebied anders dan de verstedelijking als bedoeld in
artikelen 12 en 13.

Artikel 19 Ecologische Hoofdstructuur en provincials Ecologische Verbindingszones
L Voor de gronden aangeduid op kaart 4 en op de digitate verbeelding ervan, als Ecologische Hoofdstructuur en als
Ecologische Verbindingsrone, geldt dat:
a. dat eon bestemmingsplan de gronden als `natuur' bestemt, indien de natuurfunctie reeds is gerealiseerd;
b. eon bestemmingsplan eon wijzigingsbevoegdheid bevat die bepaalt dat burgemeester en ~vethouders eon bestemming ~vijzigen in eon natuurbestemming vanaf het moment dat:
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1° de gronden zijn venvorven of ontpacht ten behoove van het realiseren van de natuurFunctie;
2° eon overeenkomst voor fimctieverandering door middef van particulier natuurbeheer is gesloten; of
3° gedeputeerde Staten besluiten dat zij provinciale stlten zullen verzoeken om het besluit tot het veizoek tot onteigening aan de Kroon; als bedoeld in artikel 78 van de Onteigenings~vet, to nemen en dat ter voorbereiding van dit besluitvan provinciale Staten; gedeputeerde Staten eon kopie van hun besluit hierfoe aan burgemeester en ~vethouders
zenden met het verzoek over to gaan tot vaststelling van het wijzigingsplan;
c. eon bestemmingsplan goon bestemmingen en regels bevat die omzetting Haar de natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren en de ~~~ezenlijke kenmerken en ~va~rden van de Ecologiscl~e Hoofdstructuur en de Ecologische Verbindingszone significant aantasten;
d. eon bestemmingsplan het bepaalde in artikel 1 ~ in acht neemt.
2. In aanvulling op het eerste lid beschrijft de toelichting van het bestemmingsplan:
a. de ~vezenlijke kenmerken en waarden van het desbetreffende deel van de Ecologische Hoofdstruct~uur of de Fcologische Verbindingszone, zoals aangegeven in het Natuurbeheerplan;
b. hoe de ~vez_enlijke kenmerken en ~valyden ~~orden beschermd en;
c. hoe negatieve ef'fecten op de ~vezenlijke kenmerken en ~vaarden ~~orden voorkomen.
3. In af~vijking van het eerste en t~veede lid I<an eon bestemmin~splan voorzien in:
a. nie~iwe activiteiten din ~~e1 wijziging van bestaande activiteitei~ voor zover:
1° er sprake is van eon groot openbaar belang;
2° er goon reele andere mogelijkheden zijn en;
3° de negatieve effecten ~vaar mogelijk ~vorden beperkt en de overblijvende effecten worden gecompenseerd of;
b. eon activiteit of eon combinatie van activiteiten die mode tot Joel heeft de kwafiteit of k~vantiteit van de Ecologische Hoofelstructuur of de ~cologische Verbindingszone per saldo to verbetzren.
4.[n aanvulling op het derde lid:
a. voldoet het bestemmingsplan a1n de ruimtelijke k~valiteitseisen als bedoelci in artikel 1~ en is een bcstemmingsplan in overeenstemming met het gestelde in artikel 13, riveede lid, en artikel 14,t~veede lid;
h. ondercleel a, kan het bestemmingsplan hier alleen in voorzien indien in het bestemmingsplan ~aordt opgenomen:
1° op Welke wijze schacle aa~~ de Ecologische I[oofdstructuur zoveel mogelijk ~vordt voorkomen en resterende
schade ~vordt gecompenseerd;
2° hoe ~vordt geborgd dat de maatregelen ten behoove van de compensatie als bedoeld onder het vierde lid, onderdeel
b sub 1 daad~verkelijk ~vordt uitgevoerd.
S. Voor zover het derde lid, onderdeel a, under 3 van toepassing is, is artikel 2~ niet van toepassing.
6. Gedeputeerde Staten kunnen, gehoord de desbetrefPende commissie v1n provinciale Staten, de begrenzing van de
Ecologische fIoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone ~vijzigen:
a. ten behoove van eon verbetering van de samenh~ng of de planologische inpassing van de Ecolocische Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone;
b. ten behoove van eon kleinschalige ontwikkeling; of
c. ten behoove van de krachtens het derde lid gestelde regels.
7. Eon wijziging als bedoe(d in het zesde lid is mogelijk voor zover:
a. de ~vezenlijke kenmcrken en ~vaarden van de Ecologische Hoofclstruchiur en de Ecologische Verbindingszone
~vorden behouden, en
b. de oppervlakte van de Ecologische [-toofdstructuur ten minste gelijk blijtt.
8. Gedeputeerde Staten kunnen nadere repels stollen ten aanzien van:
a. de ~vezenlijke kenmerken en ~vaarden als bedoeld in het t~veede lid om der_e Hader to specificeren of aan to vullen
in het belang van de instandhouding en verdere ont~vikkeling van de natuurdoelen van de Ecologische Noofcistruchiur en de Ecologische Verbindingszone,
b. de wijze ~vaarop compensatie plaatsheeft.

