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Geachte Raad,
Uw kenmerk

Planning ontwerp PIP Cruquiusbrug
Het ontwerp PIP Cruquiusbrug is op 4 september 2020 ter inzage 
gelegd. De vaststelling van het PIP is 2021 voorzien.

Betreft: Horen van de gemeenteraad over Provinciaal
Inpassingsplan
Project: Cruquiusbrug

De provincie Noord-Holland werkt samen met de projectpartners 
(Hoogheemraadschap van Rijnland, Vervoerregio Amsterdam, 
gemeenten Heemstede en Haarlemmermeer) aan de vervanging van de 
bruggen en de bereikbaarheid en de (fiets)verkeersveiligheid bij de 
Cruquiusbrug. In oktober 201 8 is in een bestuurlijk overleg het 
Masterplan Cruquiusbrug vastgesteld. In de scope van het project is 
opgenomen:

De maatregelen worden uitgevoerd in uw gemeente en de gemeente 
Haarlemmermeer. Door de Projectroep is voorgesteld om via een 
Provinciaal Inpassingsplan (verder: PIP Cruquiusbrug) de maatregelen 
planologisch juridisch mogelijk te maken.

Horen van gemeenteraad
Aangezien het vaststellen van het PIP Cruquiusbrug (artikel 3.26 Wet 
ruimtelijke ordening) gepaard gaat met uitsluiting van de bevoegdheid 
van uw Raad om voor die gronden waarop het inpassingsplan 
betrekking heeft een bestemmingsplan vast te stellen, stelt de wetgever 
dat uw Raad over het aanwenden van deze bevoegdheid moet worden 
gehoord (artikel 3.26 lid 1 Wet ruimtelijke ordening).

vervanging van brug A door een bredere brug (richting 
Heemstede);
groot onderhoud aan brug B (richting Haarlemmermeer); 
verlengen van voetgangersonderdoorgang onder N201 (kant 
Heemstede);
aanleg van fietsonderdoorgang onder de Cruquiusbruggen; 
asfalteren van bestaande olifanten paadjes naar de 
voetgangersonderdoorgang fietsers.

Raad van de gemeente Heemstede door tussenkomst van Burgemeester 
en Wethouders
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Hoogachtend, 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

gedeputeerde staten van Noord-Holland, 
namens dezen, 

Vaststelling bestemmingsplannen binnen gronden PIP
Cruquiusbrug
Artikel 3.26 lid 5 Wro geeft aan dat de gemeenteraad niet langer 
bevoegd is tot vaststelling van een bestemmingsplan voor de gronden 
waarop het inpassingsplan betrekking heeft. Deze bevoegdheid ontstaat 
weer tien jaar na vaststelling van het inpassingsplan, dan wel eerder, 
indien het inpassingsplan dat bepaalt. In het inpassingsplan zal worden 
aangegeven dat de termijn van 10 jaar zal worden verkort zodat de 
gemeenten een bestemmingsplan kunnen opstellen voor de gronden 
indien dat vanuit de gemeente, na overleg met de provincie, nodig 
wordt geacht. De termijn zal worden afgestemd op de planning van 
project Cruquiusbrug waarbij het ijkpunt de oplevering van de 
werkzaamheden door de aannemer zal zijn.

Verzoek om reactie op voorgenomen plan
Hoewel uit de goede samenwerking in de projectgroep en Stuurgroep 
Cruquiusbrug de welwillendheid van uw gemeente ten 
aanzien van het project reeds blijkt, stellen wij u met deze brief, gelet 
op het bepaalde artikel 3.26, lid 1 Wet ruimtelijke ordening, in de 
gelegenheid te reageren op het plan. Wij merken hierbij overigens op 
dat het plan is opgesteld in nauw overleg met uw gemeente en dat deze 
betrokkenheid ook in het vervolg van het proces voortgezet wordt. 
Op 25 augustus 2020 hebben de Gedeputeerde Staten van Noord- 
Holland het ontwerp PIP vrijgegeven voor ter inzage legging. Gelet op 
de planning verzoeken wij u, uw eventuele reactie op de kortst 
mogelijke termijn kenbaar te maken, doch uiterlijk 1 6 oktober 2020.

projectmanager Realisatie Infrastructurele Projecten 
dhr. ing. S.V. van der Giesen

Beslissen over een omgevingsvergunning
Naast het vaststellen van een inpassingsplan biedt artikel 3.26 lid 4 
onder b Wet ruimtelijke ordening de mogelijkheid aan Provinciale Staten 
om bij besluit aan te geven dat Gedeputeerde Staten op een aanvraag 
om een omgevingsvergunning kunnen beslissen. In overleg met de 
betrokken gemeenten is afgesproken dat van deze bevoegdheid geen 
gebruik wordt gemaakt en Provinciale Staten een dergelijk besluit niet 
zal nemen.
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