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I n l e i d i n g 

1 . 1 

Aanleiding 

Het bestemmingsplan Drechterland Zuid voorziet in een herziening van de be

stemmingsplannen voor: 

de dorpen Venhuizen, Hem, Oosterleek, Wijdenes en Schellinkhout; 

het landelijk gebied, in hoofdlijnen ten zuiden van de weg N506; 

het deel van het Markermeer dat binnen de gemeente Drechterland ligt. 

Dit is het plangebied van het bestemmingsplan Drechterland Zuid 2012. Dit 

plangebied betreft feitelijk de voormalige gemeente Venhuizen, inclusief een 

deel van het Markermeer. 

Het bestemmingsplan Drechterland Zuid 2012 is vooral een beheerplan. Be

staande planologische rechten zullen worden overgenomen in een actuele re

geling, en zullen waar nodig worden aangepast naar de feitelijke of eerder 

toegestane situatie op een perceel. Op grond van het nieuwe bestemmingsplan 

zijn, met uitzondering van de gebruikelijke aanvaardbare ontwikkelingen op 

kleine schaal, geen ontwikkelingen mogelijk. Het bestemmingsplan is voor een 

beperkt deel ook een ontwikkelingsplan. Enkele (reeds bekende) ontwikkelin

gen worden mogelijk gemaakt. 

Het bestemmingsplan Drechterland Zuid sluit (waar mogelijk) aan op het be

stemmingsplan Drechterland Noord 2011 dat eerder (op 24 oktober 2011) door 

de gemeenteraad is vastgesteld. Hiermee beschikt de gemeente over een ge

heel nieuwe samenhangende planologische regeling voor het gemeentelijk 

grondgebied. 

1. 2 

Geldende bestemmingsplannen 

Met het bestemmingsplan Drechterland Zuid 2012 worden 17 bestemmings

plannen herzien. In bijlage 1 is een overzicht van deze bestemmingsplannen 

opgenomen. Deze bestemmingsplannen zijn in de periode van 1974 tot en met 

2011 vastgesteld. Een deel van de bestemmingsplannen voldoet niet meer aan 

de wet- en regelgeving en het beleid van dit moment. Het bestemmingsplan 

Drechterland Zuid 2012 voorziet hier wel in. Het bestemmingsplan biedt dan 

ook nieuwe regels voor de ruimtelijke ordening in de dorpen en het landelijk 

gebied. 
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1. 3 

Kadernota Drechterland Zuid 

Als voorbereiding op het opstellen van het bestemmingsplan Drechterland Zuid 

2012 heeft de gemeenteraad op 23 april 2012 de Kadernota Drechterland Zuid 

vastgesteld. 

De Kadernota Drechterland Zuid beschrijft de uitgangspunten voor het be

stemmingsplan Drechterland Zuid 2012 op hoofdlijnen. De uitgangspunten zijn 

in het voorliggende bestemmingsplan uitgewerkt in de toelichting, de verbeel

ding en de regels. 

1. 4 

PlanMER bestemmingsplan Drechter

land Zuid 

Dit bestemmingsplan is kaderstellend voor een aantal m.e.r.-(beoordelings)

plichtige activiteiten. Tegelijkertijd met het opstellen van voorliggend be

stemmingsplan, is derhalve een milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) voor het 

bestemmingsplan uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het Mi

lieueffectrapport Bestemmingsplan Drechterland Zuid, planMER. Dit rapport 

geldt als losse bijlage bij voorliggend bestemmingsplan. 

Een plan-m.e.r. is een in de Wet milieubeheer vastgelegde procedure die er op 

gericht is om inzicht te krijgen in de milieueffecten van de m.e.r.

(beoordelings)plichtige ontwikkelingen die op grond van een bestemmingsplan 

mogelijk worden gemaakt. De resultaten van de plan-m.e.r. worden opgeno

men in een planMER. De uitkomsten van het planMER, i.e. de milieueffecten 

van het planvoornemen en alternatieven, moeten bij vaststelling van het be

stemmingsplan worden betrokken. De resultaten zijn derhalve wanneer nodig 

in voorliggend bestemmingsplan verwerkt. 

Ter voorbereiding van de plan-m.e.r. heeft de gemeente op 21 februari 2012 

de notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. Dit stuk heeft, tezamen met 

de Kadernota, in de maanden april en mei ter inzage gelegen. De reacties zijn 

verwerkt in de planMER . 

.. ""' I • :., 

Passende beoordeling 

Naast de plan-m.e.r.-procedure is in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998 een passende beoordeling opgesteld. Deze verplichting geldt wanneer 

niet met wetenschappelijke zekerheid valt uit te sluiten dat het plan signifi

cant negatieve effecten zal hebben op Natura 2000-gebieden die voor Drech-
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terland relevant zijn. Dit betreffen MarkermeerftlJmeer, IJsselmeer en Polder 

Zeevang en in mindere mate enkele andere Natura 2000-gebieden op een af

stand van ten minste 15 kilometer in een zone van 30 kilometer rondom het 

plangebied. De passende beoordeling is als separaat hoofdstuk in het planMER 

opgenomen. Het is tevens voor het oordeel van Gedeputeerde Staten aan de 

Provincie Noord-Holland toegestuurd. 

1. 6 

Leeswijzer 

Na de inleiding is in hoofdstuk 2 een beschrijving van de bestaande situatie 

uiteengezet. In hoofdstuk 3 is kort aandacht besteed aan enkele ontwikkelin

gen die bij recht in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. In hoofd

stuk 4 is het (ruimtelijk) beleidskader uiteengezet waarin een samenvatting 

van het betreffende (ruimtelijk) beleid van het rijk, de provincie en de ge

meente is opgenomen. Hierna zijn in hoofdstuk 5 de (milieu)beperkingen uit

eengezet. Hierin is ook een samenvatting van de hiervoor noodzakelijke onder

zoeken opgenomen. Hoofdstuk 6 bevat een beschrijving van de planuitgangs

punten en de resultaten van het planMER, waarna in hoofdstuk 7 een toelich

ting op de juridische onderdelen van het bestemmingsplan is opgenomen. 

Vervolgens is in hoofdstuk 8 de economische uitvoerbaarheid van het bestem

mingsplan uiteengezet. Tot slot is in hoofdstuk 9 ingegaan op de resultaten van 

het overleg en de inspraak. 
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2.1 

Bestaande 

situatie 

Ruimtelijke situatie 

De gemeenteraad heeft op 23 mei 2011 de Structuurvisie landschap gemeente 

Drechterland vastgesteld. Hierin is een uitgebreide omschrijving van (het ont

staan van) het landschap in de gemeente opgenomen. Voor een uitgebreide 

omschrijving wordt dan ook verwezen naar de structuurvisie. In bijlage 2 is het 

betreffende hoofdstuk uit de structuurvisie opgenomen. Daarom is de om

schrijving van het landschap hierna beperkt tot een samenvatting van de tekst 

uit de structuurvisie en een omschrijving van die onderdelen die belangrijk zijn 

voor dit bestemmingsplan. 

Het landschap in de gemeente Drechterland is ontstaan door een samenspel 

van natuur en cultuur. In het begin was de natuur bepalend voor het ontstaan 

van het landschap. In het gebied wat nu ongeveer de provincie Noord-Holland 

is, zijn in de periode tot 1000 jaar na het begin van onze jaartelling strandwal

len en Oude Duinen ontstaan. De strandwallen en Oude Duinen sloten het ach

terliggende land steeds meer af van de zee. Hierdoor nam de afvoer van water 

naar de zee af. 

Met het afsluiten van de zee is ook het Noord-Holland van nu ontstaan. Achter 

de duinen lag een zogenoemd binnenduingebied van vooral zand. Hier slibden 

kleiplaten op, waartussen verschillende watergangen ontstonden. Met het ver

der opslibben van de kleiplaten werd het ook mogelijk om op de kleiplaten te 

wonen. Door de afname van de afvoer van water werden de lage gebieden ach

ter de duinen almaar nattere gebieden. In de gebieden waar geen watergangen 

waren is veen ontstaan. Door het droogvallen van de watergangen verdwenen 

deze om en nabij 800 jaar voor het begin van onze jaartelling onder het veen. 

Vanaf ongeveer 1000 jaar na het begin van onze jaartelling kwam de laag veen 

boven het waterpeil van de zee. Hierdoor was het weer mogelijk om in het ge

bied te wonen. Door de werken en werkzaamheden van de inwoners van het 

gebied werd het landschap vanaf dat moment ook steeds meer door cultuur 

bepaald. Op dit moment is er in de gemeente Drechterland vooral sprake van 

een cultuurlandschap. 
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Ordening 

Het landschap in de gemeente Drechterland is vooral een open landschap. Het 

open beeld van het landschap wordt alleen door lintdorpen, groen tangs wegen 

en boomgaarden beperkt. Dit open landschap ligt vooral in het westen van het 

plangebied. Vanaf de open plaatsen in de lintdorpen is dit open beeld duidelijk 

waar te nemen. In het oosten van het plangebied is een ruilverkaveling uitge

voerd. Hierbij is tangs de wegen, in soms wel drie rijen, groen aangebracht. 

Samen met de grote gebouwen tangs de wegen is in dit deel van het plange

bied sprake van een meer besloten landschap. 

De bebouwing tussen de dorpen is vooral gebundeld in linten. Met uitzondering 

van het westen van het plangebied zijn deze linten oost-west gericht. In het 

westen van het plangebied zijn de linten meer noord-zuid gericht. Er zijn twee 

soorten linten in de gemeente: oude en nieuwe linten, deze laatste vooral in 

de omgeving van Venhuizen en de Gouw bij Hoogkarspel. De oude linten heb

ben een sterke samenhang met de verkavelingsstructuur. Dit betekent dat ach

ter de woningen lange bedrijfsgebouwen zijn gebouwd. De breedte van deze 

gebouwen is ten hoogste de breedte van de kavels. De linten in de omgeving 

van onder andere Venhuizen (zoals de Elbaweg) zijn ontstaan tangs de ruilver

kavelingswegen. De gebouwen hier hebben een grote schaal. In het lint staan 

grote woningen op een grote kavel. Hierachter staan bedrijfsgebouwen met 

een breedte van vaak ten minste de breedte van de kavel waarop de woning 

staat. In samenhang daarmee is soms sprake van een kaprichting loodrecht op 

de verkavelingsstructuur. 

De Westfriese Omringdijk is een belangrijk element in West-Friesland. In de 

gemeente Drechterland vormt de dijk de overgang tussen land en water (het 

Markermeer). Langs de dijk liggen boerderijen, kleine dorpen of buurtschap

pen, vooral aan het einde van de linten. De dijk is zeer belangrijk en van cul

tuurhistorische en landschappelijke waarde. Op basis hiervan is de dijk dan ook 

als provinciaal monument aangewezen. Kenmerken zijn het 'kronkelige' ver

loop, het steile grastalud, het water aan de dijkvoet in de vorm van een sloot 

met op sommige plaatsen kleine wateren (kleiputten). Doordat er in het ge

bied tangs de dijk vooral sprake is van een open landschap is de dijk duidelijk 

herkenbaar. 

De linten zijn duidelijk te herkennen in het landschap, niet alleen vanwege de 

gebouwen en bouwwerken en de verkavelingsstructuur, maar ook omdat de 

oude wegenstructuur de basis is van de linten. De Hout en de Blokdijk (parallel 

gelegen aan de N506, tangs het noorden van het plangebied) liggen gedeelte

lijk op een oude dijk. Kenmerken van de oude linten zijn het slingerende ver

loop, de beperkte breedte van de weg en de beperkte afstand tussen de weg 

en de voorgevels van de gebouwen (behalve op bepaalde plaatsen liggen er 

geen voetpaden langs deze wegen). In de oude linten staan woningen en 

(voormalige) stolpboerderijen. Deze stolpboerderijen zijn een belangrijk ken

merk van het landschap van de provincie Noord-Holland. Soms staan achter de 

woning of boerderijen nog bedrijfsgebouwen. De woningen bestaan in het al-
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gemeen uit een bouwlaag met kap. Soms bestaan de woningen uit twee bouw

lagen. Sommige woningen staan in het green met een groenstrook aan de ach

terzijde en/of een grote enkele boom aan de voorzijde. De breedte van de be

drijfsgebouwen is in het algemeen ten hoogste de breedte van de kavel. De 

oude linten zijn over een afstand ook te herkennen aan de kerken en oudere 

en meer beplanting. 

In de nieuwe linten in de omgeving van Venhuizen staan de woningen op een, 

in verhouding tot de oude linten, grote afstand van de weg. Tussen de weg en 

de woningen staat vaak ook een rij bomen. Ook is er om de woningen vaak 

meer ruimte in de nieuwe linten. Dit hangt ook samen met de bedrijfsgebou

wen achter de woningen. De breedte van deze bedrijfsgebouwen is vaak ten 

minste de breedte van de kavel waarop de woning is gebouwd. Hierdoor ont

staat een beeld van een woning met een grote tuin met daarachter de brede 

gevel van het bedrijfsgebouw. 

In verschillende dorpen en buurtschappen staat een kerk in het midden van het 

lint. De uitbreidingen van de dorpen en buurtschappen hebben bij deze linten 

in de directe omgeving van de kerken plaatsgevonden. Omdat er sprake is van 

een open landschap, zijn deze kerken, als bakens in het landschap, duidelijk 

waar te nemen. Andere bakens zijn: 

De Stofmolen in Wijdenes. 

De Grote molen in Schellinkhout. 

De Vuurtoren bij Oosterleek. 

Schoorsteenpijp van de voormalige melkfabriek in Hem. 

Moderne hoge bouwwerken als de twee windmolens. 

De bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied lopen uiteen van gebouwen bij 

verschillende soorten agrarische bedrijven tot gebouwen op het bedrijventer

reinen bij Venhuizen. De bedrijfsgebouwen bij de agrarische bedrijven bestaan 

vaak uit een bouwlaag met een flauwe kap. In de nieuwe linten bij Venhuizen 

is in verhouding een groot aantal kassen gebouwd. 

2.2 

Functionele situatie 

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld op basis van een in okto

ber 2011 tot en met maart 2012 uitgevoerde inventarisatie van het gebruik, de 

gebouwen en bouwwerken en inrichting van (de gronden binnen) het plange

bied. Deze inventarisatie is samengesteld op basis van een bureauonderzoek en 

een onderzoek ter plaatse. Bij het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van de 

geldende bestemmingsplannen, informatie van Basisregistraties voor adressen 

en gebouwen (BAG), informatie van de milieuadviesdienst en luchtfoto's. Uit

gangspunt was de bestaande feitelijke situatie. Deze situatie kan dus afwijken 

van de situatie die op grond van het geldende bestemmingsplan mogelijk is. Op 

basis van dit bureauonderzoek was van een groot deel van de gronden in het 
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plangebied het gebruik van de gronden, de gebouwen en bouwwerken op de 

gronden en de inrichting van de gronden bekend. Van een klein deel van de 

gronden waren het gebruik, de op de gronden gebouwde gebouwen en bouw

werken of de inrichting nag onduidelijk. Om hier inzicht in te krijgen is in ok

tober 2011 een onderzoek ter plaatse uitgevoerd. Op basis hiervan is een vol

ledige inventarisatie van het gebruik, de gebouwen en bouwwerken en de in

richting van (de g.ronden in) het plangebied beschikbaar. 

Deze inventarisatie heeft in de periode van 10 mei 2012 tot en met 20 juni 

2012 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode was het voor de inwoners van 

het gebied mogelijk om de inventarisatie te c;:ontroleren e.n een reactie op de 

inventarisatie in te dienen. De inwoners zijn hiervoor door middel van een 

brief uitgenodigd. Er zijn ongeveer 90 reacties ontvangen. Deze reacties zijn 

beoordeeld en waar nodig is de inventarisatie hierop aangepast. 

De inventarisatie geeft een duidelijk beeld van de functionele ·situatie in het 

plangebied. Hiermee vormt de inventarisatie een gedegen uitgangspunt als ba

sis voor de verdere uitwerking van met name de planverbeelding. 
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Ontwikkelingen 

Het bestemmingsplan Drechterland Zuid is in beginsel een beheerplan, zoals in 

hoofdstuk 1 reeds is aangegeven. Toch maakt het plan ook een aantal nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk. Dit hoofdstuk gaat in het kort nader op deze ontwik

kelingen in. 

3.1 

Uitbreiding agrarische bedrijven 

("keukentafelgesprekken") 

In het plangebied gelden nu zestien verschillende, veelal verouderde bestem

mingsplannen. Een nieuw actueel bestemmingsplan is dus hard nodig. Het ge

bied heeft hoofdzakelijk een agrarisch karakter en het is daarom van belang 

dat het bestemmingsplan toekomstbestendig wordt. Daarom is er een speciaal 

traject opgezet voor (in hoofdzaak) agrarische bedrijven met uitbreidingsplan

nen: de "keukentafelgesprekken". Agrarische bedrijven met concrete uitbrei

dingsplannen voor de komende tien jaar zijn gevraagd om de gemeente te be

naderen met hun plannen. Vervolgens is er, letterlijk aan de eigen keukenta

fel, bekeken of en hoe deze plannen inpasbaar zijn in de omgeving en hoe we 

dit kunnen opnemen in het nieuwe bestemmingsplan. Dit scheelt zowel de ge

meente als de agrariers een hoop procedures, tijd en kosten in de toekomst. 

Voor 13 bedrijven 1 is een keukentafelgesprek geweest. Voor die bedrijven is 

een beeldkwaliteitsplan gemaakt en is er een notitie Planologisch onderzoek 

opgesteld. De betreffende rapporten zijn als bijlage bij de toelichting van het 

voorliggende bestemmingsplan gevoegd. Het gaat om de volgende adressen: 

1. Dorpsweg 151 te Schellinkhout (plaatsen van een recreatieverblijf). 

2. Koggeweg 3 te Venhuizen (uitbreiding melkveehouderijbedrijf). 

3. Hornweg 19b te Hem (uitbreiding fruitteeltbedrijf) . 

4. Elbaweg 22 te Hem (uitbreiding bollenbedrijf). 

5. Dorpsweg 123 te Schellinkhout (uitbreiding melkveehouderijbedrijf). 

6. Burgemeester J. Zijpweg 21 te Venhuizen (uitbreiding bollenbedrijf). 

7. Burgemeester J. Zijpweg 12a te Venhuizen (uitbreiding bollenbedrijf). 

8. Hemmerbuurt 2 te Hem (uitbreiding bollenbedrijf). 

9. Provincialeweg 1 a te Venhuizen (uitbreiding bollenbedrijf I handelsbe

drijf). 

10. De Hout 6 te Hem (uitbreiding melkveehouderijbedrijf). 

11. Burgemeester J. Zijpweg 17 te Venhuizen (uitbreiding bollenbedrijf). 

1 Eerder werd nog van 14 bedrijven uitgegaan, maar het wijzigingsverzoek voor het melkvee

houderijbedrijf op het perceel Wijmers 16A te Wijdenes is ingetrokken. 
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12. Westerbuurt 17 /27 te Venhuizen (uitbreiding bedrijf verhuren van tij 

delijke/mobiele camerasystemen en de opslag van videodata). 

13. Elbaweg 41 te Hem (uitbreiding bollenbedrijf). 

Voor deze bedrijven zijn de bouwvlakken op de verbeelding aangepast. Bij de 

uitvoering van de ontwikkelingsptannen zljn deze bedrijven gehouden aan de 

afspraken die tijdens het keukentafelgesprek zijn gemaakt. Deze afspraken 
liggen vast in de eerder genoemde beeldkwaliteitsplannen (welke onderdeel 

vormen van het bestemmingsplan) zodat hier in de toekomst op getoetst kan 

worden. 
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4. 1 

Rijksbeleid 

4 • 1 . 1 

Beleidskader 

Structuurvisie lnfrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie lnfrastructuur en Ruimte (SVIR) van 

kracht geworden. De SVIR heeft diverse nota's vervangen, zoals de Nata Ruim· 

te en Nata Mobiliteit. Oak zijn met de SVIR de ruimtelijke doelen en uitspraken 

vervallen die zijn benoemd in de Agenda Landschap, Agenda Vitaal Platteland 

en Pieken in de Delta. In de SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimte

lijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit be

treft een nieuw, integraal kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw 

rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een meer 

selectieve inzet van het rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 2028 

zijn de ambities van het Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt: 

Vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk· 

economische structuur van Nederland. 

Verbeteren van de bereikbaarheid. 

Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 

Het Rijk zet in op topsectoren zoals logistiek, water, hightech, creatieve indu

strie, chemie en voedsel en tuinbouw, waar de kracht van Nederland ligt ten 

opzichte van internationale concurrenten. De bereikbaarheid en mobiliteit van 

personen en goederen is daarbij van groat belang. Ontwikkelingen in leefbaar· 

heid en veiligheid hangen sterk samen met bevolkingsgroei en in krimp. De 

veranderende behoeften op het gebied van wonen en werken leggen daarbij 

een extra druk op een markt waar de totale vraag afneemt: kwaliteit gaat voor 

kwantiteit. De ambitie is dat in 2040 de woon-werklocaties in steden en dor

pen aansluiten op de kwalitatieve vraag en dat locaties voor transformatie en 

herstructurering zoveel mogelijk warden benut. 

Met bovengenoemde rijksdoelen zijn 13 nationale belangen aan de orde die in 

de SVIR verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de di

verse onderscheiden regio's. Buiten deze nationale belangen hebben decentra

le overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke ordening 

gekregen; het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de 

hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, be

drijven en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) 

ingrepen in een gebied nodig zijn. 
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Vanwege de ligging van het plangebied is nationaal belang 9 relevant, te we

ten: "ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en ka

ders voor klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling". Voor het IJssel

meergebied geldt een gebiedsgericht deelprogramma. In dit deelprogramma 

staat de toekomstige opgave voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening in 

het IJsselmeergebied centraal. Onderzocht wordt of op termijn het peilbeheer 

van het IJsselmeer moet worden aangepast, rekening houdend met de andere 

belangen die spelen in het gebied. Op basis van de uitkomsten van het onder

zoek wordt in 2014 nader beslist over het korte en lange termijn peilbeheer 

van het IJsselmeer gericht op de watervoorziening in Nederland en de veilig

heidsopgave in het gebied. 

4. 1. 2 

Barro/AMvB Ruimte 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de basis voor het stellen van algeme

ne regels, op te nemen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Die re

gels richten zich primair op gemeenten, die het eerstverantwoordelijke over

heidsniveau zijn voor de inhoud van ruimtelijke plannen. In het per 30 decem

ber 2011 in werking getreden Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

(Barro), de AMvB Ruimte, zijn de nationale belangen benoemd die juridische 

doorwerking vragen. Het IJsselmeergebied in artikel 2.12 van het Barro betreft 

een van die nationale belangen die in de AMvB Ruimte is opgenomen en rele

vant is voor het plangebied. In het Barro is onder andere vastgelegd dat een 

bestemmingsplan geen bestemmingen bevat die ten opzichte van inwerking

treding van het Barro nieuwe bebouwing of landaanwinning in het IJsselmeer

gebied mogelijk maakt. 

4. 1. 3 

Waterwet en Nationaal waterplan 

De Waterwet, die per 22 december 2009 van kracht is geworden, heeft gezorgd 

voor een ingrijpende bundeling van waterwetgeving. Daarnaast heeft het Na

tionaal Waterplan (NWP), waarvan de eerste versie tegelijk met de Waterwet 

is verschenen, een formele rol in de ruimtelijke ordening. De NWP bevat de 

hoofddoelstelling voor waterbeheer in Nederland en is de vervanger van de 

Vierde Nota Waterhuishouding en alle voorgaande nota's hieromtrent. Het 

NWP is tevens een structuurvisie op basis van de Waterwet en de Wet ruimte

lijke ordening en is opgesteld voor de planperiode 2009-2015. Het NWP gaat uit 

van integraal waterbeheer en van een watersysteembenadering. Het hoofd-

thema is 'Nederland, een veilige en teefbarc delta, nu en in de toekomst'. 

Het NWP beoogt te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het beleid richt 

zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en an

dere vormen van gebruik van water. In het NWP is beleid opgenomen voor het 

IJsselmeergebied, de Noordzee en de stroomgebiedbeheerplannen op grond 

van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast bevat het NWP, naar aanlei-
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ding van het advies van de Deltacommissie in 2008, beleid over maatregelen 

die genomen moeten worden vanwege de verwachte klimaatsveranderingen. 

Een voor dit bestemmingsplan belangrijk onderdeel van het NWP is uiteraard 

het beleid dat voor het IJsselmeergebied is opgenomen. Voor het IJsselmeer

gebied wordt uitgegaan van het behouden en versterken van de kernkwalitei

ten natuur, (water)landschap en cultuurhistorie. Nieuwe ontwikkelingen in het 

gebied moeten daarom zorgvuldig worden ingepast. Overheden, maatschappe

lijke organisaties en private partijen maken plannen voor nieuwe buitendijkse 

ontwikkelingen, voor wonen, werken, recreatie, infrastructuur en windenergie. 

Meestal gaat het om kleinschalige ontwikkelingen verspreid over het gebied. 

Op een aantal plekken gaat het ook om grootschaliger initiatieven voor stede

lijke ontwikkeling in en aan het water, zoals de gebiedsontwikkeling in de re

gio Amsterdam-Almere. 

Buitendijkse ontwikkelingen moeten een toegevoegde waarde hebben voor de 

bestaande kernkwaliteiten en karakteristieken van het bestaande (wa

ter)landschap. Verrommeling moet worden voorkomen door bijvoorbeeld de 

bestaande zichtlijnen niet te doorbreken. Naast esthetische voorwaarden is 

het belangrijk om bij buitendijkse ontwikkelingen te streven naar versterking 

van ecologie en veiligheid. Dit kan door in het ontwerp aandacht te besteden 

aan overgangen van land naar water. Bij buitendijkse bebouwing moet aanslui

ting met bestaande bebouwing en infrastructuur worden gezocht. Hierbij zijn 

een goede inpasbaarheid en de maatvoering van bebouwing de te overwegen 

factoren. 

Om tegemoet te komen aan de groeiende zoetwatervraag voor de korte ter

mijn zal het kabinet in 2013 een nieuw peilbesluit nemen voor het IJsselmeer

gebied. Bij dit peilbesluit zal het vaste streefpeil, voor zover de huidige infra

structuur het toelaat, vervangen worden door een bandbreedte waarbinnen 

het waterpeil mag fluctueren. Een combinatie van opzetten en uitzakken 

wordt mogelijk, waardoor meer water beschikbaar komt voor de zoetwater

voorziening. De bovengrens van de bandbreedte zal maximaal 0,30 m boven 

het huidige zomerstreefpeil (van NAP -0,20 m) liggen. Met dit peilregime is de 

zoetwatervoorziening voor de korte termijn gewaarborgd zonder dat daarvoor 

aanpassingen aan dijkhoogten noodzakelijk zijn. 

4.1.4 

Beleid plattelandswoningen (2013) 

Op 1 januari 2013 is een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevings

recht (Wabo) in werking getreden voor wat betreft burgerbewoning van (voor

malige) agrarische bedrijfswoningen in het buitengebied. Voorheen was het 

niet mogelijk dat (voormalige) agrarische bedrijfswoningen door derden moch

ten worden bewoond. De wetswijziging heeft er toe geleid dat het nu wel mo

gelijk is om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen te wonen, 

zonder dat dit de bedrijfsvoering van het bijbehorende nog in werking zijnde 
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KNELPUNTEN 

OUDE WETGEVING 

MOGELIJKHEDEN 

NIEUWE WETGEVING 

agrarische bedrijf beperkt en dat deze woningen niet warden beschermd tegen 

milieugevolgen van het bijbehorende nabijgelegen agrarisch bedrijf. Wel wor

den plattelandswoningen beschermd tegen milieugevolgen van overige omlig

gende bedrijven. 

Door verschillende ontwikkelingen in het buitengebied neemt de vraag toe om 

agrarische bedrijfswoningen los te koppelen van het agrarische bedrijf en in 

gebruik te nemen als burgerwoning. Denk bijvoorbeeld aan agrariers die hun 

bedrijf verkopen en als burger willen blijven wonen in hun (voormalige) agrari

sche bedrijfswoning. Een (voormalige) agrarische bedrijfswoning kan echter 

pas in gebruik warden genomen als burgerwoning nadat de woning een "gewo

ne" woonbestemming heeft gekregen. Juist dit punt zorgt in de praktijk voor 

problemen, omdat het toekennen van een woonbestemming vaak (ongewenste) 

beperkingen met zich meebrengt voor het agrarische bedrijf waarvan de wo

ning oorspronkelijk deel uitmaakte. Voor burgerwoningen gelden namelijk 

strengere milieunormen dan voor bedrijfswoningen. Dat geldt ook als betrok

ken partijen - bewoner en agrarier - hierover geen conflict hebben. Door de 

(mogelijke) beperkingen voor het eigen agrarisch bedrijf neemt de kans op on

gewenste situaties, zoals illegale burgerbewoning of leegstand van agrarische 

bedrijfswoningen toe. 

De nieuwe wetgeving komt tegemoet aan bovengenoemde knelpunten. Kern 

van de wetgeving is de introductie van een nieuw woningtype, te weten de 

plattelandswoning. Een plattelandswoning is een (voormalige) agrarische be

drijfswoning, die bewoond mag worden door burgers die geen functionele bin

ding hebben met het bijbehorende nog functionerende agrarisch bedrijf. De 

wetgeving regelt namelijk dat de plattelandswoning qua milieubescherming ge

lijkgesteld wordt met de (voormalige) bedrijfswoning. De bedrijfsvoering van 

het agrarische bedrijf waarvan de bedrijfswoning oorspronkelijk deel uitmaak

te, wordt hierdoor niet langer beperkt. 

Gevolg van het voorgaande is wel dat bewoners van een plattelandswoning niet 

beschermd worden tegen de milieueffecten (geur- en geluidhinder en lucht

kwaliteit) van het agrarisch bedrijf waartoe de woning voorheen behoorde. Dit 

betekent dat plattelandswoningen minder milieubescherming genieten dan 

normale burgerwoningen. 

De wetgeving voor plattelandswoningen is alleen toepasbaar op (voormalige) 

agrarische bedrijfswoningen waarvan het agrarische bedrijf nog actief is. 

Voormalige agrarische bedrijfswoningen waarbij de activitt=>iten van het agrnri

sche bedrijf in het geheel zijn beeindigd, dienen een "gewone" woonbestem

ming te krijgen. 

Een (voormalige) agrarische bedrijfswoning kan pas in gebruik warden geno

men als plattelandswoning, nadat dit planologisch is geregeld via bijvoorbeeld 

een bestemmingsplan of omgevingsvergunning. 
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Binnen het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied Drechterland 

Zuid zijn een aantal agrarische bedrijfswoningen aanwezig, die in gebruik zijn 

als burgerwoning. Het gebruik als burgerwoning is in strijd met de agrarische 

bestemming van de geldende bestemmingsplannen. De nieuwe wetgeving is 

een goede oplossing voor de geschetste knelpunten rond de burgerbewoning 

van agrarische bedrijfswoningen en is daarom in voorliggend bestemmingsplan 

vertaald door aan deze bedrijfswoningen een aanduiding "specifieke vorm van 

agrarisch - plattelandswoning" op de verbeelding toe te kennen. Hiermee is 

geregeld dat deze bedrijfswoningen ook als burgerwoning bewoond mogen 

worden. Daarmee worden strijdige planologische situaties opgeheven. 

Om in te kunnen spelen op toekomstige aanvragen, is een wijzigingsbevoegd

heid opgenomen voor het in gebruik nemen van een bedrijfswoning voor bur

gerbewoning. Per aanvraag kan door de gemeente worden beslist of zij wil 

meewerken aan een plattelandswoning. 

4.2 

Provinciaal beleid 

4. 2. 1 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 

Op 21 juni 2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie Noord-Holland 

2040 vastgesteld. Hierin zet de provincie haar visie op de (ruimtelijke) ontwik

keling van Noord-Holland uiteen. Daarbij omschrijft de provincie ook het beeld 

van Noord-Holland in 2040. Op 23 mei 2011 hebben Provinciale Staten de eer

ste herziening van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld. 

Ruimtelijke kwaliteit 

Behoud en ontwlkkeling van 
Noord-Hollandse 

cultuurlandschappen 

Behoud en ontwikkeling van 
natuurgebieden 

Behoud en ontwikkeling van 
groen om de stad 

Duurzaam 
ruimtegebruik 

Milieukwaliteiten 

Behoud en ontwikkeling van 
verkeers- en 

vervoersnetwerken 

Voldoende en op de behoefte 
aansluitende huisvesting 

Voldoende en 
gedifferentieerde rulmte voor 

landbouw en visserij 

Voldoende en 
gedilferentieerde ruimte voor 

economische activiteiten 

Voldoende en 
gedifferentieerde ruimte voor 

recreatieve en toeristische 
voorzieningen 

Figuur 1. Overzicht provinciale belangen 

Klimaat-
bestendigheld 

Voldoende bescherming 
tegen overstroming en 

wateroverlast 

Voldoende en schoon drink, 
grand- en oppervlaktewater 

Voldoende ruimte voor het 
opwekken van duurzame 

energie 
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In de visie maakt de provincie de keuze om vooral in het bestaand stedelijk 

gebied ontwikkelingen mogelijk te maken. Hiermee zet de provincie in op het 

behouden en versterken van het open landelijk gebied. Door de uitbreiding van 

het stedelijk gebied te beperken wil de provincie inspelen op de verwachte af

name van het aantal inwoners in de periode na 2040. Provinciale Staten wil het 

landelijk gebied ontwikkelen op basis van het karakter van het landelijk gebied 

in Noord-Holland waardoor de provincie een bijzonder gebied blijft voor wo

nen, werken en recreatie en toerisme. 

Noord-Holland moet een aantrekkelijke provincie blijven. In de structuurvisie 

heeft de provincie hiervoor verschillende provinciale belangen aangewezen. 

Hierbij zijn drie hoofdbelangen onderscheiden. Deze drie hoofdbelangen zijn 

samen het ruimtelijke streven van de provincie. In figuur 1 is dit in een over

zicht weergegeven. 

4. 2. 2 

Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie 

Provinciale Staten hebben op 21 juni 2010 de Provinciale Ruimtelijke Yerorde

ning Structuurvisie (PRYS) vastgesteld. Deze is op 3 november 2010 in werking 

getreden. Hierin zijn de provinciale belangen zoals opgenomen in de Struc

tuurvisie Noord-Holland 2040 uitgewerkt in algemene regels. Op 23 mei 2011 

hebben Provinciale Staten de eerste herziening van de Provinciale Ruimtelijke 

Yerordening Structuurvisie vastgesteld. Deze herziening is op 30 november 

2011 in werking getreden. 

Bestaand bebouwd gebied en landelijk gebied 

In de verordening zijn voor verschillende gebieden regels opgenomen. In 

hoofdlijnen zijn twee algemene gebieden onderscheiden: het bestaand be

bouwd gebied en het landelijk gebied. Uit de kaart, behorende bij de PRYS, 

blijkt dat het plangebied van Drechterland Zuid, bestaat uit zowel landelijk als 

bestaand bebouwd gebied. 

Bestaand bebouwd gebied 

In de toelichting op de regels voor bestaand bebouwd gebied is opgemerkt dat 

gemeenten voor de gronden in het bestaand bebouwd gebied een bestem

mingsplan moeten opstellen. Daarbij is er veel ruimte voor eigen beleid van de 

gemeenten. 

Landelijk gebied 

In de verordening is bepaald dat in een bestemmingsplan voor gronden in het 

landelijk gebied geen mogelijkheden voor de aanleg van een nieuw bedrijven-

of kantorenterrein of de uitbreiding van een dergelijk bcsttiand terrein opge-

nomen mogen warden. 
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Figuur 2. Fragment van de kaart bij de verordening, bestaand be

bouwd gebied (rood) en landelijk gebied (groen) 

Ook mogen in een bestemmingsplan geen mogelijkheden voor de bouw van 

nieuwe woningen opgenomen worden. Dit met uitzondering van onder andere: 

de bouw van nieuwe woningen op basis van de Ruimte voor Ruimte-regel; 

het - onder voorwaarden - gebruiken van agrarische gebouwen voor bij

zondere vormen van wonen, werken, recreeren en zorgen. 

In een bestemmingsplan mogen ook geen mogelijkheden worden opgenomen 

voor andere stedelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

Andere gebieden 

In de verordening zijn daarbij ook verschillende bijzondere gebieden onder

scheiden. Op de kaart bij de verordening ligt het plangebied (gedeeltelijk) in: 

gebieden met ecologische waarden; 

een landbouwgebied; 

een gebied voor waterbeheer; 

een gebied voor duurzame energie. 

Gebieden met ecologische waarden 

Het plangebied ligt op de kaart bij de verordening in gebieden van de ecolo

gische hoofdstructuur (EHS) en ecologische verbindingszones (EVZ). In de ver

ordening is bepaald dat in een bestemmingsplan voor gronden binnen een ge

bied van de EHS en EVZ: 

de gronden binnen een gebied van de EHS of EVZ als 'Natuur' moeten 

worden bestemd wanneer deze gronden feitelijk in gebruik zijn als na

tuur; 

voor de gronden binnen een gebied van de EHS of EVZ een wijzigingsmo

gelijkheid moet worden opgenomen op grond waarvan burgemeester en 
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wethouders de bestemming van de gronden, in de in de verordening ge

noemde situaties, kunnen wijzigen in 'Natuur'; 

geen bestemmingen en regels worden opgenomen die de ontwikkeling 

van de EHS of EVZ onomkeerbaar belemmeren en nadelige gevolgen voor 

de belangrijke waarden hebben; 

de zogenoemde "ruimtelijke kwaliteitseis" moet zijn overwogen. 

Figuur 3. Fragment van de kaart bij de verordening, ecologische 

hoofdstructuur (donkergroen en blauw) en weidevogelleefgebied 

( l ic ht groen ) 

In de toelichting bij een bestemmingsplan moet een omschrijving worden op

genomen van: 

de waarden per gebied zoals deze onder andere in de verordening en de 

natuurbeheerplannen zijn uiteengezet; 

de manier waarop deze waarden worden beschermd; 

de manier waarop nadelige gevolgen voor deze waarden worden voor

komen. 

Dok ligt het plangebied in weidevogelleefgebied. In de verordening is bepaald 

dat in een bestemmingsplan voor gronden binnen weidevogelleefgebied geen 

mogelijkheden mogen warden opgenomen voor: 

de bouw van gebouwen en bouwwerken anders dan binnen (uitbreidin

gen van) bestaande bouwvlakken; 

de aanleg van wegen; 

de aanleg van bossen; 

het uitvoeren van "activiteiten" anders dan "bestaande agrarische acti

viteiten" rlie het weidevogeUeefgebied verstoren ; 

het uitvoeren van werken voor het verlagen van het waterpeil. 
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Op grond van het bestemmingsplan voor de gronden binnen weidevogelleefge

bied mag de aanleg van "hoogopgaande beplantingen of laanbeplantingen" al

leen op grond van een omgevingsvergunning (voor het uitvoeren van een werk, 

geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) mogelijk gemaakt worden. 

Land bouwgebi ed 

Figuur 4. Fragment van de kaart bij de verordening, landbouwge 

bied op grote schaal (groen) 

Op de kaart bij de verordening ligt het plangebied in een gebied voor land

bouw op grote schaal. In de verordening is bepaald dat in een dergelijk gebied: 

agrarische gebouwen en bouwwerken binnen een agrarisch bouwvlak ge

bouwd moeten worden; 

een agrarisch bouwvlak - onder voorwaarden - mag worden uitgebreid 

tot ten hoogste twee hectare; 

ten hoogste een agrarische bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf mag 

worden gebouwd. 

Ook is bepaald dat op de gronden binnen het plangebied de vestiging van de 

volgende bedrijven niet is toegestaan: 

Een intensieve veehouderijbedrijf, een veehouderijbedrijf met onderge

schikte intensieve veehouderij of de ontwikkeling van een bestaand 

niet-intensief veehouderijbedrijf tot een intensief veehouderijbedrijf 

(de uitbreiding van een bestaand bedrijf is - onder voorwaarden - toege

staan). 

Een glastuinbouwbedrijf (of uitbreiding van een bestaand bedrijf). 

Een bollenteeltbedrijf (of uitbreiding van een bestaand bedrijf en het 

uitvoeren van werkzaamheden voor onafgebroken bollenteelt). 

Een zaadveredelingsbedrijf. 
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Gebied voor waterbeheer 

Figuur 5. Fragment van de kaart bij de verordening, 'primaire wa

terkering' (blauw) 

In het plangebied ligt op de kaart bij de verordening ook een zogenoemde 

"primaire waterkering". In de verordening is bepaald dat langs primaire water

keringen een vrijwaringszone van "100 meter binnendijks en 175 meter bui

tendijks" aanwezig is. Binnen deze zone geldt dat in een bestemmingsplan 

nieuwe bebouwing of gebruik anders dan voor bebouwing uitsluitend mag war

den toegestaan, indien: 

er sprake is van niet-onomkeerbare ontwikkelingen naar oordeel van de 

waterbeheerder; 

een toekomstige landwaartse versterking van de waterkering niet wordt 

belemmerd, en; 

kan warden meebewogen met het peil van het IJsselmeer. 

In gebieden die oak binnen het bestaand bebouwd gebied liggen is - onder 

voorwaarden - de bouw van bouwwerken op primaire waterkeringen mogelijk. 

Het is aan de gemeente om te bepalen welke functies aan weerszijden van een 

dijk mogelijk zijn. Het opnemen van vrijwaringszones is door de provincie 

vooral bedoeld om het overleg tussen waterbeheerder en gemeente te facilite

ren, zodat gezamenlijke afspraken over de te hanteren vrije zone langs water

keringen kunnen warden gemaakt. 

Gebied voor duurzame energie 

In het gebied voor duurzame energie is in het bijzonder een zoekgebied voor 

windmolenparken onderscheiden. Een deel van het plangebied ligt in dit zoek

gebied. In bestemmingsplannen voor gronden in dit zoekgebied kunnen be

stemmingen en regels voor het aanleggen van windmolenparken warden opge

nomen. Gelet op het standpunt van de gemeenteraad van Drechterland, zullen 
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er geen algemene bouwmogelijkheden voor windmolens in Drechterland Zuid 

worden opgenomen. Slechts de bestaande molens worden bestemd. 

Figuur 6. Fragment van de kaart bij de verordening, gebied voor 

duurzame energie (groen) en zoekgebied voor windmolenparken 

(markering) 

Ook kunnen in een bestemmingsplan voor gronden buiten dit zoekgebied en 

het bestaand bebouwd gebied - onder voorwaarden - bestemmingen en regels 

voor het aanleggen van windmolenparken worden opgenomen. 

In bestemmingsplannen mogen volgens de verordening alleen bestemmingen en 

regels worden opgenomen voor de bouw van alleenstaande windmolens: 

bij knooppunten van wegen en dergelijke of bij bijzondere plaatsen 

waarbij een boerderij niet als bijzondere plaats wordt aangeduid; 

wanneer de bouw in een windmolenpark niet mogelijk is. 

In de verordening is ook bepaald dat in bestemmingsplannen voor de bouw van 

woningen, bedrijventerreinen en dergelijke uiteengezet moet worden op wel

ke manier invulling wordt gegeven aan energiebesparing en inzet van duurza

me energiebesparing en inzet van duurzame energie, waaronder mede wordt 

verstaan het gebruik van restwarmte, Warmte Koude Opslag en aardwarmte, 

zonne-energie, biomassa. Nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande 

verstedelijking dient aan eisen van duurzaam bouwen te voldoen. 

Op 9 juli 2012 hebben Gedeputeerde Staten een voorbereidingsbesluit geno

men. In het coalitieakkoord staat namelijk aangegeven dat de provincie er 

geen windmolens meer bij wil in Noord-Holland. Om die reden hebben Gede

puteerde Staten besloten om het beleid en de planologische regels aan te pas

sen. Vooruitlopend op die aanpassingen was het noodzakelijk om een voorbe-
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reidingsbesluit te nemen. Hiermee wordt de planologische situatie voor wind

turbines in Noord-Holland bevraren. 

Het voorliggende bestemmingsplan is vooral een beheerplan. De gronden bin

nen het plangebied zijn dan oak overeenkomstig het bestaande gebruik be

stemd wanneer deze op grand van wet- en regelgeving is toegestaan. 

De in hoofdstuk 3 beschreven ontwikkelingen die op grand van het voorliggende 

bestemmingsplan mogelijk warden gemaakt betreffen vooral de uitbreiding van 

agrarische bouwvlakken bij bestaande agrarische bedrijven tot ten hoogste 

twee hectare. De ontwikkelingen passen binnen het pravinciaal beleid zoals 

opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verardening Structuurvisie. 

Het voorliggende bestemmingsplan past binnen het pravinciaal beleid zoals op

genomen in de Provinciale Ruimtelijke Verardening Structuurvisie. 

4.2.3 

Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk 

Gedeputeerde Staten hebben op 30 juni 2009 het Beeldkwaliteitsplan Westfrie

se Omringdijk vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is er op gericht om de 

Westfriese Omringdijk te behouden door ontwikkelingen mogelijk te maken. 

De Westfriese Omringdijk is aangewezen als provinciaal monument. Op grand 

hiervan is alleen de dijk zelf beschermd. Het beleid van de provincie is er op 

gericht om provinciale monumenten te beschermen op basis van het uitgangs

punt "behoud door ontwikkeling". Dit betekent dat door ontwikkelingen de 

cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de Westfriese Omringdijk 

worden behouden. Ook is hierdoor het versterken van deze waarden mogelijk. 

In het beeldkwaliteitsplan wordt de Westfriese Omringdijk in samenhang met 

zijn omgeving overwogen. Hiermee ligt de dijk duidelijk in zijn omgeving. In 

het beeldkwaliteitsplan zijn de basisregels voor het behoud en de ontwikkeling 

van de ruimtelijke waarden van de dijk uiteengezet. 

In het beeldkwaliteitsplan zijn verschillende delen van de Westfriese Omring

dijk onderscheiden. In het plangebied ligt het deei Markermeerdijk. 

Het deel Markermeerdijk ligt tussen Enkhuizen en Schardam. Hier bestaat de 

dijk uit gras met keien aan de waterzijde. Op de dijk ligt een weg. Vanaf de 

weg is er zicht op het Markermeer. Aan de waterzijde liggen natte agrarische 

graslanden. Het landschap aan de landzijde is voor het grootste deel open. 

Langs de dijk liggen veel natte natuurgebieden. Ook liggen verspreid langs de 

dijk agrarische bedrijfspercelen. De lintdorpen liggen haaks op de dijk en zijn 

verdichtingen in het open landschap. De Westfriese Omringdijk is duidelijk te 

herkennen in het open landschap in de omgeving van de dijk. De belangrijkste 

ontwikkeling van de dijk is de versterking van de dijk. 
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In het beeldkwaliteitsplan is een voorstel opgenomen voor een zogenoemde 

"kwaliteitszone" van 200 meter aan de land- en waterzijde van de dijk. Bij

zonder aan dit deel van de Westfriese Omringdijk zijn de linten. Omdat de lin

ten haaks op de dijk liggen zijn er "besloten ruimtes" binnen het open land

schap. Om deze landschappelijke waarden te behouden is het belangrijk om in 

het gebied tussen de linten, in de directe omgeving van de dijk, geen ontwik

kelingen op grote schaal te laten plaatsvinden. 

Het water tegen de dijk moet waar mogelijk behouden blijven. Wanneer toch 

land aangelegd moet worden moet de schaal hiervan, bij voorkeur, klein blij

ven. Het moet "laag en leeg" worden ingericht. Mogelijke voorzieningen voor 

de recreatie moeten zijn te verplaatsen waardoor deze na het seizoen van het 

land verplaatst kunnen worden. 

De bestaande structuur van gebouwen en bouwwerken met een kleine schaat 

tangs de dijk kan aanteiding zijn voor de bouw van enkete woningen. Voor

waarde hierbij is dat dit direct tangs de dijk ptaatsvindt en de uitzichten op 

het landschap behouden btijven. 

Bij het versterken van de dijk is het betangrijk dat de kenmerken van de dijk 

behouden blijven. Hierbij zijn er ook kansen voor de aanteg van onder andere 

uitzichtptaatsen. 

De gronden die in het beeldkwatiteitsplan voor de Westfriese Omringdijk zijn 

aangemerkt ats zogenoemde kwaliteitszone zijn in het bestemmingsplan ats 

aanduiding "kwaliteitszone" opgenomen. Op grond hiervan is het behoud van 

de cuttuurhistorische waarden van de gronden zoats die in het beeldkwatiteits

ptan zijn uiteengezet, gewaarborgd. 

Het voorliggende bestemmingsplan past binnen het provinciaal beleid zoats op· 

genomen in het Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk. 

4.2.4 

Provinciaal Waterplan 2010-2015 

Het Provinciaal Waterplan beschrijft de kaders voor waterbeheer in Noord

Holland. Provinciate Staten hebben dit plan op 16 november 2009 vastgestetd. 

In het waterplan is het provinciate beleid uitgewerkt aan de hand van de drie 

thema's 'beschermen', 'benutten en beteven' en 'beheren'. Bij bestemmings

planherzieningen moeten gemeenten tevens rekening houden met dit beteids

kader. 
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4.3 

Gemeentelijk beleid 

4.3.1 

Toekomstvisie Drechterland 

In 2009 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Drechterland vastgesteld. 

Hierin heeft de gemeente haar visie op de ontwikkeling van de gemeente uit

eengezet. Hiermee geeft de visie richting aan de ontwikkeling. 

De visie is opgesteld op basis van de eigen waarden van de gemeente Drechter

land. Uitgangspunten van de visie zijn dan ook: 

"Het landschap van Drechterland is de sterkste troef". 

"De landschappelijke kwatiteiten zijn omgevingskwatiteiten". 

"De kernen zijn de dragers van de identiteit van Drechterland". 

"De agrarische activiteiten vormen de dragers van het landschap". 

Belangrijk in de visie is het landschap van Drechterland. Dit is een van de be

langrijke onderdelen van een rustig en veilig woonmilieu voor de bestaande en 

nieuwe inwoners van de gemeente. 

Woningen 

In de bestaande dorpen is beperkt ruimte voor de nieuwbouw van woningen. 

Het uitgangspunt is dat voor iedereen een "wooncarriere" mogelijk is in het 

eigen dorp. Er zijn in de bestaande situatie in verhouding maar een beperkt 

aantal woningen voor ouderen en inwoners die hulp nodig hebben. In de dor

pen is het beleid er in de eerste plaats gericht op het bouwen van zogenoemde 

"levensloopbestendige" woningen. 

Voorzieningen 

Een van de uitgangspunten van de Toekomstvisie, is dat er in elk dorp een mi

nimum aan basisvoorzieningen aanwezig moet zijn . Dit zijn in ieder geval een 

peuterspeelzaal, basisschool, sportveld en dorpshuis. In overleg met de inwo

ners wordt bekeken welke aanvullende voorzieningen nodig zijn. Niet in alle 

dorpen zijn alle aanvullende voorzieningen nodig: de dorpen kunnen elkaar 

aanvullen. Belangrijk hierbij is dat de dorpen goed te bereiken zijn. 

Agrarische bedrijven 

Het landschap in Drechterland is een levendig landschap. Vooral agrarische be

drijven zijn belangrijk voor het beeid er van. in de gemeente zijn nog steeds 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven. 

Kenmerken van het beeld van het westen van polder de Drieban, in het westen 

van het bestemmingsplangebied, zijn de kleine schaal van het landschap en de 

schilderachtige uitzichten. In dit gebied zijn, in verhouding tot onder andere 

polder het Grootslag ten noorden van het bestemmingsplangebied, kleine agra-
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rische bedrijven gevestigd. Dit betreffen "specialistische agrarische bedrijven 

of agrarische bedrijven met andere functies". Deze bedrijven ondersteunen de 

kenmerken van het landschap. 

Landschap 
In de directe omgeving van Hem en Venhuizen is er aanleiding tot wijzigingen 

in het landschap. In de visie is het voorstel opgenomen om hier de bestaande 

meer of minder verspreide gebouwen langs de (polder)wegen te "verdichten" 

tot goed in het landschap ingepaste linten. 

Figuur 7. Fragment van de kaart bij de Toekomstvisie Drechterland 

Het voorliggende bestemmingsplan sluit waar mogelijk aan op de Toekomstvi

sie Drechterland. Het bestemmingsplan past binnen het gemeentelijk beleid 

zoals opgenomen in de toekomstvisie. 

4.3.2 

Welstandsnota Drechterland 

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2011 de Welstandsnota Drechterland vastge

steld. In deze welstandsnota heeft de gemeente haar welstandsbeleid uiteen

gezet. Dit beleid is erop gericht om de "redelijke eisen van welstand" te 

waarborgen. De regels in de welstandsnota zijn met name kwaliteitsvoorschrif

ten met betrekking tot het uiterlijk van gebouwen. In de welstandsnota zijn 

verschillende welstandsgebieden onderscheiden. Afhankelijk van het type ge

bied zijn er bepaalde voorwaarden gesteld waaraan bouwwerken moeten vol

doen, om niet te erg als dissident in die omgeving te warden ervaren. Het be

stemmingsplangebied omvat verschillende van deze welstandsgebieden, te we

ten: 

1. Karakteristiek buitengebied. 

2. Ruilverkaveling. 
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3. Karakteristieke linten. 

4. Linten. 

5. Centrumgebieden. 

6. Uitbreidingsgebieden met overwegend seriematige bouw. 

7. Uitbreidingsgebieden met overwegend individuele bouw. 

8. Bedrijventerreinen. 

9. Sport en recreatie. 

Verklaring 

plangebied 3 - Karokteristieke Linten 

[ l 1 - Karokteristiek buitengebled ml ~ -Linten 

6 - Ultbreldlngsgebleden met 
overwegend seriematlge bouw 

r-1 7 - Uitbrefdingsgebleden met 
L_______..J overwegend indiv1duete bouw ml 8 · Bedrijventerreinen 

ml 9 • Sport en recreatle 

~~ gegevens GBKN 

Im 2 - RuUverkaveling ml 5 - Centrumgebleden 

Figuur 8. Kaart Welstandsnota Drechterland 

CONCLUSIE 

Naast algemene welstandscriteria, zijn voor deze verschillende welstandsge

bieden gebiedsgerichte welstandseisen opgenomen. Voor een overzicht van de

ze welstandseisen wordt naar de welstandsnota verwezen. 

Het welstandsbeleid zoals opgenomen in de Welstandsnota Drechterland is waar 

nodig in het voorliggende bestemmingsplan uitgewerkt. Het besternrningsplan 

past dan ook binnen het gemeentelijk beleid zoals opgenomen in de welstands

nota. 
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4.3.3 

Structuurvisie landschap gemeente 

Drechterland 

De gemeenteraad heeft op 23 mei 2011 de Structuurvisie Landschap vastge

steld. Hierin heeft de gemeente in hoofdlijnen haar beleid voor het landschap 

uiteengezet. Hiermee biedt de visie voorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelin

gen in het landschap. De structuurvisie is een beeldkwaliteitsplan zoals be

doeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. 

In de visie worden drie soorten gebieden onderscheiden: 

1. Gebieden waar het beleid is gericht op het behouden en versterken van 

de landschappelijke waarden. 

2. Gebieden waar het beleid is gericht op het stap-voor-stap veranderen 

van de landschappelijke waarden waar het versterken van deze waarden 

noodzakeli jk is. 

3. Gebieden waar het beleid is gericht op het vernieuwen van het land

schap waar dit door ontwikkelingen wenselijk is. 

In figuur 9 is de kaart bij de structuurvisie weergegeven waarop deze gebieden 

zijn weergegeven. 

· Behouden en verslerken 

.. Vemieuwen 
(Hoogkarspel Zuld) 

' ' ... 

' ' \ 

' ' ' ' 

' I 

I 
I 

.r 
I 

' I 
I 
I 

I 
I 

I 
J 

Figuur 9. Kaart bij de Structuurvisie landschap gemeente Drech

terland 
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Behouden en versterken 

Het grootste deel van het landelijk gebied van de gemeente is aangeduid als 

een gebied waar het beleid is gericht op het behouden en versterken van de 

landschappelijke waarden. Dit betreft vooral het gebied in het noord- en zuid

westen van de gemeente en het gebied langs de Westfriese Omringdijk. Het 

betreft ook de dorpen Westwoud, Oosterblokker, Schellinkhout, Wijdenes en 

het oosten van Oosterleek. Ook de buurtschappen in de directe omgeving van 

deze dorpen liggen in het gebied. 

De landschappelijke waarden in dit gebied zijn vooral de cultuurhistorische lin

ten en de verkavelingsstructuur en de openheid die hiermee samenhangt. Deze 

zijn ook nog goed te herkennen in het landschap. 

De Westfriese Omringdijk is op de schaal van de provincie van landschappelijke 

waarde. Hiervoor is door de provincie ook het Beeldkwaliteitsplan Westfriese 

Omringdijk vastgesteld. De structuurvisie sluit wat betreft het gebied aan op 

de beeldkwaliteitszone van 200 meter die in het Beeldkwaliteitsplan Westfrie

se Omringdijk is opgenomen. 

Transformeren 

Het gebied in de directe omgeving van Hem, Venhuizen, De Hout is aangeduid 

als gebied waar het beleid is gericht op het stap-voor-stap veranderen van de 

landschappelijke waarden. De structuur van het landschap, bestaande uit de 

wegen en het groen langs de wegen en vaarten, biedt goede mogelijkheden, 

maar de hier aanwezige gebouwen en bouwwerken sluiten hier niet goed op 

aan. Grote gebouwen en bouwwerken staan "kaal" in het landschap en er is 

geen sprake van een goede overgang en connectie met het landelijk gebied. 

Daarbij zijn er in deze orngeving delen zoals het bedrijventerrein bij de Hem 

en enkele dorpsranden van het dorp Venhuizen waar versterking van de land

schappelij ke kwaliteit nodig is. 

Vernieuwen 

De gebieden waar een ontwikkelings- of veranderingstaak van toepassing is of 

waar naar de mening van de gemeente veranderingen mogelijk zijn, worden 

aangeduid als een gebied waar vernieuwen van de landschappelijke waarden 

wenselijk is. Dit betreffen de drie zogenoemde "scheggen" en het gebied ten 

zuidwesten van Hoogkarspel. Dit gebied ligt tussen een scheg en de voorziene 

nieuwe Westfrisiaweg. Hier is een uitbreiding van Hoogkarspel voorzien waar

bij een bijzonder woongebied moet ontstaan dat sterk samengaat met het 

landschap. Het landschap zelf is hier onvoldoende om een dergelijke ontwikke

ling goed in te kunnen passen. Hierbij is het vernieuwen van het landschap dan 

ook nodig. 

Het voorliggende bestemmingsplan sluit waar mogelijk aan op de Strucluurvisie 

landschap gemeente Drechterland. Het bestemmingsplan past dan ook binnen 

het gemeentelijk beleid zoals opgenomen in de structuurvisie. 
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4.3.4 

Beleidsregels 

Door de gemeenteraad zijn voor verschillende onderwerpen beleidsregels vast· 

gesteld. In tabel 1 is een overzicht van de beleidsregels opgenomen. 

Tabel 1. Beleidsregels 

Beleidsregels voor de bebouwde kom 

Beleidsregels voor aanvullende of vervangende woningbouw in 

woonwijken 

Vastgesteld 

8 november 2007 

8 november 2007 

Beleidsregels voor woningbouw in de linten 8 november 2007 

Beleidsregels voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven en 8 november 2007 

vergroting van bestaande bouwblokken 

Beleidsregels voor bijgebouwen 8 november 2007 

Beleidsregels voor erkers 8 november 2007 

Beleidsregels voor het gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing 8 november 2007 

na beeindiging van het agrarisch bedrijf 

Beleidsregels voor detailhandel 8 november 2007 

Beleidsregels voor het toestaan van niet agrarische ontwikkelingen 8 november 2007 

bij volwaardige agrarische bedrijven om zo mee te werken aan de 

ontwikkeling van Verbrede Landbouw 

Beleidsregels Bed and Breakfast 

Beleidsregels paardrijdbakken, zwembaden en tennisbanen 

(voorzieningen) in het buitengebied 

Beleidsregels voor huisvesting van buitenlandse werknemers in 

Drechterland 

Beleidsregels voor dakopbouwen op bijgebouwen 

Beleidsregels voor inwoning zorgbehoevenden/zorgverleners 

Beleidsregels voor antennemasten 

Beleidsregels voor horen bij zienswijzen 

Beleidsregels voor kleinschalig kamperen 

Beleidsregels voor verkoop aan huis 

21 februari 2006 

11 januari 2007 

14 maart 2012 

16 september 2008 

8 november 2007 

8 november 2007 

28 augustus 2007 

24 augustus 2009 

28 februari 2008 

De beleidsregels zijn verwerkt in het voorliggende bestemmingsplan. Het voor· 

liggende bestemmingsplan past dan ook binnen het gemeentelijk beleid zoals 

opgenomen in de verschillende beleidsregels. 
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Beperkingen 

Dit bestemmingsplan is kaderstellend voor een aantal m.e.r.-(beoordelings)

plichtige activiteiten. Tegelijkertijd met het opstellen van voorliggend be

stemmingsplan, is derhalve een milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) voor het 

bestemmingsplan uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het Mi

lieueffectrapport Bestemmingsplan Drechterland Zuid, planMER. Dit rapport 

geldt als losse bijlage bij voorliggend bestemmingsplan. 

Met de plan-m.e.r. zijn verschillende onderzoeken ten behoeve van de uit

voerbaarheid van dit bestemmingsplan uitgevoerd. Op basis van de resultaten 

van de planMER is voor dit bestemmingsplan gekozen om alternatief 2B juri

disch-planologisch nader uit te werken. De planuitgangspunten die hieruit naar 

voren komen zijn in paragraaf 6.3 omschreven. 

Voor zover van toepassing zijn de conclusies uit het planMER in het navolgende 

aangegeven. 

5. 1 

Milieubeperkingen 

5. 1 . 1 

Ge I u id 

Wegve rkeers law aai 

Op 1 februari 1980 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh 

is er op gericht om de geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai 

te voorkomen en te beperken. Deze wet is op 1 januari 2007 voor het laatst 

gewijzigd. 

In de Wgh is in artikel 74 bepaald dat bij elke weg in beginsel een (geluids- )zo

ne aanwezig is. Dit met uitzondering van: 

wegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

wegen waarop een snelheid van ten hoogste 30 km per uur is toege

staan. 

In de Wgh is bepaald dat de ten hoogste toegestane geluidsbelasting vanwege 

het wegverkeerslawaai op een gevel van een woning binnen een geluidszone 

48 dB is. 

Op de wegen in en in de directe omgeving van het plangebied is een snelheid 

van 30, 50, 60 of 80 kilometer per uur toegestaan. 
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Het voorliggende bestemmingsplan is vooral een beheerplan. De geluidsbelas

ting vanwege wegverkeerslawaai in de huidige situatie wordt aanvaardbaar ge

acht. Onaanvaardbare geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai wordt dan ook 

niet verwacht. 

Voor de in hoofdstuk 3 uiteengezette ontwikkelingen, die op grand van het 

voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt warden, zijn "eigen" ruimte

lijke onderbouwingen opgesteld. De ruimtelijke onderbouwingen zijn als losse 

bijlagen bij het voorliggende bestemmingsplan opgenomen. Uit de ruimtelijke 

onderbouwingen blijkt dat onaanvaardbare geluidhinder vanwege wegverkeers

lawaai niet wordt verwacht. Uit de planMER blijkt voorts dat wegverkeersla

waai geen belemmering ten aanzien van de uitvoerbaarheid van dit bestem

mingsplan vormt. 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on

aanvaardbare geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai belemmerd. 

Sp oo rwegve r keers law a a i 

De Wgh is er ook op gericht de geluidhinder vanwege spoorwegverkeerslawaai 

te voorkomen en te beperken. Hierin is bepaald dat bij algemene maatregel 

van bestuur ter beperking van spoorwegverkeerslawaai bepalingen opgenomen 

kunnen worden betreffende de onderwerpen die ter beperking van de geluids

belasting van wegen geregeld zijn in hoofdstuk VI van de Wgh. 

Op grond hiervan is in het Besluit geluidhinder (Bgh), dat op 1 januari 2008 in 

werking is getreden, een regeling voor (geluids)zones bij spoorwegen opgeno

men. De spoorwegen waarop de regeling van toepassing is zijn weergegeven op 

een kaart bij de Regeling zonekaart spoorwegen die op 1 januari 2007 ln wer

king is getreden. In de Wgh is bepaald dat bij elke spoorweg een geluidszone 

van 100 tot 500 m aanwezig is. 

In of in de directe omgeving van het plangebied liggen geen spoorwegen. Het 

plangebied ligt dan ook niet (gedeeltelijk) binnen een bij een spoorweg aan

wezige geluidszone. 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

spoorwegverkeerslawaai belemmerd. 

lndustrielawaai 

De Wgh is er ook op gericht de geluidhinder vanwege industrielawaai te voor

komen en te beperken. In de Wgh is bepaald dat wanneer in een bestemmings

plan gronden warden bestemd voor industrieterrein, in beginsel bij de vaststel

ling van het bestemmingsplan een geluidszone bij dat industrieterrein moet 

warden vastgesteld. De toegestane geluidsbelasting vanwege industrieiawaai 

van dat industrieterrein buiten de geluidszone is ten hoogste 50 dB(A). 
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In of in de directe omgeving van het plangebied liggen geen industrieterreinen 

waarbij een geluidszone aanwezig is. Het plangebied ligt dan ook niet (gedeel

telijk) binnen een bij een industrieterrein aanwezige geluidszone. 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door in

dustrielawaai belemmerd. 

5. 1. 2 

Luchtkwaliteit 

Op 1 maart 1993 is de Wet Milieubeheer (Wm) in werking getreden. Onder an

dere de Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit is met de inwerkingtreding 

van de wijziging van de Wm (onderdeel luchtkwaliteitseisen) op 15 november 

2007 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

Uitgangspunt van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa

liteit (NSL). Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Hierin is be

paald wanneer en hoe overschrijdingen van de grenswaarden voor de lucht

kwaliteit moeten worden behandeld. In het NSL worden ook nieuwe ontwikke

lingen zoals plannen voor de bouw van woningen overwogen. Plannen die bin

nen het NSL passen, hoeven niet meer te worden beoordeeld aan de grens

waarden voor luchtkwaliteit. Ook plannen die niet "in betekenende mate" 

(nibm) gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit hoeven niet meer aan deze 

grenswaarden te worden beoordeeld. De eisen om te kunnen beoordelen of bij 

een plan sprake is van nibm, zijn vastgesteld in de algemene maatregel van 

bestuur (AMvB)-nibm. 

In de AMvB-nibm is bepaald dat nadat het NSL of een programma voor de regio 

is vastgesteld een grenswaarde van 3% afname van de luchtkwaliteit als 

"nibm" kan worden aangeduid. Dit betekent een toename van ten hoogste 

1,2 micro-gram per m3 N02 of PM10• 

Het voorliggende bestemmingsplan is vooral een beheerplan. Vanwege het feit 

dat het bestemmingsplan puur de feitelijke situatie bestemt, en niet voorziet 

in nieuwe ontwikkelingen, wordt de luchtkwaliteit/geluid/etc. niet verslech

terd ten opzichte van de situatie van v66r het opstellen van dit bestemmings

plan. Derhalve zijn er geen nadelige gevolgen van dit bestemmingsplan op de 

luchtkwaliteit. Daarbij wordt de luchtkwaliteit in de bestaande situatie aan

vaardbaar geacht. 

Voor de in hoofdstuk 3 uiteengezette ontwikkelingen, die op grond van het 

voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden, zijn "eigen" ruimte

lijke onderbouwingen opgesteld. De ruimtelijke onderbouwingen zijn als losse 

bijlagen bij het voorliggende bestemmingsplan opgenomen. Uit de ruimtelijke 

onderbouwingen blijkt dat onaanvaardbare nadelige gevolgen voor de lucht

kwaliteit niet worden verwacht. Uit de planMER blijkt voorts dat het aspect 
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luchtkwaliteit geen belemmering ten aanzien van de uitvoerbaarheid van dit 

bestemmingsplan vormt. 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on

aanvaardbare nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit belemmerd. 

5. 1. 3 

Bodem 

Op 1 april 2007 is de gewijzigde Woningwet (Ww) in werking getreden. In de 

Ww is bepaald dat door de gemeenteraad in de bouwverordening regels moe

ten worden opgenomen om het bouwen op verontreinigde bodem te voorko

men. Deze regels hebben onder andere betrekking op het uitvoeren van een 

(bodem)onderzoek naar de aard en schaal van de verontreiniging van de bo

dem. Ook is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders (bftw) 

een beslissing op een aanvraag om bouwvergunning moeten aanhouden als 

blijkt dat de bodem is verontreinigd dan wel het vermoeden bestaat dat er 

sprake is van ernstige verontreiniging. 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden over de uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht verkregen moet worden in 

de noodzakelijke financiele investering van een (mogelijk noodzakelijke) bo

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygienische kwaliteit van de bodem 

is dus feitelijk een onderdeel van de onderzoeksverplichting van het college 

van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bij de voorbereiding van 

een bestemmingsplan. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende mili

euhygienische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel 

moet worden voorkomen. 

De provincie Noord-Holland heeft het Bodemloket ontwikkeld. Het Bodemloket 

biedt informatie over bodemonderzoeken en -saneringen die zijn uitgevoerd. 

Ook is er informatie opgenomen over bedrijven of terreinen waar "verdachte" 

werkzaamheden hebben plaatsgevonden die mogelijk bodemverontreiniging 

hebben veroorzaakt en waar mogelijk bodemonderzoek moet worden uitge

voerd. In figuur 10 is het voor het plangebied betreffende fragment van de 

kaart van het Bodemloket opgenomen. 

Uit de informatie van het bodemloket blijkt dat in het plangebied verschillen

de bodemonderzoeken en -saneringen zijn uitgevoerd. Plaatselijk is het uitvoe

ren van aanvuttend bodemonderzoek nodig. Ook blijkt uit de informatie dat op 

verschillende plaatsen "verdachte" werkzaamheden hebben plaatsgevonden 

waardoor mogelijk sprake is van bodemverontreiniging. Hier is mogelijk ook 
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het uitvoeren van bodemonderzoek nodig, wanneer nieuwe ontwikkelingen aan 

de orde zijn. 

Het voorliggende bestemmingsplan is vooral een beheerplan. De bodemkwali 

teit wordt in de bestaande situatie aanvaardbaar geacht. Bij nieuwe ontwikke

lingen zal op sommige plaatsen in het kader van de omgevingsvergunning nader 

onderzoek moeten worden gedaan. Een onaanvaardbare bodemkwaliteit in de 

huidige situatie wordt echter niet verwacht. 

(gl Gesaneerd 

mJ Onderzoek u1tgevoord, 
geen noodlaak tot verder 
onderzoek of senering 

IJJ Onderzoek uitgevoerd, 
verder onderzoek kan 
noodzokelijk zijn 

g ~~s~~~i~che activiteit 

Figuur 10 . Fragment van de kaart van het Bodemloket 

Voor de in hoofdstuk 3 uiteengezette ontwikkelingen, die op grond van het 

voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden, zijn "eigen" ruimte

lijke onderbouwingen opgesteld. De ruimtelijke onderbouwingen zijn als bijla

gen bij het voorliggende bestemmingsplan opgenomen. Uit de ruimtelijke on

derbouwingen blijkt dat de ontwikkelingen niet door een onaanvaardbare bo

demkwaliteit worden belemmerd. Uit de planMER blijkt voorts dat de milieu

hygienische kwaliteit van de bodem geen belemmering ten aanzien van de 

uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan vormt. 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door een 

onaanvaardbare bodemkwaliteit belemmerd. 
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5 .1. 4 

Externe veiligheid 

Op 13 juni 2001 heeft de regering het vierde Nationale milieubeleidsplan 

(NMP4) vastgesteld. Hierin zet zij haar (nieuwe) externe veiligheidsbeleid uit

een. Dit beleid is gericht op het beheersen van de risico's in de omgeving van

wege het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook op de 

risico's die samenhangen met het gebruik van luchthavens is het externe vei

ligheidsbeleid van toepassing. Uitgangspunten van dit beleid zijn: 

Het plaatsgebonden risico: het risico op een plaats, bepaald als de kans 

dat een persoon die onafgebroken op die plaats aanwezig is overlijdt als 

gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke stof is betrokken. 

Het groepsrisico: bepaald als de kans dat een groep van 10, 100 of 1.000 

personen overlijdt als gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke 

stof is betrokken. 

Voor het plaatsgebonden en groepsrisico zijn normen opgesteld . Deze normen 

zijn uitgangspunt voor het ruimtelijk en milieubeleid. Wat betreft het plaats

gebonden risico wordt (voor "nieuwe" ruimtelijke ontwikkelingen) een kans 

van eens per miljoen jaar (1 o·6
) aanvaardbaar geacht. Op dit moment is deze 

norm een grenswaarde. Overschrijding van deze grenswaarde is niet toege

staan. 

Voor het groepsrisico wordt een kans van: 

eens per honderdduizend jaar (10-5 per jaar) op het overlijden van 10 

personen of meer; 

eens per tien miljoen jaar (10-7 per jaar) op het overlijden van 100 per

sonen of meer; 

eens per miljard jaar (10-9 per jaar) op het overlijden van 1.000 perso

nen of meer bij inrichtingen aanvaardbaar geacht. 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over onder andere (spoor)wegen wordt 

een kans van achtereenvolgens 10·4, 10·6 en 10·5 aanvaardbaar geacht. Deze 

normen zijn orienterende waarden. Dit betekent dat een overschrijding van de

ze normen is toegestaan wanneer de gemeente dit voldoende kan motiveren. 

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer

king getreden. De regelgeving zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico's van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich

tingen (bedrijven) voor personen. De grenswaarde voor het plaatsgebonden ri

s1co en de orienterende waarde voor het groepsrisico zijn in het Bevi vastge

steld. 

Het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke 

stoffen is in de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (nota Rnvgs) 

opgenomen. In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is dit 
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beleid verder uiteengezet. Dit beleid is waar mogelijk overeenkomstig het Be

vi. 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer

king getreden. In het Bevb is bepaald dater bij buisleidingen (veiligheids)zones 

aanwezig zijn. 

De provincie Noord-Holland heeft de zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Hier

op is onder andere informatie over risico's van ongevallen met gevaarlijke 

stoffen opgenomen. Op de kaart is ook informatie over voor risicogevoelige ge

bouwen opgenomen. In figuur 11 is het voor het plangebied betreffende frag

ment van de risicokaart opgenomen. 

Figuur 11 . Fragment van de risicokaart 

Uit de informatie blijkt dat er in en in de directe omgeving van het plangebied 

verschillende risico's van ongevallen met gevaarlijke stoffen bekend zijn. Dit 

zijn onder andere: 

Benzineservicestation Mobil dat op het perceel aan de Twijver 24 in 

Venhuizen is gevestigd. Hier vindt onder andere de opslag van LPG 

plaats (de zogenoemde doorzet van LPG is ten hoogste 500 m3 per jaar). 

De risicovolle onderdelen van dit bedrijf zijn het LPG-vulpunt, -reservoir 

en de afleverinstallatie. Bij deze onderdelen is een risicozone voor het 

plaatsgebonden risico (10'6) van achtereenvolgens 25, 25 en 15 meter 

aanwezig. Ook is hierbij een risicozone voor het groepsrisico (het zoge

noemde invloedsgebied) van 150 meter aanwezig. 

Agrifirm dat op het perceel aan de Koggeweg 33 in Venhuizen is geves

tigd. Hier vindt onder andere de opslag van gevaarlijke stoffen plaats. 
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Bij dit bedrijf is een risicozone voor het plaatsgebonden risico (10-6
) van 

190 meter aanwezig. Dit bedrijf is echter niet meer ter plaatse geves

tigd. Momenteel is op deze locatie een loon- en transportbedrijf geves

tigd, waarmee de risicocontour (die was gekoppeld aan de opslag van 

gevaarlijke stoffen) niet meer relevant is. 

Bungalowpark West Frisia , dat op het perceel aan de Zuiderdijk 28 in 

Venhuizen is gevestigd. Hier vindt onder andere de opslag van gevaarlij

ke stoffen plaats (tank). Het risicovolle onderdeel van dit terrein is de 

opslagplaats. Hierbij is een risicozone voor het plaatsgebonden risico 

(10-6
) van 10 meter aanwezig. 

Het voorliggende bestemmingsplan is vooral een beheerplan. De risico's van 

ongevallen met gevaarlijke stoffen in de bestaande situatie worden aanvaard

baar geacht. Onaanvaardbare risico's van ongevallen met gevaarlijke stoffen 

worden dan ook niet verwacht. 

Voor de in hoofdstuk 3 uiteengezette ontwikkelingen, die op grond van het 

voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden, zijn "eigen" ruimte

lijke onderbouwingen opgesteld . De ruimtelijke onderbouwingen zijn als bijla

gen bij het voorliggende bestemmingsplan opgenomen. Uit de ruimtelijke on

derbouwingen blijkt dat onaanvaardbare risico's van ongevallen met gevaarlij 

ke stoffen niet worden verwacht. 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door ri

sico's van gevaarlijke stoffen belemmerd. De wettelijk voorgeschreven risico

zones zijn in het bestemmingsplan opgenomen (verbeelding en regels). 

5. 1. 5 

Bedrijven en (milieu)hinder 

Bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) in de directe omgeving 

van woningen (of (andere) milieugevoelige gebieden) kunnen daar vanwege 

geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke (milieu)hinder veroorzaken. Ten be

hoeve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro), is het waarborgen van voldoende afstand tus

sen bedrijven en woningen noodzakelijk. 

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe bedrijven of andere milieuhinderlij

ke functies bij recht mogelijk. Wel is er middels een wijzigingsbevoegdheid de 

mogelijkheid tot nieuwvestiging van agrarische bedrijven en uitbreiding van 

agrarische bouwvlakken. Wanneer hiervan gebruik wordt gemaakt zal ook 

eventuele hinder voor de omgeving in de afweging worden meegenomen. 

Voor de bedrijven die bij recht in het bestemmingsplan uitbreidingsmogelijk

heden krijgen toegekend (naar aanleiding van de gevoerde keukentafelge

sprekken) is een afzonderlijke planologische toets gedaan. Die rapporten zijn 

als bijlage bij deze toelichting opgenomen. 
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Ook worden er in de nabijheid van bedrijven geen gevoelige functies opge

richt, die de mogelijkheden van de betreffende bedrijven zouden kunnen be

perken. Bestaande situaties zijn op grond van een AMvB of middels een milieu

vergunning geregeld en zodoende acceptabel. Vanuit het oogpunt van hinder 

van bedrijven mag het plan uitvoerbaar worden geacht. 

5.2 

Water 

Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting op ruimtelijke plannen 

een waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is ge

houden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. 

In die paragraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in 

kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwa

ter en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag van de zoge

naamde watertoets. Het doel van de watertoets is het waarborgen dat water

huishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschou

wing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke 

plannen en besluiten. Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig 

stadium aandacht besteed aan het wateraspect. 

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex 

artikel 3.1.1. Bro ter advisering aan het HHNK voorgelegd. Ook RWS IJssel

meergebied heeft in het kader van dit overleg gereageerd. Aangezien RWS IJs

selmeergebied bevoegd gezag en vergunningverlener voor bepaalde (buiten

dijkse) handelingen en werkzaamheden is, zijn zij voor dit plangebied ook een 

te betrekken overlegpartner. Onder meer de overlegreacties van het HHNK en 

RWS IJsselmeergebied zijn in de als afzonderlijke bijlage bij dit bestemmings

plan geldende reactienota behandeld. In het hiernavolgende is, naar aanleiding 

van de advisering van het HHNK, nader op de waterhuishoudkundig relevante 

zaken in het plangebied ingegaan. Naar aanleiding van de overlegreactie van 

RWS IJsselmeergebied is deze paragraaf in voorgaande reeds aangepast en 

hebben wijzigingen aan de verbeelding en regels plaatsgevonden ten opzichte 

van het voorontwerp bestemmingsplan. 

Waterkeringen 

In het plangebied ligt een primaire waterkering. Het bestemmingsplan dient te 

voorzien in een vrijwaringszone aan weerszijden van de waterkering om de wa

terkerende functie van dijklichamen te beschermen (waterveiligheidsbelang) 

en opdat bestaande en toekomstige reconstructies van de waterkering (dijk

verhoging, dijkverlegging of anderszins) of andere ruimtelijke ontwikkelingen 

niet onmogelijk worden gemaakt. In figuur 12 is de ligging van de primaire wa

terkering met een vrijwaringszone in het plangebied aangegeven. Binnen deze 

zone van het waterstaatswerk is de Keur van het HHNK uit 2009 van toepas

sing. 
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Voor het mogen uitvoeren van werkzaamheden binnen de beschermingszones 

van de waterkering is veelal vooraf toestemming nodig van het HHNK. Met na

me voor werkzaamheden die de stabiliteit van de waterkering kunnen bei"n

vloeden, zoals ontgravingen (bouwput, bouw van een kelder) en ophogingen 

wordt veelal een grond- en/of stabiliteitsonderzoek gevraagd. Bij heiwerk

zaamheden binnen de beschermingszone van de kering dient de dijk te worden 

gemonitord. Hiertoe dient een monitoringsplan te worden opgesteld. Het aan

planten van bomen binnen een waterstaatswerk is volgens het beleid van het 

HHNK niet toegestaan. 

Waterstaatswerk I 

Figuur 12. Kaartfragment plangebied Primaire waterkering met 

vrijwarin gsz one ( Br o n : HH NK , 20 1 2 ) 

Waterkwaliteit 

Het HHNK is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Lo

zingen op het oppervlaktewater vanuit hemelwaterstelsels kunnen door onge

wenste lozingen in de hemelwaterriolering leiden tot verontreiniging van het 

oppervlaktewater. Het HHNK adviseert hierover en ziet toe hoe het beste met 

lozingen kan worden omgegaan. Daarnaast kan met een goede inrichting van 

het watersysteem sturing worden gegeven aan de kwaliteit van het watersys

teem. 

De gemeente heeft de zorgplicht voor het hemelwater. Dit houdt in dat zij op 

een verantwoorde wijze met het hemelwater om dienen te gaan. lndien er een 

vermoeden is dat afstromend hemelwater verontreinigingen bevat of kan be

vatten of indien hemelwater loost op kwetsbaar water (EHS, zwemwater) moet 

de gemeente in overleg met het HHNK naar een doelmatige oplossing zoeken. 

Bij een integrate beoordeting van lozingen op het oppervlakte'Nater vanuit he-

melwaterstelsels spelen voor het HHNK de volgende aspecten een rol: 

Het beoordelen van het rioleringsplan: Bij toepassing van een geschei

den stelsel kan straatwater direct afwateren richting het watersysteem. 
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Autowasproducten en bestrijdingsmiddelen kunnen hierdoor in het op

pervlaktewater terecht komen. 

Wettelijk kader, vergunningen en meldingen: Voor een lozing op het op

pervlaktewater moet op grond van de Waterwet een vergunning worden 

aangevraagd of een melding worden gedaan. Het HHNK kan voorschrif

ten of nadere eisen stellen om verontreiniging van het oppervlaktewater 

te voorkomen. 

Wa terkwa n titei t 

Wanneer toename aan verharding wordt gerealiseerd, zal neerslag versneld 

worden afgevoerd van verharding. Zender compenserende maatregelen zal de 

waterhuishoudkundige situatie hierdoor verslechteren. De initiatiefnemer van 

een ruimtelijk plan is verantwoordelijk voor de regeling, financiering en reali

satie van compenserende maatregelen bij nieuwe ontwikkelingen. 

Watervergunning 

Met de inwerkingtreding van de Waterwet is de Watervergunning van kracht 

geworden. Watervergunning (en/of Keurontheffing) van het Hoogheemraad

schap Hollands Noorderkwartier (HHNK) als waterbeheerder is nodig voor 

werkzaamheden in, ender, langs, op, bij of aan open water, waterkeringen en 

wegen in het beheer van het HHNK, het aanleggen van meer dan 800 m2 aan 

verharding, het onttrekken van grondwater en het lozen op het oppervlakte

water. Daarnaast is Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJsselmeergebied) 

voor bepaalde (buitendijkse) handelingen en werkzaamheden bevoegd gezag 

en vergunningverlener. 

Gevolgen voor dit bestemmingsplan 

De gevolgen van dit bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn beperkt. 

Voorliggend bestemmingsplan is in hoge mate consoliderend van aard. Met dit 

bestemmingsplan is de huidige situatie in het plangebied opnieuw vastgelegd. 

Bij nieuwbouw binnen de regels van dit bestemmingsplan zal overigens, met 

het oog op de kwaliteit van afstromend water, terughoudend om moeten wor

den gegaan met uitlogende materialen, zeals lood, koper en zink. 

Voor de in hoofdstuk 3 uiteengezette ontwikkelingen, die op grond van het 

voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden, zijn "eigen" ruimte

lijke onderbouwingen opgesteld. De ruimtelijke onderbouwingen zijn als losse 

bijlagen bij het voorliggende bestemmingsplan opgenomen. Hierbij is de advi

sering van het HHNK uit oogpunt van de watertoets betrokken. Uit de planMER 

blijkt voorts dat het wateraspect geen belemmering ten aanzien van de uit

voerbaarheid van dit bestemmingsplan vormt. 

De in het plan aanwezige waterpartijen en waterlopen zijn als zodanig be

stemd en daarmee beschermd door het bestemmingsplan. In dit bestemmings

plan is voorts middels de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' voor

zien in een regeling voor de in het plangebied voorkomende primaire waterke

ring met vrijwaringszone. Voor deze dubbelbestemming geldt dat voor ontwik-
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kelingen binnen deze zone contact opgenomen dient te worden met de water

beheerder. Dit kan het HHNK en/of RWS IJsselmeergebied zijn. 

De gemeente heeft de advisering van het HHNK en RWS IJsselmeergebied om

trent voorliggend bestemmingsplan in acht genomen. De gemeente volgt de 

wettelijk gestelde eisen die aan het wateraspect worden gesteld. De water

toets mag hiermee als afgerond worden beschouwd. Er bestaan voor het aspect 

water geen belemmeringen ten aanzien van dit bestemmingsplan. Dit bestem

mingsplan mag uitvoerbaar worden geacht. 

5.3 

Ecologie 

Ecologische wet- en regelgeving ziet toe op soortenbescherming en gebiedsbe

scherming. 

De soortenbescherming is vastgelegd in de Flora- en faunawet (Ffw). De Ffw is 

gericht op het beschermen en het behouden van de goede staat en de instand

houding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe leefom

geving. Uitgangspunt hierbij is het zogenoemde 'nee, tenzij-principe'. Dit be

tekent dat werkzaamheden en dergelijke in beginsel niet zijn toegestaan. On

der voorwaarden kan hier op grond van een vrijstelling of ontheffing van wor

den afgeweken. In de Ffw is onder andere bepaald dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten te handelen nadeli

ge gevolgen kan hebben voor flora en fauna, gedwongen is dergelijk handelen 

of nalaten achterwege te laten. Dit voor zover dit in redelijkheid van hem kan 

worden gevraagd. Diegene moet alle maatregelen nemen die in redelijkheid 

van hem kunnen worden gevraagd om die nadelige gevolgen te voorkomen, te 

beperken of ongedaan te maken. 

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) bundelt de gebiedsbescherming van na

tionaal begrensde natuurgebieden. In de Nbw zijn ook de bepalingen vanuit de 

Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Onder de Nbw zijn drie 

typen gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Staats- en 

Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor 

het nationale Natuurbeleidsplan waarin de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is 

geregeld. De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ont

wikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het 

natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie lnfra

structuur en Ruimte en is uitgewerkt in de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie. 

In het kadcr van de plon,•,A,ER die is opgesteld ten behoeve van het bestem-

mingsplan Drechterland Zuid, heeft ecologisch onderzoek plaatsgevonden. 

Hierin zijn de effecten van het bestemmingsplan op natuurwaarden onder

zocht. Er is gekeken naar de effecten van het bestemmingsplan op de soorten-
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bescherming en gebiedsbescherming (Natura 2000-gebieden, de EHS, weidevo

gelleefgebied). Voor de conctusies van dit onderzoek wordt op deze plaats 

verwezen naar 'Bestemmingsplan Drechterland Zuid, planMER' (Bi.igelHajema 

Adviseurs, 2013). 

Voorliggend bestemmingsplan is primair gericht op het vastleggen van de be

staande situatie. Wat betreft de in hoofdstuk 3 uiteengezette ontwikkelingen, 

die op grond van het voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden, 

zijn "eigen" ruimtelijke onderbouwingen opgesteld. Hierin is nader op het eco

logische aspect ingegaan middels uitgevoerde ecologische inventarisaties. De 

ruimtelijke onderbouwingen zijn als losse bijlagen bij het voorliggende be

stemmingsplan opgenomen. Uit de ruimtelijke onderbouwingen blijkt dat on

aanvaardbare nadelige gevolgen voor ecologie vanwege de bij recht in dit be

stemmingsplan opgenomen ruimtelijke ontwikkelingen niet warden verwacht. 

Hierbij blijft de zorgplicht uit artikel 2 Ffw wat betreft soortenbescherming 

wel onverminderd van toepassing. Uitgangspunt hiervan is dat een ieder gehou

den is om alle adequate voorzorgsmaatregelen te treffen die in redelijkheid 

kunnen warden gevergd om verontrusting, vernieling, doden en verjaging en 

dergelijke van dieren te voorkomen. 

De in het plangebied aanwezige EHS, weidevogelleefgebied en Natura 2000-

gebied is in het bestemmingsplan van een beschermingsregeling voorzien. De 

EHS is op de verbeelding en in de regels onder de bestemming 'Natuur' onder

gebracht, weidevogelleefgebied is als zodanig aangeduid en het Natura 2000-

gebied is bestemd als 'Water - Natuur'. Hiermee heeft de gebiedsbescherming 

in dit bestemmingsplan zijn beslag gekregen. 

De uitvoerbaarheid van voorliggend bestemmingsplan wordt niet door onaan

vaardbare consequenties voor het ecologische aspect belemmerd. 

5.4 

Archeologie en cultuurhistorie 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is 

op 1 september 2007 de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) in 

werking getreden. Deze nieuwe wet maakt deel uit van de (gewijzigde) Monu

mentenwet. De kern van de WAMZ is dat wanneer de bodem wordt verstoord, 

de archeologische resten intact moeten blijven. De WAMZ verplicht gemeenten 

bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met de in hun 

bodem aanwezige waarden. Naast het inventariseren van de te verwachten ar

cheologische waarde, zal het bestemmingsplan uiteindelijk, indien nodig (en 

mogelijk), een bescherming moeten bieden voor waardevolle gebieden. Dit kan 

bijvoorbeeld met een omgevingsvergunning. 
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Aangezien de gemeente nog niet beschikt over een vastgestelde nota archeolo

giebeleid is Archeologie West-Friesland (archeologisch samenwerkingsverband 

van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, 

Opmeer en Stede Broec) verzocht om advies uit te brengen ten aanzien van het 

opnemen van archeologische beschermingsregimes ten aanzien van de te ver

wachten waarden in dit bestemmingsplan voor het plangebied Drechterland 

Zuid. Door Archeologie West-Friesland is geadviseerd om drie verschillende ar

cheologische zones in het bestemmingsplan te hanteren. Hiertoe is kaartmate

riaal aangeleverd dat verwerkt is op de verbeelding van dit bestemmingsplan. 

Er is sprake van een drietal archeologische regimes. 

Bij nieuwe ontwikkelingen waarbij ingrepen in de bodem dieper dan 40 cm be

neden maaiveld worden voorzien, is archeologisch onderzoek van toepassing 

bij: 

Alle bodemroering voor het gebied aangegeven als 'Waarde - Archeolo

gie 1 ', betreffende de Westfriese Omringdijk/Zuiderdijk, een ingepast 

deel bij de waterberging aan de Burg. J. Zijpweg en de kerkterreinen; 

Ruimtelijke ingrepen met een oppervlakte groter dan 100 m2 voor het 

gebied aangegeven als 'Waarde - Archeologie 2', betreffende de beken

de archeologische terreinen en molens, huisplaatsen etc. die op histori

sche kaarten staan aangegeven; 

Ruimtelijke ingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m2 voor het 

gebied aangegeven als 'Waarde - Archeologie 3' (dit zijn de overige ge

bieden). 

Een archeologische dubbelbestemming is niet opgenomen in die gevallen waar 

reeds afdoende archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en waarbij ge

concludeerd is dater geen sprake is van archeologische waarden. 

In alle gevallen blijft voor het plangebied de archeologische meldingsplicht van 

kracht (art. 53 Monumentenwet). Dit ongeacht de grootte van de ingreep. Con

creet houdt dit in dat wanneer bij graafwerkzaamheden vondsten worden aan

getroffen waarvan de vinder redelijkerwijs moet kunnen weten dat het archeo

logie betreft, dit gemeld moet worden bij het bevoegd gezag, zijnde de ge

meente Drechterland. 

Voor de in hoofdstuk 3 uiteengezette ontwikkelingen, die op grond van het 

voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden, zijn "eigen" ruimte

lijke onderbouwingen opgesteld. De ruimtelijke onderbouwingen zijn als losse 

bijlagen bij het voorliggende bestemmingsplan opgenomen. In de ruimtelijke 

onderbouwingen is aangegeven of archeologisch onderzoek voor een bepaalde 

ontwikkeling noodzakelijk is op grond van de door Archeologie West-Friesland 

verstrekte informatie. Uit de planMER is gebleken dat archeologie en cultuur

historie niet tot belemmeringen ten aanzien van de uitvoerbaarheid van dit be

stemmingsplan leiden. 
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In het kader van voorliggend bestemmingsplan is een regeling getroffen ter be

scherming van archeologische (verwachtings)waarden. Dit bestemmingsplan 

mag wat betreft archeologie en cultuurhistotie op grond van de opgenomen be

schermingsregeling dan ook uitvoerbaar worden geacht. 
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Planbeschr1Jving 

Op basis van de bestaande situatie, het rijks-, provinciaal en gemeentelijk be

leid en de beperkingen zijn in dit hoofdstuk de uitgangspunten van het voorlig

gende bestemmingsplan uiteengezet. Deze uitgangspunten zijn de basis voor 

de regels van het bestemmingsplan. 

Hierna zijn als eerste de algemene uitgangspunten van het bestemmingsplan 

uiteengezet. Als tweede zijn de bijzondere uitgangspunten uiteengezet zoals 

die in het bijzonder voor (delen van) het plangebied van toepassing zijn. 

6.1 

Algemene uitgangspunten 

De uitgangspunten van het bestemmingsplan Drechterland Zuid sluiten waar 

mogelijk aan op de uitgangspunten van het bestemmingsplan Drechterland 

Noord. Dit betekent dat het beleid, zoals dat onder andere in de regels van 

deze bestemmingsplannen is uitgewerkt, zoveel mogelijk gelijkgeschakeld is. 

6.2 

Bijzondere uitgangspunten 

Landschap 

1. Aansluiten op de Structuurvisie landschap gemeente Drechterland. 

2. Behouden en versterken van de landschappelijke waarden die een ken

merk van het gebied zijn. Deze waarden zijn: 

de openheid in de Polder Schellinkhout; 

- de verkavelingsstructuur (oost-west in de Polder Schellinkhout en 

noord-zuid in de Polder de Drieban); 

de Zuiderdijk (Westfriese Omringdijk); 

de karakteristieke linten van Schellinkhout, Wijmers, Wijdenes, Oos

terleek, Hem en De Hout/Westerbuurt/De Buurt; 

de stolpen. 

3. Geleidelijk transformeren van het gebied rond Venhuizen, Hem en De 

Hout, waarbij de aandachtspunten zijn: 

betere landschappelijke inpassing van de gebouwen in het gebied; 

betere landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein bij Hem; 

betere landschappelijke overgangen tussen het landelijk gebied en 

de dorpsranden van Hem en Venhuizen. 

4. Beschermen van de cultuurhistorische waarde van de Zuiderdijk door 

aan te sluiten bij het Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk van de 

provincie. 
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5. Beschermen van de waterkerende functie van de Zuiderdijk door de be

treffende gronden, in overleg met HHNK, te bestemmen met een dub

belbestemming. 

6. Nieuwe ontwikkelingen in een zone langs de Zuiderdijk gaan respectvol 

om met de waarden van de Zuiderdijk. Een nadere afweging, die plaats

vindt bij een mogelijke afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan, 

zorgt hier voor. 

Landbouw 

7. De gemeente hanteert een systeem van bouwvlakken waarbinnen ge

bouwen en bouwwerken mogen worden opgericht ten behoeve van het 

agrarisch bedrijf. 

8. De gemeente verlaat de systematiek uit Buitengebied Venhuizen van de 

landbouwconcentratiegebieden. 

9. Alle agrarische bedrijven krijgen in beginsel een bouwvlak van 1 hectare 

(of groter wanneer het bouwvlak in de bestaande situatie al groter is). 

10. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid kunnen (onder voorwaarden 

van onder meer een landschappelijke inpassing en de wettelijke vereiste 

onderzoeksverplichtingen) alle bouwvlakken bij agrarische bedrijven 

worden vergroot tot 2 hectare. 

11. Agrarische bedrijven die hebben aangetoond dat ze binnen de plan

periode van het bestemmingsplan zullen uitbreiden waardoor een uit

breiding van een bouwvlak nodig is, krijgen in het bestemmingplan een 

maatwerk-ro-oplossing, waarbij in het uiterste geval ook tot de maxima

le 2 ha kan worden gegaan. Hiervoor worden afzonderlijke landschappe

lijke inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen opgesteld, mid

dels de zogenaamde "keukentafelgesprekken". 

12. Binnen de gehele gemeente is het onder voorwaarden mogeiijk om 

nieuwe agrarische bouwvlakken toe te voegen. In het bestemmingsplan 

is hiervoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Een integrate afwe

ging en een goede landschappelijke inpassing zijn hierbij voorwaarden. 

Daarnaast zal de noodzaak tot nieuwvestiging en de haalbaarheid daar

van door een extern deskundige moeten warden vastgesteld. 

Rec re a tie 

13. Recreatieparken zijn afzonderlijk bestemd (waarbij huisjesparken en 

reguliere campings zijn onderscheiden). 

14. Uitbreiding van de recreatieparken is op grond van het bestemmingsplan 

niet mogelijk. 

15. Permanent bewonen van recreatiewoningen is niet toegestaan, behalve 

op recreatiepark De Witte Hoeve te Schellinkhout. 

16. De bestaande Restinn wordt als zodanig bestemd. 

17. Mogelijkheden voor nieuwe Restinns worden niet in het bestemmings

plan opgenomen. 

18. Het aanwezige surfstrandje Schellinkhout inclusief parkeerterrein/voor

zieningen krijgt een passende ruimtelijke regeling. 
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Natuur 

19. Het Markermeer wordt opgenomen in het bestemmingsplan en wordt af

zonderlijk bestemd, waarbij het behoud van de recreatieve waarde, de 

waterhuishoudkundige waarde en de natuurwaarde voorop staat. 

Won en 

20. De gemeente hanteert bij de indeling in woonbestemmingen de gebieds-

indeling van de nieuwe Welstandsnota. 

21. De maten van de bouwvlakken zijn in tabel 2 opgenomen. 

Tabet 2. Maten van de bouwvlakken 

Perceelbreedte Frontbreedte 1 Som zijdellngse Minimale zljdelingse Maxima le 

afstanden afstand woningdiepte 

13,00m 9,00 m 4,00 m 2,00 m 15,00 m 

14,40 m 10,00 m 4,40 m 2,00 m 15,00m 

15,80 m 11,00 m 4,80 m 2,00 m 15,00m 

17,20 m 12,00 m 5,20 m 2,00 m 15,00m 

20,00 m 13,00 m 7,00 m 2,00 m 15,00 m 

21,50 m 14,00 m 7,50 m 2,00 m 15,00 m 

23,00 m 15,00 m 8,00 m 3,00 m 15,00 m 

24,50 m 16,00m 8,50 m 3,00 m 15,00 m 

28,50 m 17,00 m 11,50 m 3,00 m 15,00m 

30,00 m 18,00 m 12,00 m 4,00m 15,00 m 

31,50 m 19,00 m 12,50 m 4,00 m 15,00m 

31,50 m 19,00 m 12,50 m 4,00m 15,00 m 

33,00 m 20,00 m 13,00 m 4,00m 15,00 m 
1 Onder frontbreedte wordt verstaan de maat tussen de uiterste zijgevels van een woning met in

begrip van zijdelings aangebouwde bijgebouwen (een bij een woning behorend gebouw, al dan 

niet tot bewoning bestemd, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan de woning en dat 

zich daarvan visueel onderscheidt) . De frontbreedte wordt gemeten ter plaatse van de voorge

vel van de nieuwe woning. Bij verbreding van de perceelbreedte door aankoop van aangrenzen

de grond is alleen een grotere frontbreedte toegestaan, indien de situatie op het aangrenzende 

perceel niet in strijd komt met de in tabel 2 opgenomen maten. 

San eri ngs rege Ii ng bee I dverstoren de bij gebouwen 

In de regels is een mogelijkheid tot het afwijken van het bestemmingsplan op

genomen voor het compenseren van het afbreken van beeldverstorende be

bouwing bij woningen. Bij vervanging van de bijgebouwen kan dan gebruik 

worden gemaakt van een saneringsregeling, waarbij de bijgebouwen op het 

perceel eenmalig mogen worden vernieuwd. Daarbij mag 50% van het opper

vlak tussen de 150 m2 en 500 m2 worden teruggebouwd bovenop de bij recht 

toegestane oppervlakte van 150 m2 • lndien meer dan 500 m2 aan bijgebouwen 

aanwezig is, mag tot een maximum van 20% van het oppervlak boven de 500 

m2 worden teruggebouwd. De toepassing van deze regeling heeft tot gevolg 

dat er een afname van de bestaande hoeveelheid aan bebouwing plaatsvindt. 

Tevens geldt dat er een verbetering van het aanzicht en/of landschappelijke 

inpassing plaatsvindt. Karakteristieke bijgebouwen komen niet in aanmerking 

voor de saneringsregeling. 
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Specifiek voor het vervangen van kassen geldt: 10 m2 extra bijgebouw als 

compensatie voor het slopen van elke 500 m2 aan kassen, met een maximum 

van 30 m2 terug te bouwen oppervlakte aan bijgebouw bovenop de toegestane 

oppervlakte aan bijgebouwen (100 m2 in de kern, 150 m2 in het lint). Deze re

geling is niet van toepassing op de hoofdgebouwen uit oogpunt van het behou· 

den van de omgevingskwaliteit. Vaak gaat het om oorspronkelijke stolpboerde

rijen die een grotere oppervlak hebben dan in het buitengebied is toegestaan. 

Het is niet gewenst deze bebouwing te vervangen. Het uitsluitend toestaan van 

de saneringsregeling voor de bijgebouwen zorgt al voor een verbetering van de 

verhouding hoofdgebouw-bijgebouw en een verbetering van de omgevingskwa

liteit. 

Voorbee/d saneringsmethode: 

Op een terrein waar functieverandering heeft plaatsgevonden van agrarisch bedrijf naar wo

nen stoat een hoofdgebouw met een oppervtakte van 300 m2 en een aantal bijgebouwen met 

een gezamenlijke oppervlakte van 800 m 2• In het algemeen geldt voor bijgebouwen bij een 

woonfunctie in het buitengebied een maximale oppervlakte van 150 m 2 • Er is dus sprake van 

650 m 2 teveel aan bijgebouw. Bij vervangende nieuwbouw zat 50% van het teveel tussen de 

150 m2 en 500 m 2 aan bijgebouw teruggebouwd mogen warden op het terrein bovenop de 

oppervtakte die bij recht is toegestaan. Van de oppervlakte boven de 500 m 2 mag 20% war

den teruggebouwd. In totaat zat er dan 150 m2 + (50% x 350) + (20% x 300) = 385 m 2 aan bij

gebouw mogen warden teruggebauwd. 

Ru i m te-voo r-ru i m te-rege Ii ng 

Door de veranderingen in de landbouw zijn er steeds meer agrarische gebou· 

wen die hun functie verliezen. De landelijke trend van schaalvergroting heeft 

ook in Drechterland het aantal agrarische bedrijven laten afnemen. Om de 

kwaliteit van het landelijk gebied hoog te houden heeft de gemeente Drech

terland een beleidsregel opgesteld 'woningbouw in de linten' waar een ruimte

voor-ruimte-regeling deel van uitmaakt. Deze regeling richt zich op de vervan

ging van overbodig geworden agrarische gebouwen. 

De ruimte·voor-ruimte-regeling houdt in dat in ruil voor het afbreken en op

ruimen van beeldverstorende en/of niet waardevolle vrijkomende agrarische 

gebouwen het recht op een woonhuis ontstaat. Deze woning kan worden gerea

liseerd in de bestaande bebouwingslinten. Er verdwijnt zo overbodig geworden 

bouwmassa in het landelijk gebied, mede ter verbetering van de landschappe

lijke kwaliteit. De belangrijkste uitgangspunten van de ruimte-voor-ruimte

regeling zijn: 

om in aanmerking te komen voor de ruimte-voor-ruimte-regeling moet 

er sprake zijn van storende bebouwing of een storende functie. Sloop 

moet bijdragen aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit; 

compenserende woningbouw vindt plaats op hetzelfde perceel direct 

naast de voormalige bedrijfswoning en ten hoogste 5 meter achter de 

gevellijn van nabijgelegen woningen; 

de maatvoering van de bouwvlakken is weergegeven in tabel 2: 'Maten 

van de bouwvlakken'; 
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het betreft de bouw van een extra woonhuis ter plaatse en sloop van 

minimaal 1.000 m2 aan bedrijfsgebouwen; 

het te slopen oppervlak is inclusief schuurkassen, glasopstanden tellen 

niet mee naar moeten wet worden gesloopt; 

het bedrijfsgebouw moet ten minste 10 jaar oud zijn; 

de aanvraag moet binnen twee jaar na bedrijfsbeeindiging zijn inge

diend; 

uit een beeldkwaliteitsplan moet blijken dater sprake is van een verbe

tering van de ruimtelijke, landschappelijke en milieukwaliteit. 

Resultaten planMER 

In het kader van het planMER is onderzoek verricht naar de effecten die bij de 

uitvoering van het bestemmingsplan op het milieu binnen en in de nabijheid 

van het plangebied verwacht kunnen worden. Uit dit onderzoek en de opge

stelde passende beoordeling blijkt dat het planvoornemen (gedeeltelijk) zou 

kunnen leiden tot zeer negatieve milieueffecten op het landschap en de na

tuur, vanwege: 

de afname van het open beeld van het landschap of de openheid van het 

gebied; 

de toename van de ammoniakdepositie (op Natura 2000-gebieden). 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische bedrijven (melkveehoude

rijbedrijven) zijn hieraan mede debet. 

De toename van de ammoniakdepositie zoals die met het voorontwerp be· 

stemmingsplan mogelijk werd gemaakt, leidt ertoe dat het bestemmingsplan in 

die hoedanigheid niet kan worden vastgesteld. Om het bestemmingsplan 

Drechterland Zuid vast te kunnen stellen, dient het voorontwerpbestemmings

plan tenminste zo te worden aangepast dat de milieueffecten op het landschap 

en de natuur worden beperkt. Hierbij moeten de milieueffecten op de natuur 

dusdanig worden beperkt dat 'significante negatieve effecten' op Natura 

2000-gebieden zijn uit te sluiten. Een en ander betekent dat in tegenstelling 

tot de regeling in het voorontwerp bestemmingsplan de ruime ontwikkelings

mogelijkheden voor agrarische bedrijven voor het aspect veehouderij is inge

perkt. Hiervoor zijn in het planMER alternatieven uitgewerkt. In het ontwerp

bestemmingsplan is uiteindelijk alternatief 2B uitgewerkt. Hiertoe zijn de vol

gende planuitgangspunten relevant: 

1. De gronden binnen de kwaliteitszone van 200 meter bij de Westfriese 

Omringdijk op grond van het Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk 

is aangeduid als "kwaliteitszone". Op grond hiervan zijn de gronden 

'ook bestemd voor het behoud van de landschappelijke waarden'. Op 

deze gronden mogen alleen - onder voorwaarden - bouwwerken worden 

gebouwd. De voorwaarden zijn overeenkomstig de in het Beeldkwali· 
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teitsplan Westfriese Omringdijk opgenomen voorwaarden. Ook het ge

bruik voor ender andere het vergroten van bestaande of de aanleg van 

nieuwe boomgaarden of hiermee te vergelijken groen is op grond van 

deze aanduiding niet mogelijk. 

2. De weidevogelleefgebieden op grand van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening Structuurvisie zijn aangeduid als "weidevogelleefgebied". 

Deze gronden zijn op grand hiervan 'ook bestemd voor het behoud van 

de weidevogelleefgebieden'. De regels van deze aanduiding zijn over

eenkomstig de in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

opgenomen regels voor weidevogelleefgebieden. Dit betekent ender an

dere dat het vergroten van bestaande of de aanleg van nieuwe boom

gaarden op deze gronden niet mogelijk is. 

3. In de regels van het bestemmingsplan is bepaald dat, 'een gebruik, 

strijdig met de bestemming, is: 

het gebruik van gronden en bouwwerken dat /eidt tot een toe

name van de ammoniakemissie van een agrarisch bedrijf ten op

zichte van ammoniakemissie die is opgenomen in de bij/age bij 

de rege/s'. 

In de bedoelde bijlage is, met uitzondering van de in hoofdstuk 3 opge

nomen veehouderijbedrijven (Dorpsweg 123 te Schellinkhout, De Hout 6 

te Hem en Koggeweg 3 te Venhuizen) met ruimtelijke ontwikkelingsmo

gelijkheden, de bestaande ammoniakemissie van de agrarische bedrij

ven opgenomen zoals die ook het uitgangspunt was bij het bepalen van 

de ammoniakemissie in de bestaande situatie in het planMER. Voor de in 

hoofdstuk 3 opgenomen veehouderijbedrijven is een ammoniakemissie 

opgenomen van het binnen het nieuwe agrarisch bouwvlak gevestigde 

grondgebonden modelveehouderijbedrijf zeals dat ook in de uitwerking 

van het voornemen is gebruikt. Het aantal stuks vee is echter beperkt 

tot 75%. Dit betekent dat op de modelbedrijven niet 150 stuks melk- en 

kalfkoeien en 105 stuks vrouwelijk jongvee warden gehouden maar ach

tereenvolgens 113 stuks melk- en kalfkoeien en 79 stuks vrouwelijk 

jongvee per hectare. Uit de beschikbare informatie van de "keukenta

felgesprekken" blijkt dat de door de agrarische ondernemer voorziene 

toename van het aantal stuks vee hierbinnen mogelijk is. 

In de bedoelde bijlage is, met uitzondering van de in hoofdstuk 3 opge

nomen veehouderijbedrijven, de bestaande ammoniakemissie van de 

agrarische bedrijven voorts met 5% vergroot. Dit betekent dat op een 

veehouderijbedrijf waar in de bestaande situatie 100 stuks melk- en 

kalfkoeien warden gehouden een toename van 5 stuks nog mogelijk is. 

De 5% is in die zin een willekeurige keuze dat hiervoor geen onderbou

wing is op te stellen. Vooraf lijkt een toename van meer dan 5% echter 
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niet wenselijk vanwege de onzekerheden bij het bepalen van de milieu

effecten van een toename van de ammoniakemissie2
• 

Daarnaast is in de regels van het bestemmingsplan bepaald dat 'het be

voegd gezag bij een omgevingsvergunning van deze regels kan afwijken 

en een hogere ammoniakemissie toestaan, onder de voorwaarde dat 

duidelijk is gemaakt dat er geen sprake is van een significante toename 

van de ammoniakdepositie in een Natura 2000-gebied'. 

4. Verder is het alternatief overeenkomstig het planvoornemen voor dit 

bestemmingsplan zoals opgenomen in de Kadernota Drechterland Zuid 

en de nieuwe ontwikkelingen als opgenomen in de bijlagen bij dit be

stemmingsplan betreffende de wijzigingsverzoeken. 

Het bestemmingsplan sluit met voorgaande uitwerking van alternatief 2B aan 

op het vereiste zoals bepaald in artikel 19j van de Natuurbeschermingswet. 

Daarin is namelijk het volgende bepaald: 

Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vast

stellen van een plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met 

uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, 

voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats 

en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een signi

ficant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied 

is aangewezen, ongeacht de beperkingen die terzake in het wettelijk 

voorschrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening met: 

a. de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en: 

b. het op grond van artikel 19a of artikel 19b voor dat gebied vastge

stelde beheerplan voor zover dat betrekking heeft op de instand

houdingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen be

doeld in artikel 10a, derde lid. 

In de passende beoordeling, die als hoofdstuk 7 bij het planMER is gevoegd, 

blijkt dat het bestemmingsplan als gevolg van de hiervoor besproken aan

passing uitvoerbaar is. 

2 Uit de omschrijving van Van Jaarsveld van het OPS -Pro-verspreidingsmodel blijkt dat voor 

een ecosysteem dat verspreid ligt over Nederland de onzekerheid in de resultaten van het 

model ongeveer 30% is voor NH., waarbij moet worden opgemerkt dat er voor NHx vooral 

sprake is van een onderschatting. 

Jaarsveld, J.A., van (2004). The Operational Priority Substances model. Description and vali

dation of OPS-Pro 4.1. RIVM report 50004500112004. RIVM, Bilthoven, 2004. 
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Jurid1sche 

toelichting 

7.1 

Algemeen 

Het beleid en de planuitgangspunten, zoals verwoord in de vorige hoofdstuk

ken, hebben in de regels van dit bestemmingsplan hun juridische vertaling ge

kregen in de vorm van bestemmingen. Het juridisch systeem en de gelegde be

stemmingen en aanduidingen worden in dit hoofdstuk beschreven en toege

licht. 

7.2 

Het juridisch systeem 

Het bestemmingsplan is opgezet volgens de verplichte landelijke Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2008). Het SVBP voorziet in een 

standaardopbouw van een bestemmingsplan door onder andere: 

standaardbenamingen van een bestemming en de daarin voorkomende 

bepalingen (bouwregels, omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

werken en werkzaamheden, en dergelijke); 

de alfabetische volgorde van de begripsbepalingen en bestemmingen; 

een vaste volgorde van een indeling van een bestemming; 

een aantal standaard begripsbepalingen; 

een standaard wijze van meten; 

vaste kleuren en kleurcodes van een bestemming; 

standaard benamingen van aanduidingen. 

Het bestemmingsplan voldoet aan de Wet algemene bepalingen omgevings

recht (Wabo) die per 1 oktober 2010 in werking is getreden. 

7.3 

Algemene begrippen 

In de regels wordt verwezen naar de bestaande situatie. Voor bouwwerken en 

gebruik is dat de legate situatie op het moment van inwerkingtreding van dit 

plan. Onder bestaande oppervlakte wordt tevens de ten tijde van het inwer

kingtreden van het plan reeds vergunde, maar nog niet gerealiseerde opper

vlakte beg re pen. 
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LANDSCHAPPELIJKE 

INPASSING 

De bestaande situatie herleidt de gemeente in de eerste plaats uit de gedane 

inventarisatie. Er is een inventarisatie verricht, waarbij op perceelsniveau is 

gekeken naar het type bebouwing, de omvang van de bebouwing en de ge

bruiksvormen. Bovendien beschikt de gemeente over luchtfoto's vanwaar op 

schaal de bouwwerken, de percelen en de landschapselementen kunnen war

den herleid. Daarnaast hanteert de gemeente het bouwvergunningenarchief, 

waarin alle perceelsgewijze bouwvergunningen zijn opgeslagen. Vanuit die ge

gevens kunnen bijvoorbeeld de afmetingen van bouwwerken warden bepaald. 

Ook de WOZ legt jaarlijks de perceelsgegevens vast. Tot slot is er nog het ar

chief van de milieugegevens. 

Deze optelsom aan gegevens biedt een volledige en rechtszekere garantie om 

op een juiste wijze invulling te geven aan het begrip "bestaand". 

In de regels, in het artikel Wijze van meten, is een definitie opgenomen van 

het begrip "goothoogte van bouwwerken", zoals is voorgeschreven in de 

SVBP2008. Dat begrip geldt voor de goothoogte van de daken van hoofdgebou

wen. Een dakkapel en een dakopbouw worden hieronder niet begrepen, omdat 

deze warden gezien als een plaatselijke doorbreking van het dakvlak. 

Het onderscheid tussen de woonhuizen, als hoofdgebouwen binnen de woonbe

stemmingen en bedrijfswoningen enerzijds en de daarbij behorende aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen anderzijds, is uitsluitend gebaseerd 

op ruimtelijke aspecten, zoals de afmetingen, de situering en de bouwkundige 

ondergeschiktheid. Vandaar dat de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en 

overkappingen zijn ondergebracht in de verzamelnaam bijgebouwen. De be

gripsbepalingen zijn vanuit de ruimtelijke interpretatie opgezet en dienen ook 

als zodanig te warden gelezen. Bij het bepalen van het onderscheid wordt ex

pliciet niet gekeken naar de functie van de ruimtes, tenzij de regels dat onder

scheid in specifieke situaties expliciet vereisen. 

Bij alle woonfuncties (wonen en wonen bij bedrijvigheid) is de mogelijkheid 

opgenomen om aan huis een beroep of bedrijf uit te oefenen. De begripsbepa

ling in samenhang met een bijlage bij de regels bepaalt de reikwijdte van de 

functie. Voorts is in de specifieke gebruiksregels de objectieve begrenzing van 

de functie bepaald, om in ieder geval te waarborgen dat de functie altijd on

dergeschikt blijft aan het wonen. Ten behoeve van deze functie mag geen ex

tra bebouwing warden opgericht. De functie moet binnen de bestaande bouw

mogelijkheden van de diverse bestemmingen worden uitgeoefend. 

Van belang is de landschappelijke inpassing van gebouwen en de samenhang 

met het omgevingsbeeld. De nieuwe bebouwing moet zich qua situering en 

vormgeving inpassen in het bestaande bebouwingsbeeld. Bij nieuwe ontwikke

ling mag er geen afbreuk worden gedaan aan de iandschappeiijke waarden. 

Hierbij wordt onder meer getoetst aan de Structuurvisie Landschap. 
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Voor een aantal ontwikkelingen in het plan wordt een beoordeling gevraagd 

van de Agrarische Beoordelingscommissie, of een daarmee gelijk te stellen on

afhankelijke adviescommissie. (Dit is een externe, niet gemeentelijke commis· 

sie die adviseert omtrent agrarische bedrijvigheid.) 

7.4 

Toelichting op de regels 

In de bestemmingsomschrijving staat beschreven voor welke functie(s) de 

gronden mogen warden ingericht, gebruikt en hoe de onderlinge rangorde van 

de functies is. 

In de bouwregels is aangegeven welke bouwwerken in principe zijn toegestaan 

en welke maatvoering daarbij moet warden aangehouden. 

In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen (thans nog niet voor

zien), waaruit blijkt dat de bouwregels niet voldoende blijken te zijn. 

Het bevoegd gezag, vaak burgemeester en wethouders, kan in deze gevallen 

een omgevingsvergunning verlenen waarin toestemming wordt gegeven om af 

te wijken van de bouwregels. 

Afwijkingen van de regels met een omgevingsvergunning zijn tevens bedoeld 

om in specifieke situaties kwaliteit te kunnen garanderen. Van geval tot geval 

wordt een brede en maatwerkgerichte afweging gemaakt. 

Gronden en gebouwen mogen slechts warden gebruikt overeenkomstig de be

stemming. Ter verduidelijking zijn waar nodig de gebruiksvormen genoemd die 

in ieder geval als strijdig met de bestemming moeten warden aangemerkt. 

Van een aantal gebruiksvormen kan nu nag niet warden gezegd of ze aan

vaardbaar zijn of niet. Voor dergelijke gebruiksvormen is een afwijking van de 

gebruiksregels met een omgevingsvergunning opgenomen. Er zijn oak gebruiks

vormen die beleidsmatig wet mogelijk zijn, maar die vanwege een zorgvuldige 

afweging aangegeven zijn als afwijkingen van de gebruiksregels waarvoor een 

omgevingsvergunning vereist is. De omgevingsvergunning waarin toestemming 

wordt gegeven om af te wijken van de regels, wordt afgegeven na een zorg

vuldige afweging van waarden en functies in de bestemmingen. 

Nadat deze omgevingsvergunning is verleend, zijn de bouwregels die bij de be· 

treffende bestemming horen van overeenkomstige toepassing. 

Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt een plicht van een omge

vingsvergunning. Het gaat daarbij om werken en werkzaamheden die ingrijpen 

in de aard van de gegeven bestemming. Dat betekent dat deze pas mogen 

warden uitgevoerd, nadat een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, 

vaak burgemeester en wethouders, is verkregen. Hierbij vindt een afweging 

van belangen naar evenredigheid plaats. Als het gaat om activiteiten die beho· 

ren tot het normale onderhoud en/of beheer of het normaal agrarisch gebruik, 
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is geen omgevingsvergunning vereist. Bij de toelaatbaarheid van activiteiten 

wordt met name gewicht toegekend aan de afweging in relatie tot de ruimte

lijke situatie en de landschappelijke waarden/inpassing. 

Een algemene toestemming (waarbij meerdere werkzaamheden onder warden 

gebracht in een vergunning) kan warden verleend, als de plannen passen bin

nen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan. Alle werken en werkzaam

heden kunnen dan in een keer warden toegestaan en voor afzonderlijke geval

len is geen vergunning meer nodig. 

Het plan bevat voor een aantal gevallen mogelijkheden om bestemmingen te 

wijzigen binnen de in de regels zelf aangegeven grenzen. Voor zover het een 

wijziging binnen de bestemming zelf betreft, bijvoorbeeld het verwijderen van 

een aanduiding, staat deze in het betreffende artikel genoemd. Voor zover het 

een wijziging naar een andere bestemming betreft, kan deze in het betreffen

de artikel zijn opgenomen of in een algemeen artikel. 

In de nadere eisen wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders, na af

weging van een aantal criteria, nadere eisen kunnen stellen aan de plaats en 

de afmeting van de bebouwing. De eisen kunnen echter alleen gesteld warden 

wanneer er ten aanzien van de plaats en de afmetingen van de bebouwing 

reeds een hoofdeis is opgenomen binnen de bestemming. 

Het overgangsrecht is gericht op bouwwerken die legaal, dat wil zeggen met 

vergunning of een melding zijn gebouwd, of een gebruik dat ooit is toegestaan, 

maar dat nu, vanwege een bestemmings- of beleidswijziging in strijd is met 

het bestemmingsplan. Ter barging van de rechtszekerheid, warden deze onder 

het overgangsrecht gebracht. Tevens worden die situaties, waarbij reeds tien

tallen jaren aanwezige bouwwerken, die niet met een vergunning zijn ge

bouwd, of langdurig gebruik dat niet is toegestaan, met het overgangsrecht 

beschermd. Het overgangsrecht is er in deze situatie op gericht dat deze 

bouwwerken uiteindelijk verdwijnen of het gebruik ervan wordt beeindigd, zo

dat de situatie in overeenstemming komt met de gegeven bestemming en re

gels. 

In beginsel mogen de bouwwerken slechts in ondergeschikte mate gedeeltelijk 

warden vernieuwd en veranderd. Het is niet mogelijk om hiermee geheel of in 

stappen tot een nieuw bouwwerk te komen. 

7.5 

Gebiedsbestemmingen 

De gebiedsbestemmingen zijn in hcofdzaak onbebouwde bestemmingen met 

een hoofdfunctie in het buitengebied: 'Agrarisch', 'Bos', Natuur', 'Water ' en 

'Water - Natuur'. De gebiedsbestemmingen zijn vrij globaal van karakter, wat 

de flexibiliteit van het plan ten goede komt. 
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Agrarische bestemming 

De gronden binnen de bestemming 'Agrarisch' hebben als hoofdfunctie de uit

oefening van de agrarische functie. Binnen de bestemming zijn randvoorwaar

den opgenomen die zich richten op de landschappelijke waarden in het gebied. 

De beschrijving van het landschap is in paragraaf 2.1 gegeven. Het agrarisch 

gebied kan in het algemeen omschreven worden als grootschalig open. 

In het gebied worden mogelijkheden geboden voor de voortzetting van de 

landbouwfunctie op bedrijfseconomische grondslag. De bescherming van het 

landschap is in beginsel ondergeschikt aan het agrarisch gebruik, met uitzon

dering van een aantal specifieke landschappelijke waarden. 

Voor een aantal werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig, dit om 

structurele veranderingen van het landschap te voorkomen dan wet structurele 

ingrepen in het landschap af te kunnen wegen zoals ophogen van gronden en 

het graven van sloten. 

Binnen de bestemming is een regeling opgenomen voor de agrarische bedrij

ven. De agrarische bouwvlakken zijn toegekend op basis van de bestaande si

tuatie die is gei'nventariseerd en die vanaf de recente luchtfoto's is bekeken. 

Voor alle agrarische bedrijven geldt in beginsel een oppervlakte van 1,0 hecta

re bij recht. Bij bedrijven die al groter zijn dan 1 hectare is maatwerk gele

verd, dat is gebaseerd op de bestaande vergunde situatie. Het bouwvlak mag 

volledig warden benut voor bebouwing en alle bijbehorende activiteiten die 

gerelateerd zijn aan het agrarisch bedrijf, zeals de stalling van voertuigen en 

kuil- en mestopslag. De bestaande bouwwerken buiten het bouwperceel zijn 

aangeduid. Voor de verschillende typen zoals een veldschuur of een loods zijn 

verschillende aanduidingen opgenomen, omdat ze verschillen qua oppervlakte. 

De definities bepalen de aard van de bebouwing in planologische zin. 

Ats een kas geen glazen of lichtdoorlatende wanden heeft, is het in planolo

gische zin geen kas, maar een bedrijfsgebouw of een schuurkas. 

Wanneer er behoefte is aan een groter bouwvlak, dan bieden de regels daarin 

mogelijkheden . Vergroting van het bouwvlak is ender voorwaarden mogelijk 

naar 2 hectare met een wijziging. 

Wanneer er binnen de ruimte van 1 hectare mogelijkheden bestaan, maar be

drijfslogistiek komt de bouw buiten het gegeven bouwvlak beter uit, dan be

staat de mogelijkheid om het bouwvlak, bij gelijkblijvende omvang op de ge

wenste situatie aan te passen . 

Per bedrijf is een bedrijfswoning toegestaan met een oppervlakte van maxi

maal 300 m2 • Daar waar in de bestaande situatie reeds twee of drie bedrijfs

woningen aanwezig zijn of helemaal geen bedrijfswoning aanwezig is, is op de 

verbeelding een aanduiding opgenomen. 

Erf- en terreinafscheidingen mogen alleen binnen de bouwvlakken die op de 

verbeelding zijn aangeduid , achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wet 

de bedrijfsgebouwen, maximaal 2 meter hoog zijn. Buiten de bouwvlakken en 

voor de voorgevels binnen de bouwpercelen mogen ze maximaal 1 meter hoog 

zijn . 

076.00.00.42.00.toe - Bestemmingsplan Drechterland Zuid - 12 februari 2013 

AGRARISCH BOUWVLAK 

BEDRIJFSWONINGEN 

63 



AFWIJKING VAN DE REGELS 

MET EEN OMGEVINGS

VERGUNNING 

WIJZIGINGEN 

64 

In de regels zijn zowel afwijkingen van de bouwregels als van de gebruiksregels 

opgenomen. 

In de bijlage bij de regels zijn allerhande vormen van bedrijvigheid genoemd, 

die als ondergeschikte tweede tak bij een agrarisch bedrijf uitgeaefend kunnen 

worden na het verlenen van een omgevingsvergunning. In veel gevallen zijn 

beperkende bepalingen opgenomen om zodoende de ondergeschiktheid ten op

zichte van de agrarische activiteiten te benadrukken. 

lndien de noodzakelijkheid van bedrijfsuitbreiding kan warden aangetoond, is 

vergroting van het bouwvlak naar 2 hectare bij wijziging mogelijk. Voorwaarde 

hierbij is onder meer dat met de vormgeving van het aaneengesloten bouwvlak 

zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de landschappelijke karakteristiek en/of 

de landschappelijke structuur. 

Nieuwvestiging van een volwaardig agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehou

derijbedrijf, is onder voorwaarden toegestaan na toepassing van de wijzigings

bevoegdheid. Hierbij moet worden aangetoond dat er sprake is van een vol

waardig agrarisch bedrijf of dat het bedrijf binnen drie jaar tot een volwaardig 

bedrijf zal uitgroeien. Daarbij zal met de vormgeving en de inrichting van het 

bouwperceel aansluiting gezocht moeten worden bij de historisch gegraeide 

landschappelijke structuur. Een bedrijfswoning mag pas warden gebauwd als 

er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf en er minimaal 1.000 m3 aan 

bedrijfsgebouwen zijn gerealiseerd. Zolang er nog geen sprake is van een vol

waardig agrarisch bedrijf, wordt geen bedrijfswoning taegestaan. De volwaar

digheid wordt beoardeeld door de Agrarische Beoordelingscommissie, of een 

daaraan gelijk te stellen onafhankelijke en deskundige adviespartner. 

Ten behoeve van een functieverandering op een agrarische bauwvlak zijn de 

volgende wijzigingen opgenomen. Het agrarische bouwvlak kan warden gewij

zigd ten behoeve van een woonfunctie of ten behoeve van niet-agrarische be

drijvigheid. De criteria in de wijzigingsbevoegdheden zijn afgestemd op het 

specifieke beleid dat voor deze functieveranderingen is geschreven. Ook zijn 

er voorwaarden opgenomen ten behoeve van de 'Ruimte voor Ruimte'-rege

ling. 

Bosbestemming 

Aan de aaneengesloten bosgebieden is de bestemming 'Bos' gegeven. Binnen 

de bestemming wordt het beeld bepaald door de aanwezigheid van opgaande 

beplanting. Binnen de bestemming zijn geen gebouwen toegestaan, wel zijn 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een mriximrilE> hnuwhoogte van 5 

meter taegestaan. Binnen de gebieden is ook recreatief medegebruik toege

staan. 

N atu u rbestem ming 

De in het plangebied aanwezige natuurgebiedjes hebben de bestemming 'Na

tuur' gekregen. Deze gronden zijn bestemd voar het behaud, het herstel of de 

ontwikkeling van de daar voorkomende dan wel daaraan eigen natuurweten-
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schappelijke, landschappelijke of indien aanwezig, cultuurhistorische waarden. 

Binnen deze bestemming is geen bebouwing toegestaan. 

Waterbestemmingen 

De bestemming 'Water' is gelegd op de bestaande hoofdwatergangen. De bij- WATER 

behorende kaden, dijken en oeverstroken zijn ook als zodanig bestemd. Op de-

ze gronden mogen geen bouwwerken en overkappingen worden gebouwd. 

Het deel van het Markermeer dat in het plangebied ligt, heeft de bestemming 

'Water - Natuur' gekregen. Deze gronden zijn bestemd voor het behoud, het 

herstel en/of de ontwikkeling van de voor de Noord-Hollandse Markermeerkust 

specifieke natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden. Binnen deze 

bestemming valt ook de vluchthaven bij Wijdenes. Hiervoor is een aanduiding 

op de verbeelding opgenomen. 

Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan. 

7.6 

Overige bestemmingen 

Naast de gebiedsbestemmingen zijn er in het gebied Drechterland Zuid ook nog 

andere bestemmingen. Deze bestemmingen worden in deze paragraaf beschre

ven. 

Agrarische bestemmingen 

De bestemming 'Agrarisch - Agrarisch aanverwant' ziet op verschillende agra

risch aanverwante bedrijven in het plangebied. Onder meer opslagbedrijven 

voor bloembollen vallen binnen deze bestemming. 

De bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij' ziet toe op een regeling voor de 

gebruiksgerichte paardenhouderijen. Hier geeft met name de begripsbepaling 

invulling aan de functie van de bestemming. Binnen deze paardenhouderijen 

zijn expliciet manegeactiviteiten uitgesloten. Daar waar dit mogelijk is hebben 

de paardenhouderijen in beginsel een bouwvlak van 1 hectare vergelijkbaar 

met de agrarische bedrijven. Deze keus is gemaakt vanwege de verbondenheid 

met het agrarisch gebied en omdat op deze bedrijven veelal ook gebruik van 

agrarische gronden plaatsheeft, waardoor de ruimtebehoefte vergelijkbaar is 

met die van agrarische bedrijven. 

De in het plangebied aanwezige zaadveredelingsbedrijven hebben deze be

stemming gekregen omdat dit een vorm van specifieke bedrijvigheid betreft. 

Hier gelden in beginsel dezelfde (bouw)regels als voor andere agrarische be

drijven. 

076.00.00.42.00.toe - Bestemmingsplan Drechterland Zuid - 12 februari 2013 

WATER - NATUUR 

AGRARISCH-

AGRARISCH AANVERWANT 

AGRARISCH

PAARDENHOUDERIJ 

AGRARISCH -

ZAADVEREDELINGSBEDRIJF 

65 



BEDRIJF 

BEDRIJF -

AGRARISCH LOONBEDRIJF 

BEDRIJF - MOLEN 

BEDRIJF - NUTSVOORZIENING 

66 

Bed rij fs bes te m min gen 

Onder de bestemming 'Bedrijf' vallen de niet-agrarische bedrijven. Het gaat 

om bestaande legate bedrijven. In beginsel zijn de bedrijven bestemd over

eenkomstig de aard van het aanwezige bedrijf. De bestemming biedt de be

drijven enige uitbreidingsmogelijkheden. 

Binnen deze bestemming zijn de bedrijfssoorten toegestaan die zijn genoemd 

in bijlage 2 van de regels onder de categorieen 1 en 2 van de VNG

Bedrijvenlijst. Dat zijn lichte vormen van bedrijvigheid die, op basis van een 

specifieke, aan dit plan toegevoegde bedrijvenlijst, algemeen passend en aan

vaardbaar warden geacht voor de vestiging in het plangebied. 

Met een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gegeven om af te 

wijken van de regels, zijn ook bedrijven toegestaan die naar aard en invloed 

op de omgeving vergelijkbaar zijn met de in bijlage 2 genoemde bedrijven, 

mits het niet gaat om geluidzoneringsplichtige bedrijven, risicovolle inrichtin

gen en/of vuurwerkbedrijven. Dit kan gelden voor nieuwe bedrijvigheid, die 

niet als zodanig in de lijst is genoemd, of zwaardere bedrijvigheid, die qua 

omvang zodanig gering is, dat sprake is van vergelijkbaarheid met een lichtere 

vorm van bedrijvigheid. 

De bestaande zwaardere bedrijven zijn specifiek aangeduid op de verbeelding. 

Wanneer er een (gedeeltelijke) bedrijfsverplaatsing of beeindiging van een 

dergelijk bedrijf aan de orde is, dan is op de betreffende locatie alleen een

zelfde soort bedrijf of een bedrijf uit categorie 1 en 2 mogelijk. 

Per bedrijf is rekening gehouden met een bijbehorende bedrijfswoning. 

De bestemming 'Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf' komt enkele malen voor in het 

buitengebied. Het betreft hier loonbedrijven, al dan niet gecombineerd met 

agrarische activiteiten en grondverzetwerkzaamheden. De bedrijven hebben 

bebouwingsmogelijkheden ten behoeve van de bedrijfsfunctie. Bij het bedrijf 

is een bedrijfswoning toegestaan, inclusief bijbehorende bijgebouwen. Voor de 

maatvoering van de verschillende gebouwen is in de regels een bouwschema 

opgenomen. Bij beeindiging kan hier bij wijziging een woonfunctie worden ge

vestigd, alsmede kan op dit perceel een nieuw agrarisch bedrijf worden be

gonnen, voor zover de milieuwetgeving dit mogelijk maakt. 

De twee molens die in het plangebied voorkomen zijn bedrijfsmatig in gebruik. 

Om te voorkomen dat allerlei verschillende bedrijfsvormen binnPn rle mol.en 

warden gevestigd is een specifieke bestemming 'Bedrijf - Molen' apgenamen. 

Bij de malen is een bedrijfswaning taegestaan. 

De bestemming 'Bedrijf - Nutsvaarziening' ziet op gemalen en transformatar

gebauwen die grater zijn dan de vergunningsvrije bauwwerken. 
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Op het bedrijventerrein Zuiderkogge zijn bedrijven toegestaan tot de categorie 

4.2 uit bijlage 2 bij de regels. De zonering van de categorisering van bedrijven 

in het voorheen geldende plan is zoveel mogelijk overgenomen. De bestaande 

bedrijfswoningen hebben een aanduiding op de verbeelding gekregen. Voor het 

overige zijn nieuwe bedrijfswoningen op het bedrijventerrein niet toegestaan. 

Detai Iha n de lsbestem ming 

De in het plangebied aanwezige winkels hebben de bestemming 'Detailhandel' 

gekregen. Bedrijfswoningen zijn binnen de bestemming toegestaan. Het plan 

biedt geen ruimte voor uitbreiding van het aantal detailhandelsbedrijven. 

Di en stverle n in gs bes tern ming 

In het plangebied komt een aantal dienstverlenende bedrijven voor. Die heb

ben de bestemming 'Dienstverlening' gekregen. De bestemming komt in grote 

lijnen overeen met de bestemming 'Detailhandel'. 

Groenbestemming 

BEDRIJVENTERREIN 

DETAILHANDEL 

DIENSTVERLENING 

Een aantal groenstroken en open plekken heeft de bestemming 'Groen'. De be- GROEN 

stemming is toegepast op die openbare gebieden waar het groene karakter van 

structurele waarde is voor de beeldkwaliteit van het plangebied en waar niet 

gebouwd mag worden. Ook stroken die een bufferfunctie of afschermende 

functie vervullen zijn onder deze bestemming gebracht. Binnen deze bestem-

ming zijn speelvoorzieningen toegestaan. In Schellinkhout zijn een panna-

veldje en een skateboardbaan aanwezig. Deze hebben een aparte aanduiding 

gekregen op de verbeelding. 

Horecabestemming 

De in Drechterland Zuid aanwezige horeca valt onder de bestemming 'Horeca'. 

Het betreft de lichtere vormen van horeca. Uitgesloten zijn bijvoorbeeld dis

cotheken, bar/dancings en speelautomatenhallen. Binnen de bestemming is 

een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij omzetting naar 'Wonen - Lint 

1' of 'Wonen - Lint 2' mogelijk is. De voorwaarden hiervoor zijn in de regels 

opgenomen. 

Kan too rbes te m ming 

Voor de bestaande kantoorlocaties is de bestemming 'Kantoor' opgenomen. Bij 

een kantoor is een bedrijfswoning toegestaan. Via een wijziging is het mogelijk 

de bestemming om te zetten naar 'Wonen - Lint 1' of 'Wonen - Lint 2'. 

Maatschappelijke bestemmingen 

De bestemming 'Maatschappelijk' heeft betrekking op de maatschappelijke 

voorzieningen in het plangebied. De meeste maatschappelijke voorzieningen 

zijn gevestigd in de kernen. Binnen de bestemming is om die reden uitwisseling 

mogelijk met andere functies. Horeca is in ondergeschikte mate mogelijk. 
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REC REA TIE 

Enkele situaties zijn te specifiek om onder de algemene bestemming 'Maat

schappelijk' te brengen: 

'Maatschappelijk - Begraafplaats'. 

'Maatschappelijk - Zorgboerderij'. 

Bij de bestemming 'Maatschappelijk - Zorgboerderij' is ook grondgebonden 

agrarisch gebruik is toegestaan. 

Specifiek voor de St. Martinuskerk in Schellinkhout is een wijzigingsbevoegd

heid opgenomen voor wijziging van de bestemming in logies/horeca. 

Rec rea ti eb es tern min gen 

De uiteenlopende recreatieve bestemmingen in het plangebied hebben de be

stemming 'Recreatie' gekregen. Er is wel een onderscheid in gemaakt. De vol

gende bestemmingen zijn opgenomen: 

'Recreatie - Dagrecreatie' 

'Recreatie - De Witte hoeve' 

'Recreatie - Voet- en fietspad' 

'Recreatie - Verblijfsrecreatie' 

De bestemming 'Recreatie - De Witte Hoeve' is specifiek voor de recreatiewo

ningen in het park De Witte Hoeve in Schellinkhout. Het verschil met de be

stemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' is, dat hier permanente bewoning 

wel is toegestaan voor alle woningen. 

Daarnaast is binnen de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' ook kampe

ren toegestaan. 

De andere drie recreatieve bestemmingen spreken voor zich. 

Sportbestemmi ng 

SPORT De bestemming 'Sport' ligt op de sportlocaties in het plangebied. Door de ver

schillende ruimtelijke invloeden en aard van de activiteiten zijn de functies 

specifiek bestemd. De bestaande bebouwing is vastgelegd en er is geen omzet

ting naar andere sportfuncties mogelijk. 

'Sport': binnen deze bestemming vallen de in het plangebied aanwezige 

natuurijsbaan en het openlucht zwembad. 

'Sport - Golfbaan': voor het golfterrein is met een bouwvlak aangegeven 

waar bebouwing gerealiseerd mag warden. 

'Sport - Manege': de manege in Venhuizen heeft deze bestemming ge

kregen. 

'Sport - Sportvelden': oak voor de sportvelden geldt dat is aangegeven 

waar bebouwing gerealiseerd mag warden. Binnen het plangebied zijn 

verschillende vormen van sportvelden aanwezig, voetbalvelden, tennis

banen, en dergelijke. 
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Tuinbestemmingen 

Om het onbebouwde karakter van voortuinen en bepalende zijtuinen te be

schermen, is daarvoor de afzonderlijke bestemming 'Tuin - 1' opgenomen. 

Daarachter begint het bij het woonhuis behorende erf, waarbinnen erfbebou

wing mogelijk is. In hoeksituaties wordt in sommige gevallen ook op de naar de 

weg gekeerde zijkant van het bouwperceel de bestemming 'Tuin - 1' gelegd. 

Dit is gedaan in gevallen waarin het noodzakelijk wordt geacht om een goede 

scheiding tussen private en publieke ruimte te krijgen. 

In Drechterland Zuid komen veel grote woonpercelen voor. Omdat het niet 

wenselijk is dat deze volledig bebouwd worden is aan de achterste delen van 

deze percelen de bestemming 'Tuin - 2' gegeven. Binnen deze bestemming is 

de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen toegestaan. Er mag dus niets 

nieuws bijgebouwd worden. In de bestemming is ook een kleinschalige camping 

en een caravanstalling aanwezig. Deze zijn op de verbeelding aangeduid. 

Ve rkeersbestem min gen 

Onder de bestemming 'Verkeer' zijn de bestaande openbare wegen in het 

plangebied gebracht. Het zijn wegen waar de doorgaande verkeersfunctie 

voorop staat. Bruggen, dammen of duikers, sloten, bermen en beplanting val

len ook onder deze bestemrning. Standplaatsen die kleiner zijn dan 10 m2 , zijn 

mogelijk. Hierbij kunnen nadere eisen worden gesteld zodat er een verkeers

veilige situatie ontstaat. Het buitendijks parkeerterrein bij het strandje van 

Schellinkhout is als zodanig op de verbeelding aangeduid. 

Naast de bestemming 'Verkeer' is tevens de bestemming 'Verkeer - Verblijf' 

opgenomen. Deze wegen betreffen met name de openbare straten in het plan

gebied, met in hoofdzaak een functie voor het bestemmingsverkeer. Deze be

stemming komt voornamelijk voor in de kernen. 

Woonbestemmingen 

TUIN -1 

TUIN • 2 

YERKE ER 

VERKEER • VERBLIJF 

De woonbestemrningen hebben betrekking op de bestaande woonhuizen met WONEN 

hun aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. Bijbehorende achter-

tuinen, -erven en -terreinen zijn ook onder deze bestemming gebracht. 

Binnen de bebouwingsbepalingen voor deze bestemmingen is onderscheid ge

maakt tussen hoofdgebouwen enerzijds en aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

anderzijds, welke gezamenlijk ondergebracht zijn onder de noemer bijgebouw. 

Het hoofdgebouw is het belangrijkste bouwwerk op het perceel, niet alleen 

qua bestemming maar ook qua bouwmassa. 

Daarnaast worden bijgebouwen gezien als bouwwerken die ruimtelijk onderge

schikt zijn aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw kan in die zin zowel vrijstaand 

als aangebouwd worden gerealiseerd. 

De woonfunctie mag bij recht gecombineerd worden met een aan-huis-verbon

den beroep, dan wet een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit: een (vrij) be

roep of bedrijf dat in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan 

worden uitgeoefend en dat gericht is op het verlenen van diensten. De vesti

ging van een aan-huis-verbonden beroep of een anderszins toegestane bedrijfs-
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functie zal, naast de kwantitatieve bepalingen, tevens moeten voldoen aan de 

volgende kwalitatieve criteria: 

Er mag geen aantasting plaatsvinden van de uitstraling van het gebruik 

van het perceel voor het won en. 

Er mag geen afbreuk worden gedaan aan het woonkarakter van het per

ceel dan wel de directe (woon)omgeving. 

Uitoefening mag alleen plaatsvinden door de bewoner van de woning. 

Er dient voldoende parkeergelegenheid op het eigen erf aanwezig te zijn. 

Er mag geen sprake zijn van een onevenredig verkeers- en/of publieks

aantrekkende functie. 

De bestemming 'Wonen' is opgesplitst in een aantal bestemmingen, waarbij 

onderscheid is gemaakt tussen wonen in een kern, in een lint, in een stolp en 

in een woongebouw en in een woonwagen. In de regels zijn de voorwaarden 

per bestemming opgenomen. 

De bestemming 'Wonen - 1' komt (voornamelijk) voor binnen de kernen. Het 

hoofdgebouw moet gerealiseerd worden binnen het bouwvlak en bestaat uit 

een bouwlaag met kap. Per bestemmingsvlak mag een vrijstaand woonhuis ge

realiseerd worden, tenzij anders aangegeven. 

Gezien het bestaande stedenbouwkundige karakter van de wijken is een rege

ling opgenomen die ziet op het behoud van het huidige karakter van het be

bouwingsbeeld. Daar waar nu een rijtje van vier hoofdgebouwen aaneenge

bouwd aanwezig is, wil de gemeente voorkomen dat bij afbraak bijvoorbeeld 

twee vrijstaande hoofdgebouwen worden gebouwd. Dit zou een ongewenste 

aantasting van het bestaande bebouwingsbeeld veroorzaken. 

Voor bijgebouwen geldt een maxima le maat van 100 m2 • De specifieke bijge

bouwenregeling is afgestemd op daaitoe specifiek vastgesteld beleid. 

De bestemming 'Wonen - 2' komt, evenals 'Wonen - 1 ', (voornamelijk) voor 

binnen de kernen. Het hoofdgebouw moet gerealiseerd worden binnen het 

bouwvlak. Anders dan bij 'Wonen - 1' is binnen deze bestemming sprake van 

twee bouwlagen met kap. Per bestemmingsvlak mag een vrijstaand woonhuis 

gerealiseerd worden, tenzij anders aangegeven. Hiervoor geldt hetzelfde als 

gesteld bij 'Wonen - 1 '. 

Voor bijgebouwen geldt eveneens hetzelfde als hiervoor onder 'Wonen - 1' is 

aangegeven. 

De woonhuizen in het lint hebben de bestemming 'Wonen - Lint 1' of 'Wonen -

Lint 2' gekregen. 

Binnen de bestemming 'Wonen - Lint 1' geldt dat het hoofdgebouw gereali

seerd moet worden binnen het bouwvlak. Het hoofdgebouw bestaat uit een 

bouwlaag met kap. Per bestemmingsvlak mag een vrijstaand woonhuis gereali

seerd woiden. 

Voor bijgebouwen geldt een maximale maat van 150 m2 • De specifieke bijge

bouwenregeling is ook hier afgestemd op daartoe specifiek vastgesteld beleid. 
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Als de bestaande omvang van het bijgebouw al groter is dan de genoemde, 

wordt uitgegaan van de bestaande situatie. 

Daarnaast is een saneringsregeling opgenomen die het mogelijk maakt om 

overtollige (landschapsontsierende) bijgebouwen af te breken. 

Ter compensatie en stimulering van de afbraak mag een groter bijgebouw dan 

de hiervoor genoemde oppervlakte teruggebouwd warden. In de regels zijn 

hiervoor de randvoorwaarden opgenomen. Hiertoe is een afwijking van de re

gels opgenomen. De omgevingsvergunning kan uitsluitend warden verleend ter 

compensatie van de afbraak van bestaande binnen het bestemmingsvlak aan

wezige of bij het bestemmingsvlak behorende bijgebouwen, veelal voormalige 

agrarische bedrijfsbebouwing. 

Binnen de bestemming 'Wonen - Lint 2' geldt dat het hoofdgebouw gereali

seerd moet warden binnen het bouwvlak. Het hoofdgebouw bestaat uit twee 

bouwlagen met kap. Per bestemmingsvlak mag een vrijstaand woonhuis gerea

liseerd warden. 

Voor bijgebouwen geldt een maximale maat van 150 m2 • De specifieke bijge

bouwenregeling is oak hier afgestemd op daartoe specifiek vastgesteld beleid. 

Als de bestaande omvang van het bijgebouw al grater is dan de genoemde, 

wordt uitgegaan van de bestaande situatie. 

Daarnaast is dezelfde saneringsregeling opgenomen als onder 'Wonen - Lint 1 '. 

De karakteristieke stolpen met een woonbestemming zijn onder de bestem

ming 'Wonen - Stolp' gebracht. In veel gevallen is de oppervlakte van deze 

woonhuizen groter dan binnen de bestemming 'Wonen - 1 of 2' of 'Wonen -

Lint 1 of 2'. De karakteristieke hoofdvorm is vastgelegd door middel van een 

bouwvlak en specifieke bouwregels. Voor bijgebouwen geldt een maximale 

maat van 150 m1. 

Splitsing van deze panden is mogelijk tot maximaal twee woningen. Daarnaast 

is de saneringsregeling opgenomen die oak is opgenomen in de wonen

lintbestemmingen. Bij een oppervlakte boven de 1.000 m2 kan met een wijzi

gingsbevoegdheid gebruik gemaakt warden van de Ruimte voor Ruimte

regeling. Ter compensatie mag een woonhuis gebouwd warden in het bestaan

de bebouwingslint. 

Om te voorzien in de mogelijkheid dat een stolp met een woon-bestemming 

opnieuw gebruikt gaat warden als agrarisch bedrijf, kan de bestemming gewij

zigd worden in de van toepassing zijnde gebiedsbestemming. Voor het toeken

nen van het agrarisch bouwperceel gelden dezelfde criteria als bij nieuwe 

agrarische bouwpercelen binnen de agrarische bestemming. De wijziging kan 

ook warden toegepast wanneer een woonhuis wordt afgebroken en de gronden 

een agrarische functie krijgen. 

Er komen ook nog enkele stolpen voor binnen andere bestemmingen. Deze 

stolpen hebben dezelfde bouwregels gekregen als deze woonbestemming. 

Daarmee is de regeling voor cultuurhistorisch waardevolle stolpen in het gehe

le plan identiek. 

076.00.00.42.00.toe - Bestemmingsplan Drechterland Zuid - 12 februari 2013 

WONEN - LINT 2 

WONEN - STOLP 

71 



WONEN • WOONGEBOUW 

WONEN -

WOONWAGENSTAND· 

PLAATS 

WAARDE ·ARCHEOLOGIE 

WATERSTAAT • 

WATERKERING 

KWALITEITSZONE 

VEILIGHEIDSZONE · LPG 

72 

VRIJWARINGSZONE · 

MOLENBIOTOOP 

Voor woningen in gestapelde vorm is een aparte bestemming 'Wonen - Woon

gebouw' opgenomen. Het gaat om complexgewijze woonbebouwing: woonge

bouwen waar veelal sprake is van meerdere wooneenheden, meestal gesta

peld. 

Wel gaat het hierbij om zelfstandige woningen. De bestemming is afgestemd 

op de specifieke hoofdvorm. Er is ruimte voor (collectieve) bergingen, waar dit 

ruimtelijk passend is. 

Deze bestemming is opgenomen voor de in Drechtertand Zuid aanwezige woon

wagens. Hiervoor geldt dat de woonwagens uitsluitend binnen een bouwvlak 

mogen worden geplaatst. Voor bijgebouwen is een regeling opgenomen. 

7.7 

Dubbelbestemmingen 

Een drietal verschillende dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie' met een 

eigen archeologisch beschermingsregime zijn opgenomen om de archeologische 

waarden in het plangebied te beschermen. De dubbelbestemming ziet toe op 

archeologisch onderzoek bij diverse bodemingrepen. 

Voor 'Waarde - Archeologie 1' geldt de verplichting tot archeologisch onder

zoek bij alle bodemroering dieper 40 cm, voor 'Waarde - Archeologie 2' bij bo

demroering groter dan 100 m2 en dieper dan 40 cm en voor 'Waarde - Archeo

logie 3' bij bodemroering groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm. 

De bestemming 'Waterstaat - Waterkering' is opgenomen om de waterwerken 

die in het bestemmingsplan aanwezig zijn te beschermen. 

7.8 

Algemene aanduidingsregels 

De gronden ter plaatse van de aanduiding "kwaliteitszone" zijn, behalve voor 

de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de 

landschappelijke waarden, wat onder meer inhoud dat het belangrijk is dat in 

het gebied tussen de linten, in de directe omgeving van de dijk, geen ontwik

kelingen op grote schaal plaatsvinden. 

De aanduiding "veiligheidszone - lpg" ligt op de gronden nabij het tankstation 

met LPG in Venhuizen. Deze gronden zijn mede bestemd voor het tegengaan 

van een te hoog veiiigheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

vanwege de aanwezigheid van het tankstation. 

De molenbeschermingszone is opgenomen rond de twee molens die in het 

plangebied aanwezig zijn. Het betreft een zone die ervoor zorgt dat een opti

male windvang voor de molen aanwezig blijft. Dit houdt in dat er eisen worden 

gesteld aan de hoogte van bouwwerken en beplanting. 
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De aanduiding "weidevogelleefgebied" ligt op de door de provincie aangewe

zen weidevogelleefgebieden. Deze aanduiding is opgenomen om deze gebieden 

te beschermen en te behouden. 
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Economische 

u1tvoerbaarheid 

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van het voor

nemen van de gemeente Drechterland om voor de gronden binnen het plange

bied een nieuw bestemmingsplan op te stellen. De noodzakelijke kosten voor 

het voorliggende bestemmingsplan met inbegrip van de noodzakelijke onder

zoeken worden door de gemeente gedragen. 

Op grond van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet de 

gemeenteraad bij het vaststellen van een (bouw)plan op grond van artikel 

6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) een zogenoemd exploitatieplan 

vaststellen. Het voorliggende bestemmingsplan is vooral een beheerplan. Dit is 

geen (bouw)plan op grond van artikel 6.2.1 van het Bro. Op grond van het be

stemmingsplan worden echter ook ontwikkelingen mogelijk gemaakt. 

Wanneer het verhaal van de kosten anderszins verzekerd is op grond van arti· 

kel 6.12, lid 2 van de Wro is het vaststellen van een exploitatieplan niet nood

zakelijk. 

Wanneer een ontwikkeling die op grond van het voorliggende bestemmingsplan 

mogelijk gemaakt wordt, als (bouw)plan op grond van artikel 6.2.1 van het Bro 

moet worden aangeduid is tussen de gemeente Drechterland en de verzoeker 

een zogenoemde anterieure overeenkomst gesloten. Hierin is, op grond van ar

tikel 6. 12 en verder van de Wro, bepaald dat de kosten vanwege het (bouw) · 

plan door de verzoeker worden gedragen. 

Door de herziening van het geldende bestemmingsplan, bestaat de kans dat 

door eigenaren van de gronden in de directe omgeving van het plangebied bij 

de gemeente op grond van artikel 6.1 van de Wro een verzoek tot tegemoet

koming in de planschade wordt ingediend. Zoals opgemerkt is het voorliggende 

bestemmingsplan vooral een beheerplan. Dat door eigenaren van gronden in 

het plangebied een verzoek tot tegemoetkoming in de planschade wordt inge

diend wordt niet verwacht. De mogelijke kosten die samenhangen met de te

gemoetkoming in de planschade bij de ontwikkelingen die op grond van het 

voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden, worden door de ver

zoeker gedragen. Hiervoor is tussen de gemeente Drechterland en de verzoe

ker een planschadeovereenkomst gesloten. 
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Op basis van deze overwegingen mag het voorliggende bestemmingsplan eco· 

nomisch uitvoerbaar worden geacht. Een exploitatieplan op grond van de Wro 

is niet noodzakelijk. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende 

bestemmingsplan niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt 

belemmerd. 
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Overleg e n 

inspraak 

9. 1 

Overleg en inspraak 

De in het kader van dit bestemmingsplan op het voorontwerp ontvangen over

leg- en inspraakreacties zijn in een afzonderlijk document behandeld en van 

een beantwoording voorzien. Dit betreft de "Reactienota op het voorontwerp 

bestemmingsplan Drechterland Zuid" d.d. 7 februari 2013. Deze reactienota is 

als losse bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen. 

Diverse ontvangen overleg- en inspraakreacties hebben geleid tot aanpassingen 

aan het plan. Dit betreft zowel aanpassingen aan de toelichting, regels als aan 

de verbeelding. Dit is in de reactienota nader omschreven. 

Daarnaast zijn verschillende ambtelijke wijzigingen in het plan doorgevoerd. 

Dit is tevens in de reactienota aangegeven. 

9.2 

Tervisielegging ontwerp 

Op grond van de Wro wordt dit ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In 

deze periode van terinzagelegging kan door iedereen een zienswijze worden 

ingediend. 
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Bij lagen 



Bij lage 1: 

Overzicht geldende 

bestemmingsplannen 



Vastgesteld Goedgekeurd 

Landelijk gebied 1983 15 december 1983 9 april 1985 

Landelijk gebied 1983, eerste herziening 24 juni 1993 8 februari 1994 

Padland 1994 28 april 1994 2 augustus 1994 

Uitwerking Padland I 1994 6 september 1994 8 november 1994 

Uitwerking Padland II 1995 18 april 1995 11 juli 1995 

Binnen en Buiten Uiterdijk 1990, eerste herziening 31 januari 1997 20 maart 1997 

Schellinkhout-De Witte Hoeve 1996 24 april 1997 25 november 1997 

Hem-Venhuizen 1997 29 januari 1998 22 april 1998 

Schellinkhout-De Witte Hoeve-Oosterleek 1999 30 september 1999 11 januari 2000 

Twijver 1999 2 7 april 2000 5 december 2000 

Bedrijventerrein Zuiderkogge 27 januari 2005 23 augustus 2005 

Buitengebied 2004 27 januari 2005 19 september 2005 

Voet- en fietspad Koggeweg-Zuiderdijk 22 februari 2010 -
J. W. Heijmansstraat 3 en 5 22 november 2010 

Markerwaardweg 8 24 november 2011 -
Havenweg 19A en 19B, Schellinkhout 28 maart 2011 

Drechterland Noord 2011 24 oktober 2011 -



Bijlage 2: 
Omschrijving van het 

landschap (hoofdstuk 2, 

Structuurvisie) 





Landschapsanalyse 



Luchtfoto von de gemeente Drechterland (bron: Google Earth) 
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2.1 Ontstaansgeschiedenis 

De ontstaansgeschiedenis van de gemeente Drechterland is verbonden aan de geschiedenis van de regio 

West-Friesland. Om deze reden wordt in deze paragraaf eerst de ontstaansgeschiedenis omschreven van 

West-Friesland en vervolgens geleidelijk verder gespecificeerd naar de ontstaansgeschiedenis van de 

gemeente Drechterland. 

2.1.1 Pleistoceen en Holoceen 

Het Pleistoceen, ongeveer 2.5 miljoen jaar tot 12.000 jaar geleden, was de laatste grate koude periode 

voor Nederland. De oceanen waren koude woestijnen en het water was bevroren in een pakket dat 

zich uitstrekte van Scandinavie tot aan Noord-Amerika. Door de druk van het ijs in Scandinavie, lag 

dit deel van Europa een stuk lager en lag Nederland een stuk hoger. Dit is vergelijkbaar met een soort 

evenwichtsbalk. 

Ongeveer 12.000 jaar geleden brak het Holoceen aan, een periode waar wij nu nog in leven. De grote 

ijspakketten begonnen met smelten, Nederland began te dalen en de zeespiegel steeg. Door de werking 

van de zee werden ondertussen strandwallen gecreeerd op de huidige kuststrook. Achter deze strandwallen 

ontstond een zoete lagune waar zich hoogveen in kon vormen. Door de strandwallen was de invloed van de 

Noordzee op het veengebied een stuk minder, al kon er geregeld een doorbraak van de Noordzee zijn. 

2.1.2 Zeekleilandschap 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het kleipolderlandschap, dat kenmerkend is voor dit deel van 

Noord-Holland. Het kleipolderlandschap is een landschapstype dat ontstaan is als gevolg van een lange 

strijd tussen de zee en de mens. De oorsprong van dit landschap ligt ongeveer 3000 jaar voor Christus, 

toen de zee West-Friesland bereikte via het Zeegat van Bergen. 

Rond 2200 voor Christus was er nog slechts een grote west-oost geul aanwezig die zich ter hoogte van 

Aartswoud splitste in een noordelijke tak via Abbekerk in de richting van Opperdoes en een zuidelijke 

tak via Hoogwoud, Wognum en Hoorn in de richting van Wijdenes en Andijk. Toen het Zeegat van Bergen 

rond 1500 voor Christus sloot, werden de geulsystemen geleidelijk minder actief. 

In het gebied was tot 1000 na Christus sprake van vorming van strandwallen en Oude Duinen (Oude 

Duinen ontstonden doordat zand werd opgestoven bij strandwallen die boven het gemiddelde vloedpeil 
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uitkwamen). Vanwege de vorming van strandwallen en Oude Duinen kreeg de kust een meer gesloten 

karakter waardoor de afvoer van water naar open zee verslechterde. Aanvankelijk reikte de kustlijn slechts 

tot bij Camperduin. Callantsoog, Huisduinen (Den Helder) en Wieringen (een keileemopduiking afgezet in 

de ijstijd) waren nog afzonderlijke eilanden. 

De vorming van de Kop van Noord-Holland, zoals wij deze nu kennen, beg on feitelijk met het sluiten van 

de kustlijn (1 ). Achter de duinenrij lag een zandig binnenduingebied. In de luwte van de gesloten kustlijn 

slibden kleiplaten op. Deze kleiplaten werden door geulen doorsneden. Nog lange tijd brak de zee door 

de duinenrij en deed de invloed van de zee zich in het achterliggend gebied gelden (2). Naarmate de 

platen hoger opslibden werden ze meer geschikt voor bewoning. Op de platen werd landbouw bedreven. 

De achter de strandwallen gelegen lagere gebieden, werden door de sluiting van de kustlijn steeds natter. 

In gebieden waar geen geulen actief waren, ontstond veen. Uiteindelijk vielen alle geulen droog en 

verdwenen deze rand 800 voor Christus onder het veen. 

Het veen groeide door en werd langzaam hoger. Ongeveer duizend jaar geleden kwam het veen dusdanig 

ver boven de zeespiegel uit, dat bewoning weer mogelijk werd. Vanaf dat moment startte men ook met 

het ontginnen van het veen. Het veen werd vanaf hooggelegen delen, zoals strandwallen, ontgonnen. 

Om de veengebieden geschikt te maken voor landbouw en bewoning moesten deze gebieden warden 

ontwaterd. Vanaf de in het gebied voorkomende veenstroompjes werden reeksen parallel aan elkaar 

lopende sloten gegraven. Langs de achterzijden van de ontginningseenheden werden kaden en 

waterlopen aangelegd die toestroming van overtollig water uit de omgeving moesten verhinderen. 

De ontginning en ontwatering van het veen leidden tot inklinking en verrotting van het veen, waardoor 

het maaiveld daalde en de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld hoger kwam te liggen (de 

voormalige kreken laten zich nu herkennen als relatief hoog gelegen stroomruggen en de voormalige 

wadvlakten vormen nu de laag gelegen en overwegend open kommen). Men probeerde in eerste 

instantie door het dieper uitgraven van de sloten de grondwaterstand verder te verlagen, maar dit leidde 

wederom tot een daling van het maaiveld. Toen men het water niet langer voldoende kon afvoeren, 

verplaatste men veelal het akkerland in het verlengde van het bestaande gebied. De eerdere akker werd 

in dat geval veelal gebruikt als weiland. Op deze wijze werd in de loop der tijd steeds een stukje nieuw 

land in het verlengde van het al gebruikte land ontgonnen, waardoor langwerpige stroken ontstonden. 
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2.1.3 Westfriese Omringdijk 

Vanwege de toenemende wateroverlast (ondanks het feit dat al vanaf de 1 Oe eeuw dijken en kaden 

werden aangelegd), werden in de 12e en 13e eeuw de lintdorpen verplaatst naar wat toen de hoogste 

delen van het landschap waren. De oude bewoningslinten werden verlaten. In de dertiende eeuw 

gaat men de afzonderlijke bedijkte gebieden met elkaar verbinden en zo ontstaat omstreeks 1300 de 

Westfriese Omringdijk (3). In en grenzend aan West-Friesland liggen nag steeds grotere en kleinere meren. 

Grenzend aan de Westfriese Omringdijk werd Burg horn als eerste droogmakerij drooggemaakt (4). 

Benoorden West-Friesland ontstond achter de duinenrij een luw milieu waarin de opslibbing versneld 

plaats vond. Ook deze platen werden ingepolderd. Hiermee ontstond de polder Het Zijpe. Tevens werden 

de kleinere meren binnen West-Friesland en de grotere meren nabij West-Friesland, zoals Polder Zijpe en 

Callantsoog drooggemaakt (S). In de 17e eeuw (6) worden oak de grotere meren drooggemaakt en zet 

het proces van het inpolderen van kwelders voort. In die periode wordt de Heerhugowaard drooggelegd 

(1630) en ontstaat de Wieringerwaard (1612). 

In de 19e eeuw (7) ontstaan achter de stuifdijk die Callantsoog met Huisduinen verbindt, de polders Het 

Koegras, Anna Paulowna en de Wieringerwaard. Ook het eiland Wieringen wordt door een aandijking 

vergroot. In de 20e eeuw (8) ontstaan, na aanleg van de Afsluitdijk, de grote Zuiderzeewerken. Als eerste 

wordt het Wieringermeer drooggelegd. 

Vrijwel al het veen dat West-Friesland bedekte, is nu door ontginning dan wel erosie verdwenen, waardoor 

uiteindelijk het kleipolderlandschap is ontstaan. De langgerekte structuur van de strokenverkaveling, die 

kenmerkend is voor deze ontginningen, is op veel plaatsen nog herkenbaar. 

2.1.4 Gemeente Drechterland 

Rond 1850 is in de gemeente Drechterland sprake van een gaaf kleipolderlandschap. De opstrekkende 

verkaveling met zeer fijnmazige, smalle en diepe, kavels is onaangetast. In polder het Grootslag en Polder 

de Drieban is de verkaveling noord-zuid gericht. In Polder Schellinkhout is de verkaveling oost-west 

gericht. 

De bewoning van het gebied vindt alleen plaats in lineaire nederzettingen, die zijn ontstaan langs de in 

het gebied gelegen stroomruggen en kaden. Schellinkhout en Wijdenes zijn op noord-zuid lopende hoger 

gelegen gronden ontstaan. De overige dorpen, waaronder Hoogkarspel en Westwoud zijn oost-west 

gesitueerd. 
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Topgrafische kaart 1855-1858 Topgrafische kaart 1895-1907 

(Bron: Grote historische atlas Noord-Holland 1849-1859) (Bron: Historische Atlas Noord-Holland) 
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Topgrafische kaart 1961-1962 Topgrafische kaart 2004 

(Bron: 1955-1965 Atlas van topografische kaarten Nederland) (Bron: ANWB Topografische Atlas) 



In de tweede helft van de 19• eeuw heeft er in het landschap van de gemeente Drechterland een 

belangrijke verandering plaatsgevonden (zie 1 ). Het gaat hierbij om de aanleg van de spoorlijn van Hoorn 

naar Enkhuizen. Verder hebben de veranderingen alleen op detailniveau plaatsgevonden. Het gaat hierbij 

om de toevoeging van enkele woningen, het verplaatsen van boomgaarden en het samenvoegen of 

opdelen van percelen. 

Na 1950 beginnen er grotere veranderingen plaats te vinden in het landschap. Op de hierbij horende 

kaart 3 (1961-1962) is dit goed zichtbaar. In Venhuizen en (vooral) Hoogkarspel ontstaan de eerste 

planmatige woonuitbreidingen haaks op de linten. In deze periode is ook de toename van de invloed 

van het verkeer in het landschap zichtbaar. Bij Blokdijk is bijvoorbeeld een duidelijke opwaardering 

van de route tussen Hoorn en Enkhuizen zichtbaar. Op perceelsniveau worden op diverse plaatsen de 

oorspronkelijke smalle, diepe kavels samengevoegd tot grotere kavels. In de Houterpolder en Polder de 

Drieban is dit goed zichtbaar. 

In de gemeente Drechterland zijn de dorpen sterk gegroeid. Hoogkarspel, Westwoud en Venhuizen 

springen hierbij het meest in het oog. De aanleg van de N302 (Drechterlandseweg en Westfrisiaweg) en 

de ruilverkavelingswegen zijn duidelijk herkenbare veranderingen in de infrastructuur. 

In Polder het Grootslag en Polder de Drieban hebben vooral ruilverkavelingen plaatsgevonden. In 

deze polders zijn kavels samengevoegd en nieuwe wegen aangelegd. Ten tijde van de ruilverkaveling 

veranderde de vaarpolder in een rijpolder. De nieuwe wegen zijn tevens nieuwe bebouwingslinten 

geworden. 
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2.2 Ordeningsprincipes 

2.2.1 Open en besloten landschappen 

Het landschap van de gemeente Drechterland kent in grote mate open gebieden. De openheid 

wordt slechts doorbroken door de bebouwingslinten, wegbeplantingen en de fruitteelt. Het noorden 

en zuidwesten van de gemeente is, op de dorpen na, een open gebied. Vanuit de linten kan dit op 

onbebouwde plekken worden ervaren. Er is echter een aantal stroken van het landschap in gebruik voor 

de fruitteelt. Deze gebieden zijn in geel aangegeven op de kaart. Deze boomgaarden zijn te herkennen 

aan de groene rand van populieren die om de boomgaard heen ligt. 

In het zuidoostelijk deel van de gemeente heeft een ruilverkaveling plaatsgevonden. Hier zijn de wegen 

voorzien van wegbeplanting, soms zelfs in drie rijen dik. Wegbeplantingen en grootschalige bebouwing 

langs de ruilverkavelingswegen zijn de reden dat dit gebied minder open is. 

2.2.2 Bebouwing als patroon 

De bebouwing tussen de grote dorpen is geconcentreerd in linten. De linten zijn overwegend in oost

west richting gesitueerd met daarop loodrecht de verkavelingsrichting. Alleen in het zuidwesten is een 

omkering aanwezig en ontstond de lintbebouwing in noord-zuidrichting. Er zijn twee typen linten: oude 

linten en de linten in de omgeving van Venhuizen en de Gouw. De oude linten vertonen een sterke 

samenhang met de verkavelingstructuur. Dat wil zeggen dat achter het woonhuis, lange opstrekkende 

bedrijfsgebouwen staan. Deze houden de breedte van de kavel aan als maximale maat. 

De linten in de omgeving van Venhuizen en de Gouw zijn grotendeels ontstaan aan de 

ruilverkavelingswegen. De bebouwing is hier grootschalig. Aan de brede wegen staat de bebouwing vrij 

ver teruggerooid. Aan het lint staat een groot huis op een ruim perceel, gevolgd door bedrijfsgebouwen 

die vaak breder zijn dan de kavel waar het huis op staat. In samenhang daarmee is soms sprake van een 

nokrichting dwars op de verkavelingsstructuur. 
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2.2.3 Water en dijken 

De Westfriese Omringdijk is een belangrijk element in West-Friesland. In de gemeente Drechterland is 

deze dijk de grens tussen land en het Markermeer. Langs deze dijk liggen boerderijen, kleine dorpjes of 

buurtschappen, voornamelijk aan het uiteinde van de bebouwingslinten. 

De dijk is zeer markant en zowel cultuurhistorisch als landschappelijk van grote waarde. Dit is de reden 

geweest waarom deze dijk is aangewezen als provinciaal monument. Kenmerkend zijn het kronkelige 

verloop, het steile grastalud, het water aan de dijkvoet in de vorm van een sloot met op sommige plaatsen 

kleine watertjes (kleiputten). Het feit dat een zone aan de dijkvoet overwegend open is ondersteunt de 

ervaarbaarheid van de dijken. 

Naast de Westfriese dijk hebben ook meer landinwaarts dijken gefunctioneerd zoals de Oudijk en de 

Wijzend die achtereenvolgens als Oosterwijzend, Westerwijzend, Binnenwijzend en Wijzenddijkje bekend 

staat. Deze dijk die van Stedebroec tot Hoorn loopt, markeert nog steeds de overgang van het ene naar 

het andere waterpeil. 

Het waternetwerk bestaat voornamelijk uit een aantal vaarten die haaks op de verkaveling I open 

waardoor de kavelsloten goed kunnen ontwateren. In het verleden heeft het water als ontsluiting ook 

een belangrijke rol gespeeld met een vaarverbinding tussen Hoorn en Enkhuizen, parallel aan het lint 

Oosterblokker-Westerwijzend. 

2.2.4 Wegen en spoor 

De linten zijn dominante elementen in het landschap, niet alleen qua bebouwing en 

verkavelingspatroon, maar ook omdat zij geent zijn op de oorspronkelijke wegenstructuur. 

De NS06 (Hoorn-Enkhuizen) loopt gedeeltelijk over een oude dijk. Ter plekke van het buurtschap 

De Hout wordt gewerkt met een parallelweg voor de bewoners. De N302 (Drechterlandseweg en 

Westfrisiaweg) ligt gedeeltelijk buiten de gemeentegrens en vol gt een trace dat vrij ligt ten opzichte 

van de dorpslinten. In het kader van de opwaardering van deze weg is de gekozen variant zo gesitueerd 

dat deze in de toekomst ten westen en zuiden van Hoogkarspel loopt. 

Langs het lint Oosterblokker-Westerwijzend loopt ook de spoorlijn richting Enkhuizen. Deze spoorlijn 

loopt parallel aan het lint of op een kleine afstand daarvan. 
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2.3 Bebouwing 

2.3.1 Cultuurhistorische linten 

De cultuurhistorische linten warden gekenmerkt door een licht kronkelig verloop en een beperkte 

wegbreedte met de voorgevels van bebouwing vaak dicht op de weg. Van oorsprong ontbreken trottoirs. 

In de huidige situatie zijn zij om veiligheidsredenen soms wel aanwezig. Langs de cultuurhistorische 

linten staan woonhuizen en (voormalige) boerderijen in de vorm van karakteristieke stolpen. Soms staat 

achter de woning/stolp bedrijfsbebouwing. De huizen hebben in het algemeen een bouwlaag met kap 

en een enkele keer twee bouwlagen. Sommige woningen hebben een groene kraag van beplanting aan 

de achterkant en/of een grote solitaire boom aan de voorkant. De bedrijfsgebouwen zijn in het algemeen 

niet breder dan de kavel van het huis. De cultuurhistorische linten zijn op afstand mede herkenbaar aan 

de kerken. 

In de nieuwe linten in de omgeving van Venhuizen en de Gouw liggen de woningen verder van de weg, 

vaak daarvan gescheiden door een rij bomen. De woningen zijn nieuwer qua ontwerpstijl en hebben 

meer ruimte om het huis heen. De bedrijfsgebouwen achter de huizen zijn vaak breed. Hierdoor ontstaat 

het beeld van het huis met grote tu in, met daarachter een grote wand van het bedrijfsgebouw. 

2.3.2 Stolpen 

De stolpboerderij is een typisch Noord-Hollands verschijnsel. Een stolpboerderij is een vierkante 

piramide boerderij waar behalve het woonhuis ook de stallen, werktuigen en opslagruimte in zitten. De 

hooiberging zit centraal in de boerderij en aan de kant van de weg zit vaak het woonhuis. Na de Tweede 

Wereld Oorlog is het aantal stolpen verminderd, mede door de ruilverkavelingsprojecten. Ook zijn veel 

stolpen door brand verwoest. Door schaalvergroting was de stolpboerderij qua afmetingen niet meer 

geschikt voor de bedrijfsvoering. Ook zorgde het dalende grondwaterpeil er in sommige gevallen voor 

dat de houten paalfundering van de boerderijen begon te rotten. De nu nog aanwezige stolpboerderijen 

zijn voornamelijk woonhuizen of kleine boerderijen (hobbyboeren). Zij komen met name voor in de 

cultuurhistorische linten. 
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2.3.3 Kerken en bakens 

Verscheidene dorpen en buurtschappen hebben een kerk die in het midden van het lint staat. De enkele 

kleine uitbreidingen bij deze linten zijn gedaan random de kerken zoals in Hem. Omdat het een vrij open 

landschap is, zijn de kerken goed zichtbaar en vormen deze kerken bakens waaraan de linten herkenbaar 

zijn. 

Andere bijzondere bakens zijn: 

- De Stofmolen (Wijdenes) 

- De Grote molen (Schellinkhout) 

- De Krijgsman (Oosterblokker) 

- Vuurtoren (dijk bij Oosterleek) 

- Watertoren (Hoogkarspel) 

- Schoorsteenpijp (voormalige melkfabriek, Hem) 

Binnen de omgeving is de watertoren een karakteristiek gebouw. De watertoren is 49 meter hoog en 

gebouwd in 1930. 

2.3.4 Bedrijfsbebouwing 

De bedrijfsbebouwing in het landelijke gebied varieert van loodsen en stallen bij verschillende typen 

agrarische bedrijven tot bedrijfsbebouwing op de bedrijfsterreinen bij Oosterblokker, Hoogkarspel en 

Venhuizen. 

Bij de agrarische bedrijven zijn veelal loodsen aanwezig gedekt met een flauwe kap. In de nieuwe linten 

binnen het agrarisch concentratiegebied staan relatief veel kassen. 
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De Westfriese Omringdijk en het Markermeer 



2.4 lnpassing in het landschap 

Drechterland is deel van West-Friesland. De meest markante getuigenis daarvan is de Westfriese 

Omringdijk. Daarnaast maakt de gemeente oak deel uit van West-Friesland door de hoofdkenmerken 

van het landschap, bijvoorbeeld occupatie in de bebouwingslinten, een verkavelingspatroon daar 

loodrecht op en een relatief open buitengebied met veeteelt en fruitteelt als belangrijkste dragers. 

Aan de westgrens van de gemeente vormen de noord-zuid georienteerde linten een overgang. Zolang 

deze linten hun structuur behouden vormen zij een goede overgang naar de stad. Aan de noordgrens ligt 

de Westfrisiaweg. In het geval de westvariant wordt gerealiseerd, is het van belang de continu"iteit in het 

landschap zoveel mogelijk te behouden. In deze visie wordt er rekening mee gehouden dat wellicht voor 

deze variant wordt gekozen. 

Aan de oostgrens van het plangebied zal de Westfrisiaweg oak een belangrijke rol gaan spelen. De 

begrenzing valt hier samen met de overgang van buitengebied naar Hoogkarspel. Doelstelling is hier om 

ondanks de komst van deze weg, geleidelijke overgangen te maken tussen stad en landschap. 

Kaart van West-Friesland met de Westfriese Omringdijk (bron: www.oudstedebroec.ni) 
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Toekomstvisie Drechterland 



2.5 Verwachte ontwikkelingen 

Een belangrijke ontwikkeling voor Drechterland is de reconstructie van de Westfrisiaweg. Deze weg vol gt vol gens 

de gekozen variant in eerste instantie het trace van de N302, maar duikt ter hoogte van de afslag met de N240 

naar het zuiden om vervolgens boven De Hout weer afte buigen richting Enkhuizen en aan te sluiten op de 

N506. De ruimte die ontstaat tussen de Westfrisiaweg en Hoogkarspel is aangewezen tot uitbreidingsgebied voor 

Hoogkarspel metals thema landschappelijk (ge"lntegreerd) wonen. 

Vanuit verschillende befeidsfagen is al geruime tijd sprake van het voornemen om tussen de steden Hoorn 

en Enkhuizen een aantaf noord-zuid gerichte scheggen te realiseren. Dit zijn gebieden die zich vofgens de 

toekomstvisie ruimtefijk en functioneef kunnen onderscheiden van overige fandefijke gebieden. Defen van 

de scheggen zijn al in ontwikkefing zoafs de scheg bij Westwoud. De scheggen bij Hoorn en ten westen en 

oosten van Hoogkarspel moeten nog invuffing krijgen. Kern van de scheggen is een recreatieve verbinding voor 

fangzaam verkeer die in noordzuidrichting figt. Een verbinding die in het zuidefijke gedeefte van de gemeente een 

vervofg krijgt en naar de Westfriese Omringdijk feidt. 

Een derde befangrijke ontwikkefing is de verwachte ontwikkefing van waterbergingsgebieden. Er is al een 

concreet plan voor een waterbergingsgebied in het noordwesten van de gemeente. Tevens bestaat er een plan 

voor een waterbergingsgebied ten zuiden van de golfbaan. Ook in de omgeving van de Burgemeester J. Zijpweg 

wordt gedacht aan een waterbergingsgebied. 

In de provinciafe Structuurvisie 2040 is het gebied aangewezen afs zoekgebied voor grootschafige windenergie. 

De provincie is overtuigd dat in Noord-Hoffand Noord vofdoende ruimte is om windturbines op verantwoorde 

wijze als een nieuw element op te nemen in het fandschap. Jn deze structuurvisie wordt ingegaan op wefke wijze 

de gerneente deze windturbines wif inpassen in het landschap. 

Daarnaast omvat de toekomstvisie concrete pfannen voor de aanleg van fangzaam verkeersroutes. Ook zijn er 

ideeen voor de aanfeg van vaarroutes. Van deze ideeen is de opwaardering van de vaarroute tussen Hoorn en 

Enkhuizen het meest haalbaar. De overige vaarroutes zijn door de grote peifverschiffen rnoeilijk te realiseren. Het 

recreatieschap verricht een studie naar de mogefijkheden. 

Jn de agrarische sector zijn de volgende ontwikkelingen te verwachten: 

- Uitbreiding van agrarische bedrijven (schaalvergroting); 

- Nevenfuncties bij agrarische bedrijven; 

- Omvorming van agrarische bedrijven; 

- Ruimte voor ruirnte regeling waarbij vooral rnogelijkheden worden gezien in de (nieuwe) linten. 
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Kwaliteiten en knelpunten 
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3. 1 Kwaliteiten 

Het landschap van de gemeente Drechterland heeft zowel kwaliteiten als een aantal knelpunten. Deze 

kwaliteiten en knelpunten zijn onderscheiden naar structuurniveau (van betekenis voor de ervaring van 

het totale landschap) of op detailniveau (van betekenis voor de ervaring op plaatselijk niveau/het niveau 

van een erf) . 

3.1.1 Kwaliteiten op structuurniveau 

Er is een aantal belangrijke kwaliteiten te noemen voor het buitengebied. Allereerst is dit de ligging aan 

het grote open water van het Markermeer. Daarnaast hoort daar de markante Westfriese Omringdijk bij, 

die tegelijkertijd de samenhang van het gebied benadrukt met West Friesland. Vo or de herkenbaarheid 

van de Westfriese Omringdijk is het van belang dat een zone rond deze dijk gevrijwaard blijft van verdere 

verdichting. Hierdoor blijft de dijk met daarachter het grote Markermeer een sterk element in het 

landschap. 

Een andere belangrijke kwaliteit is de openheid tussen de cultuurhistorische bebouwingslinten in het 

noorden en zuidwesten van de gemeente (1 ). Vanuit de cultuurhistorische linten kan men op de kleine 

open plekken die aanwezig zijn het open landschap ervaren. 

De waardevolle cultuurhistorische linten in dit gedeelte van de gemeente zijn eveneens karakteristiek (2). 

De kenmerken zijn: 

- een licht kronkelend verloop 

- een beperkte verhardingsbreedte 

- de bebouwing in wisselende rooilijn 

- bebouwing op korte afstand van de weg, bestaande uit woonbebouwing in overwegend een 

bouwlaag met kap met zo af toe een stolp 

- zo af en toe kerken of mo lens 

De laatstgenoemde hogere elementen vormen bakens in het landschap. De kerken, molens en de 

watertoren van Hoogkarspel zijn sterke opgaande elementen die van ver zichtbaar zijn en de plaats van 

de verschillende kernen duiden. 
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De openheid tussen de /in ten (1) 
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Cultuurhistorische linten (2) 

Waardevolle solitaire bomen in cultuurhistorische linten (4) Brede vaarten (3) 



In samenhang met het occupatiepatroon is ook het verkavelingspatroon en daarmee samenhangend het 

patroon van sloten en vaarten karakteristiek. De verkaveling heeft een smalle opstrek, loodrecht op de 

bebouwingslinten. Op de koppen van de sloten liggen grotere vaarten (3) die de afwatering van het totale 

gebied verzorgen. 

In het zuidoosten van de gemeente is ten gevolge van de ruilverkaveling meer veranderd. Juist in dit deel 

is echter veel wegbeplanting aangebracht. De inmiddels aardig volgroeide beplanting is mede dragend 

geworden voor de structuur van dit deel van de gemeente. 

3.1.2 Kwaliteiten op detailniveau 

Meer op detailniveau bevatten de cultuurhistorische linten waardevolle bebouwing en beplanting. 

Binnen de linten zijn de stolpen, kerken en molens karakteristiek. Veel van deze elementen hebben de 

status van monument en zijn behalve in hun bouwvorm ook in hun detaillering behoudenswaardig. 

In de cultuurhistorische linten is veelal geen wegbeplanting aanwezig. loch komt er wel beplanting 

voor. Dit is beplanting op eigen erven. In voortuinen bij bijzondere bebouwing zijn vaak bomen 

geplant. lnmiddels zijn deze bomen van grate ouderdom (4). Het zijn als het ware groene monumenten 

in het straatbeeld geworden. Het gaat bijvoorbeeld om rode beuken of paardekastanjes die meestal 

een aanduiding waren van een bepaalde status van de bewoners van een pand of van een bijzonder 

functie van het gebouw. 
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3.2 Knelpunten 

3.2.1 Knelpunten op structuurniveau 

Er is een viertal knelpunten te onderscheiden op structuurniveau. Een belangrijk knelpunt is de 

inrichting van de linten in de omgeving van Venhuizen en de Gouw (1 ). Deze zijn ten opzichte van het 

overige buitengebied vrij groot van schaal. In deze linten is de gerichtheid van het bebouwingspatroon 

niet duidelijk. Ze zijn niet in samenhang met de verkaveling en er is geen balans tussen groen en rood. 

De linten in de omgeving van Venhuizen en de Gouw hebben grote huizen, ver van de weg, met 

daarachter grote bedrijfsgebouwen die zich veelal uitstrekken over de breedte in plaats van over 

de diepte van de kavels (1 ). De huizen en bedrijven liggen veelal 'kaal' in het landschap. Doordat de 

schuren van de bedrijven relatief groot zijn, zijn deze linten nadrukkelijk aanwezig in het landschap. 

Een tweede opvallend element is het bedrijventerrein bij Hem (2). Het bedrijventerrein is ontstaan te 

midden van verschillende linten. De grote gebouwen liggen 'kaal' in het landschap en hebben hiermee 

geen relatie. 

De aanwezigheid van grote landschapverstorende elementen vormt een probleem. Aan de noordrand 

van Venhuizen en Hem zijn dit bijvoorbeeld de grote bedrijfsgebouwen die 'kaal' in het landschap 

liggen (3). 

De grootschaligheid van deze bedrijfsgebouwen en het ontbreken van beplanting vormen hier een 

probleem. Ook de overgang van de woonbebouwing aan de zuidoostzijde is vrij hard (blokvormige 

bebouwing en stenen kade) (4). 

Tenslotte wordt de leefbaarheid en sfeer op bepaalde wegen en linten sterk bepaald door de 

verkeersdrukte (5). Dit is aan de orde bij Westwoud en Oosterblokker en op de N506. Deze weg loopt 

door wat kleine buurtschappen zoals De Hout en is een drukke 80 km/u weg. Ook de linten aan de rand 

van Hoorn en bij Oosterblokker zijn erg druk. 
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Buitenopslag (2) 

Lintbebouwing omgeving Venhuizen (1) In rich ting openbare ruimte (3) 

Bedrijfsloodsen dwars op de kavelrichting (4) 



3.2.2 Knelpunten op detailniveau 

- inpassing van bedrijfsgebouwen (ontbreken van beplanting, buitenopslag (2)); 

- schaal en gerichtheid van de loodsen; 

- kleur- en materiaalgebruik; 

- plaatselijk inrichting open bare ruimte wegen. 

Waar de nieuwe linten in de omgeving Venhuizen en de Gouw op het niveau van de gemeente als 

geheel zijn benoemd vanwege hun grote schaal en opvallende verschijning in het landschap kan meer 

in detail op het gebrek aan inpassing van woningen en bedrijfsgebouwen worden gewezen. 

De typologie van woningen onttrekt zich aan de kenmerkende woning met zadeldak in de richting van 

de opstrek die de cultuurhistorische linten karakteriseert. De bedrijfsloodsen zijn vaak fors en liggen 

qua orientatie en nokrichting niet in lijn met het verkavelingspatroon. Erfbeplanting in de zin van 

boomvormende soorten bij het woonhuis of randbeplanting rond bedrijfsbebouwing ontbreekt vrijwel 

geheel. Daarbij is de kleur en materiaalkeuze van woning en bedrijfsbebouwing niet altijd passend in 

het buitengebied. Voorbeelden daarvan zijn lichte kleurstellingen of spiegelende dakbedekking. Ook 

opslag op voorterreinen van bedrijven komt voor (2). 

Tenslotte is ook de inrichting van de openbare ruimte in de cultuurhistorische linten een 

aandachtspunt. Plaatselijk heeft deze een te verkeerskundig karakter (obstakels in de weg, rood 

geverfd asfalt etc. (3)) . De cultuurhistorische linten zouden meer in hun karakter worden ondersteund 

door een zo eenvoudig mogelijke inrichting en materiaalkeuze, maar rekening houdend met de 

verkeersveiligheid. 
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