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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding bestemmingsplan

Het bestaande kerkgebouw aan het Plein 1945 27 in Petten wil de gemeente herbestemmen 

voor een horecafunctie. Er zijn pogingen gedaan om het gemeentelijk pand met die 

beoogde functie te verkopen. Er is gebleken dat verkoop na een bestemmingswijziging 

kansrijker is.

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt het perceel gewijzigd in een 

horecabestemming.

1.2  Ligging plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Plein 1945 huisnummer 27 in Petten.

In figuur 1.1. is de ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 1.1.  Ligging plangebied. 

1.3  Leeswijzer

De toelichting op het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. 

In hoofdstuk 2 wordt een omschrijving gegeven van de huidige (planologische) situatie en 

de  keuze voor een andere bestemming.

Hoofdstuk 3 beschrijft de opzet van het bestemmingsplan. Hoofdstuk 4 gaat in op de 

uitvoerbaarheid van het plan. Hoofdstuk 5 beschrijft de planprocedure.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving locatie, plangebied en 
herbestemming

2.1  Huidige situatie

Het perceel ligt aan de zuidwestkant van het dorpsplein in Petten. Op het perceel staat een 

kerkje met een losstaande klokkentoren.  Het perceel grenst aan een openbaar 

parkeerterrein.

Figuur 2.1  Luchtfoto

2.2  Geldende bestemming

Het perceel ligt in het geldende bestemmingsplan "Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote 

Keeten" zoals vastgesteld op 28 september 2010 en heeft daarin de bestemmingen 

'Maatschappelijk' (enkelbestemming) en Waarde - Archeologie - 4 (dubbelbestemming). De 

verbeelding is weergegeven in figuur 2.2. 

Bebouwing van het perceel mag uitsluitend plaatsvinden binnen het bouwvlak. Het 

bouwvlak komt overeen met de huidge bebouwing.
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Figuur 2.2.  Fragment verbeelding bestemmingsplan "Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote 
  Keeten".

Daarnaast geldt tevens het bestemmingsplan "Parkeren", zoals vastgesteld op 7 november 

2017.

2.3  Gewenste herbestemming

In lijn met de structuurvisie Petten (zie 3.3.1) is het gewenst om het perceel een horecafunctie 

te geven. Hiermee kan het een bijdrage leveren aan de levendigheid en ontmoetingsfunctie 

op het vernieuwde dorpsplein. Door de bijzondere ligging en de (verbouw)mogelijkheden 

van het pand kan hier iets unieks ontstaan. Bijvoorbeeld een restaurant met een terras aan 

de pleinzijde (zonkant) van de kerk, met uitzicht over het plein. 

De bestemming 'Horeca' is de meest geëigende bestemming voor het perceel. Als 

functieaanduiding is gekozen voor "horeca tot en met horecacategorie 1". Dit is een 

horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide 

etenswaren, alsmede het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken. Het accent ligt op 

de verkoop van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren, al dan niet voor consumptie ter 

plaatse.

Hieronder worden in ieder geval verstaan: restaurant, bistro, grillroom, pizzeria, cafetaria, 

fastfoodrestaurant, shoarmazaak, snackbar, ijssalon, automatiek, snelbuffet, lunchroom, 

crêperie, broodjeszaak, koffiehuis, theehuis.
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Uit een oogpunt van de gewenste beeldkwaliteit (zie 3.3.3 en bijlage 1, het  

Beeldkwaliteitsplan), is het van belang dat bij eventuele verbouw van de kerk, de 

nieuwbouw zich blijft presenteren als markant bouwvolume en pleinwand dat tegenwicht 

biedt aan het bebouwingscomplex aan de noordzijde. De voorkeur gaat uit naar 

bebouwing die uitnodigend is richting het plein, die door een individuele uitstraling en 

gezelligheid een toeristisch attractieve waarde krijgt. 

Het bestaande bouwvlak is verruimd waarmee de mogelijkheid ontstaat om het gebouw 

aan de pleinzijde uit te breiden. Het gebiedje aan de zuidkant inclusief de bestaande 

klokkentoren en de ruimte met de speeltoestellen aan de noordzijde zijn buiten de 

horecabestemming gelaten en krijgen een verkeersbestemming. De omvang van de 

horecabestemming is afgestemd op de gronden die  verkocht/verpacht zullen worden. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

In dit hoofdstuk wordt het algemene ruimtelijke beleidskader weergegeven. De paragrafen 

bevatten samenvattingen van het rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk beleid.

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. 

In deze structuurvisie staan alle plannen voor ruimte en mobiliteit voor de komende 

decennia. Met de structuurvisie wordt een vereenvoudiging van de bestaande regelgeving 

nagestreefd, waarin meer verantwoordelijkheid bij de lagere overheden komt te liggen.

Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. 

Het Rijk wil inzetten op topsectoren zoals logistiek, water, hightech, creatieve industrie, 

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 groot belang. Ontwikkelingen in leefbaarheid en veiligheid hangen sterk samen 

met bevolkingsgroei en -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.

Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, leefbaar en veilig te 

houden voor de middellange termijn (2028):

het vergroten van de concurrentiekracht;

het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker voorop staat;

het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke 

en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Het Rijk benoemt de rijksdoelstellingen gericht op een goed werkende woningmarkt 

in Nederland: de zorg voor voldoende omvang, kwaliteit en differentiatie van de 

woningvoorraad. Bij het voorzien in de woningbehoefte is van belang dat het aanbod ook 

in kwalitatieve zin aansluit op de vraag.

Het onderhavige plan houdt rekening met deze aspecten zoals hierna ook verder 

wordt gemotiveerd.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

De wetgever heeft in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), ter waarborging van nationale en 

provinciale belangen, de besluitmogelijkheden van lagere overheden begrensd. Indien 

nationale of provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening 

noodzakelijk maken, kunnen bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 

respectievelijk provinciale verordening regels worden gesteld over de inhoud van 

bestemmingsplannen.

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel bekend als de AMvB 

Ruimte, zijn 13 nationale belangen opgenomen die juridische borging vereisen.
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Het Barro is op 30 december 2011 deels in werking getreden en per 1 oktober 2012 met 

enkele onderwerpen aangevuld. Het besluit is gericht op doorwerking van de nationale 

belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Inhoudelijk gaat het om nationale 

belangen die samenhangen met het beschermen van ruimtelijke functies, zoals natuur in de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS), of met het vrijwaren van functies. Dat betekent dat de 

AMvB regels geeft over bestemmingen en het gebruik van gronden. Daarnaast kan zij aan 

de gemeente opdragen in de toelichting bij een bestemmingsplan bepaalde zaken 

uitdrukkelijk te motiveren. 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' 

geïntroduceerd. Dit is geformalisererd in artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro). Dit artikel bepaalt dat een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor 

verschillende functies gebaseerd dient te zijn op een goede onderbouwing van nut en 

noodzaak van een nieuwe stedelijke ruimtevraag en op een zorgvuldige ruimtelijke 

inpassing van de nieuwe ontwikkeling. 

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de 

vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden en om 

overprogrammering op regionaal niveau te voorkomen. Met de ladder voor duurzame 

verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd. 

Het ruimtebeslag neemt als gevolg van de functiewijziging niet toe. De bouwmogelijkheden

die in het geldende bestemmingsplan zitten worden binnen de kaders van het

geldende bestemmingsplan ingevuld. Hiermee is de functiewijziging niet aan te merken als

een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Geconcludeerd wordt dat het plan passend is binnen het Rijksbeleid.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie NH2050 - Balans tussen economische groei en leefbaarheid

Op 19 november 2018 is door Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie 

NH2050 - Balans tussen economie en leefbaarheid - vastgesteld.

De visie is een integrale visie op de leefomgeving in Noord-Holland en anticipeert daarme 

op de Omgevingswet.

De Omgevingsvisie NH2050 wil zorgen voor balans tussen economische groei en 

leefbaarheid om voor toekomstige generaties het welvaarts-en welzijnsniveau in 

Noord-Holland op een hoog niveau te houden. Dit betekent dat in Noord-Holland een 

basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd; de ruimte voor economische 

ontwikkeling wordt altijd in samenhang met dit uitgangspunt beschouwd.

Duurzame economische ontwikkeling is nodig voor de werkgelegenheid en daarmee voor 

de bestaanszekerheid van de inwoners, de provincie Noord-Holland wil ook in de toekomst 

een provincie zijn voor iedereen om de provincie sociaal-inclusief te houden. Maar ook om 

de grote investeringen op te brengen die nodig zijn voor onder meer de transitie naar een 

duurzame-energiehuishouding, de overgang naar een circulaire economie en het behoud 

van het karakteristieke landschap.
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Deze visie geeft enerzijds richting, en daarmee houvast naar een onbekende toekomst, en 

anderzijds voldoende ruimte en handelingsperspectief om te anticiperen op nieuwe 

ontwikkelingen. Het is geen eindbeeld voor 2050, maar het laat in algemene zin zien wat de 

ontwikkelprincipes zijn voor de hele provincie om een hoge leefomgevingskwaliteit te 

bieden. 

Er zijn acht hoofdthema's van trends en ontwikkelingen in de leefomgeving beschreven:

Klimaatverandering bedreigt onze leefomgeving

Bodem, water en luchtkwaliteit

Biodiversiteit

Economische transitie

Energietransitie

Mobiliteit

Verstedelijking

Landschap

Om een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving te borgen, zijn er twee 

basisrandvoorwaarden die volgen uit Europese/Nationale regelgeving en gaan over 

gezondheid, veiligheid en klimaatadaptatie.

De basistandvoorwaarden zijn:

Overal wordt voldaan aan de wettelijke basiskwaliteit voor een gezonde en veilige 

leefomgeving voor mens, plant en dier;

Alle nieuwe ruimtelijke (her)ontwikkelingen doorlopen we een klimaatstresstest.

Daarnaast gelden vier generieke ontwikkelprincipes die op alle bewegingen van toepassing 

zijn en gaan over landschap, natuurinclusiviteit, clustering van activiteiten en de 

samenhang tussen de bovengrond en de ondergrond.

De ontwikkelprincipes zijn:

1. Ontwikkelingen en beheer zijn passend bij de waarden, de karakteristiek en het 

draagvermogen van het landschap;

2. Nieuwe ontwikkelingen zijn zo veel mogelijk natuurinclusief;

3. Nieuwe ruimtelijk-economische ontwikkelingen worden zo veel mogelijk ruimtelijk 

geclusterd op locaties nabij OV-, weg-, energie en data-knooppunten;

4. Bij nieuwe ontwikkelingen worden de effecten op de ondergrond meegewogen.

Vervolgens zijn er per gebied specifieke ontwikkelpricipes beschreven.

Dynamisch schierleiland. In deze beweging is benutten van de unieke ligging is leidend. 

Waarbij de kustverdediging voorop staat en waar toeristische en recreatieve kansen benut 

kunnen worden en natuurwaarden worden toegevoegd.

5. Bij nieuwe nieuwe ontwikkelingen in de kustzone wordt aangesloten bij de 

verscheidenheid en karakteristieken van de kustlandschappen en aanliggende grote 

wateren;

6. Bij nieuwe ontwikkelingen in de wateren (Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, 

Markermeer, IJmeer en Gooimeer) wordt aangesloten op de karakteristieken van de 

kustlijnen;

7. Ecologische verbindingen worden behouden en aangevuld, met oog op robuuster 

maken van het ecologisch systeem in de kustgebieden, inclusief de grote wateren;

Metropool in ontwikkeling. In deze beweging wordt beschreven hoe de Metropoolregio 

Amsterdam steeds meer als één stad gaat functioneren en dat de reikwijdte van de 
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metropool groter wordt. Door het ontwikkelen van een samenhangend metropolitaan 

sysyteem vergroten we de agglomeratiekracht.

8. Wonen en werken worden zoveel mogelijk binnenstedelijk gerealiseerd en 

geconcentreerd;

9. Om de groei van het verkeer in de metropool in goede banen te leiden moet worden 

geïnvesteerd in alle verkeersnetwerken, het regionaal OV, fietsnetwerk en auto, waarbij 

de grotere behoefte aan ruimte voor regionaal verkeer boven interregionaal en 

doorgaand verkeer wordt gefaciliteerd;

10. Versterken van het landschap als onderdeel van het metropolitaan systeem;

11. Bedrijvigheid in de metropool kan zich blijven ontwikkelen binnen de beschikbare 

milieuruimte, waarbij op een beperkt aantal plekken nieuwe woningbouw te maken 

kan krijgen met een grotere mate van geluidhinder, binnen de wettelijke grenzen;

Sterke kernen, sterke regio's. Deze beweging gaat over de ontwikkeling van 

centrumgemeenten die daarmee het voorzieningenniveau in de gehele regio waarin ze 

liggen vitaal houden en de kernen hun herkenbare identiteit behouden.

12. Nieuwe ontwikkelingen van woningbouw en voorzieningen worden geconcentreerd in 

kernen, passend bij de rol van de kernen in het regionale netwerk, en zich richten naar 

de vraag op basis van de meest actuele cijfers.

13. Om de bereikbaarheid van het noordelijk deel van de provincie te verbeteren, worden 

functies of bestemmingen zoveel mogelijk gebundeld nabij OV-, weg-, energie-, agri- en 

data-knooppunten, aangevuld met de ontwikkeling van vraaggestuurde 

vervoersconcepten;

Nieuwe energie. In deze beweging gaat het over het benutten van de economische kansen 

van de energietransitie en circulaire economie.

14. De regionale optimale energiemix voor opwekking van hernieuwbare energie in de 

ondergrond, op de bovengrond en in de bebouwde omgeving past bij de regionale 

landschappelijke en gebiedskwaliteiten en de economische kansen;

15. Vraag en aanbod van hernieuwbare energie worden zodanig gebundeld dat sprake is 

van efficiënte benutting van bestaande en nieuwe energie-infrastructuur en van 

restwarmte;

16. Ruimte wordt gereserveerd voor directe aanwending, opslag en doorvoer van door 

wind op zee opgewekt energie;

17. Op strategische locaties wordt ruimte gereserveerd voor opslag en verwerking van 

reststromen.

Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving. Deze beweging gaat over het ontwikkelen van 

natuurwaarden in combinatie met het versterken van de (duurzame) agri-foodsector.

18. De agrifoodsector wordt gefaciliteerd bij de duurzame en economische ontwikkeling;

19. Natuurlijke processen zijn richtinggevend voor inrichting en beheer van nieuwe en 

bestaande natuurgebieden;

20. Om een robuust ecosysteem te realiseren worden verbindingen tussen natuurgebieden 

verbeterd en functies slim gepositioneerd;

21. Het landgebruik en de waterpeilen worden in balans gebracht met de draagkracht van 

het veenweidegebied.

3.2.2  Provinciale ruimtelijke verordening

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is nog op de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 gebaseerd.

In de verordening zijn verschillende regels opgenomen. Er zijn regels die gelden in zowel het 

bestaand bebouwd gebied als het landelijk gebied, regels voor uitsluitend het bestaand 

bebouwd gebied en regels voor uitsluitend het landelijk gebied. Op verschillende regels die 
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van belang zijn voor het plangebied wordt in het navolgende ingegaan.

Binnen de provinciale verordening wordt onderscheid gemaakt in de 

ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bestaand stedelijk gebied (BSG) en het landelijk 

gebied. Nieuwe functies als wonen, bedrijven en kantoren mogen alleen worden 

gerealiseerd binnen BSG. In het landelijk gebied zijn deze niet toegestaan om onnodige 

verstedelijking te voorkomen. Wanneer er wel sprake is van verstedelijking in het landelijk 

gebied moet rekening gehouden worden met de volgende aspecten met het oog op de 

ruimtelijke kwaliteit:

de kernkwaliteiten van de landschapstypen en aardkundige waarden;

de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd;

de openheid van het landschap;

de historische structuurlijnen;

cultuurhistorische objecten.

In het voorliggende bestemmingsplan is een herontwikkeling beoogd binnen BSG. Er is geen 

strijd met het provinciaal beleid.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Petten

Structuurvisie

Het dorp Petten telt circa 1.900 inwoners en kent een bewogen geschiedenis vanwege het 

gevecht met water (overstromingen) en de 2e Wereldoorlog. In 1943 is het gehele dorp 

gesloopt vanwege de aanleg van de Atlantikwall. Dit is dan ook de reden dat ondanks een 

ontstaansgeschiedenis die dateert tot het jaar 739 Petten niet over een historisch centrum 

beschikt. In de afgelopen jaren is vanwege kustversterking een 6 kilometer breed strand 

aangelegd van Camperduin tot Petten, een stukje nieuw Nederland. 

In 2012 is door de toenmalige gemeente Zijpe de structuurvisie Petten "Een dorp in de 

duinen" vastgesteld. In 2014 is deze visie vertaald in een uitwerking met het document 

"Petten in de duinen".

Het doel van de structuurvisie is om:

“Vanuit de historische identiteit van Petten te werken aan een toekomstgericht kustdorp 

met een eigen onderscheidend karakter en een verbeterde uitstraling waardoor toeristen 

naar Petten willen komen, er een impuls wordt gegeven aan de economie en 

werkgelegenheid, het draagvlak voor voorzieningen wordt vergroot en de leefbaarheid in 

Petten zal toenemen.”

Om het doel van de structuurvisie te bereiken heeft het dorpshart/-plein een volledige 

metamorfose ondergaan. Daarnaast zijn er nieuwe strandopgangen gemaakt waarmee 

het strand op een goede manier toegankelijk is en er is een panoramaduin aangelegd. Er 

zijn 225 extra parkeergelegenheden aangelegd met een nieuw fiets- en wandelpad tussen 

Petten en Camperduin. 

In 2017 is er nieuwe infra aangelegd in de vorm van een rondweg en voet- en 

wandelpaden. Op de rotonde aan het begin van Petten wordt een kunstwerk geplaatst. De 

directe omgeving van de tankvallen is zo ingericht dat deze meer beleefbaar en 

herkenbaar wordt. Ook wordt er natuur toegevoegd door de duinen op bepaalde plekken 
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over de dijk het dorp in te trekken en de Noorderhazedwarsdijk en de Zijperweg meer in te 

richten als duinlandschap. Op het strand worden, nadat het bestemmingsplan 

onherroepelijk is geworden, naast het bestaande jaarrond paviljoen en jaarrond 

reddingsbrigade, nog 2 jaarrond strandpaviljoens (waarvan 1 sportpaviljoen), 80 

strandhuisjes en 5 jaarrond beach houses gerealiseerd. Camping Corfwater wordt 

getransformeerd naar een duinlandschap met 80-100 hoogwaardige recreatiewoningen en 

een verbinding van dorp naar strand. In het nog uit te breiden ontdekkingscentrum kan op 

een interactieve manier informatie over de omgeving verkregen worden en kan gestart 

worden met diverse fiets- en wandelroutes. Met deze ingrepen krijgt Petten het decor van 

een dorp in de duinen in plaats van voorheen een dorp achter de dijk.

Plein

Eén van de deelgebieden uit de structuurvisie, het Dorpsplein, is in een inrichtingsplan nader 

uitgewerkt met als titel "Plein 1945". Bij de totstandkoming van dit inrichtingsplan is een groot 

draagvlak gecreëerd onder de inwoners van Petten en bedrijven die hier gevestigd zijn. Het 

inrichtingsplan streeft een hoge beeldkwaliteit na, wat o.a. tot uitdrukking komt in de wens 

van witte gevels in combinatie met een afwerking van de bestrating met zwarte 

basaltkeien. 

Het plein is inmiddels compleet nieuw bestraat, waarbij een deel van het plein onder een 

kleine laag water staat dat de werking van de getijden nabootst. De verbinding met de zee 

en kust zijn verder tot uitdrukking gebracht door heuvels met helmgras rondom het plein en 

een kunstwerk in de vorm van een geraamte van een schip dat tevens dienst doet als 

openluchtpodium. In 2016 is het vernieuwde plein opgeleverd.

De voormalig Hervormde kerk

De voormalige Hervormde kerk ligt centraal in Petten aan het Plein 1945. De kerk is in 1957 in 

gebruik genomen en is gebouwd ter vervanging van een door de bezetter tijdens de 2e 

wereldoorlog gesloopte kerk. Sinds de eeuwwisseling is de kerk niet langer in gebruik voor 

het oorspronkelijke doel en doet het gebouw dienst als cultureel centrum.

Binnen de revitalisatie/upgrading van het centrum van Petten neemt de kerk een 

prominente plaats in. De herbestemming naar een horecagelegenheid dient enerzijds de 

kwaliteit van het plein te weerspiegelen en zelfs te versterken, anderzijds dient de kerk 

toegankelijk te zijn voor inwoners van Petten en omgeving. Met het faciliteren van de 

herbestemming naar horeca wordt een extra publiekstrekker voor (het centrum van) Petten 

gerealiseerd.
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Figuur 3.1  Artist impression kerk als restaurantfunctie

3.3.2  Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen

De gemeente Schagen heeft de 'Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen' opgesteld. Deze

gids wijst de weg bij de aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen.

Voor bedrijvigheid geldt dat voor elk initiatief gekeken moet worden naar de 

milieuregelgeving. Daarnaast moet in de planontwikkeling rekening

gehouden worden met de belangen uit de buurt. Tenslotte is het van belang om het aspect

parkeren in de planontwikkeling mee te nemen. Verandert de bestemming of het gebruik

op een perceel, dan verandert daarmee ook de parkeernorm. Extra parkeerplaatsen dienen

op eigen terrein te worden aangelegd.

In Hoofdstuk 4 gaan we nader in op de hiervoor genoemde aspecten. Uit deze

paragrafen komt naar voren dat voldaan kan worden aan de aspecten zoals genoemd in

de reisgids.

3.3.3  Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit

Als welstandsbeleid hanteert de gemeente de Nota 'Reisgids voor

ruimtelijke kwaliteit' zoals vastgesteld op 9 februari 2016. Het plangebied valt in deze

nota binnen het centrumgebied waarbij een bijzonder welstandsniveau geldt. Dit

vanwege de cultuurhistorische betekenis, het sterke publieke gebruik en de toeristische

aantrekkingswaarde. 

Plannen worden getoetst op basis van de criteria zoals vastgesteld bij het voorleggen van

de ontwikkeling aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). 

Voor de herontwikkeling van het kerkje naar horeca wordt tevens een beeldkwaliteitsplan  

vastgesteld, zie bijlage 1, Beeldkwaliteitsplan. 
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Hoofdstuk 4  Milieu- en omgevingsaspecten

4.1  Geluidhinder

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de 

vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, 

railverkeers- en industrielawaai. 

Gezien de situatie is er geen invloed van wegverkeerslawaai van de omliggende wegen.

4.2  Bedrijven en milieuhinder

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit 

van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door 

milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende 

ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en 

milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 

doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en 

milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de 

milieubelastende functie het milieu sterker belast. 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de algemeen aanvaarde 

VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gebruikt. Deze uitgave bevat een lijst, 

waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) 

richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft 

richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De 

grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende 

activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. 

Het plangebied ligt in het centrum van Petten in een gemengd gebied met woningen, 

detailhandel en horeca.

Gelet op de ligging en de gekozen horecafunctie (categorie 1) verwachten wij geen 

bijzondere milieugevolgen. Het horecabedrijf zal moeten voldoen aan de Wet milieubeheer 

en het Activiteitenbesluit.

4.3  Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer (verder: Wm) zijn eisen opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in de 

buitenlucht moet voldoen. Hierbij is onderscheid gemaakt in grenswaarden waaraan nu 

moet worden voldaan en grenswaarden waaraan in de toekomst moet worden voldaan. 

De meest kritische stoffen zijn stikstofdioxide en fijn stof. Aan de andere stoffen die in de Wet 

worden genoemd wordt in Nederland, behoudens bijzondere situaties, overal voldaan. 

Op grond van artikel 5.16 Wm kan de gemeenteraad een bestemmingsplan met mogelijke 

gevolgen voor de luchtkwaliteit alleen vaststellen wanneer aannemelijk is gemaakt dat:

het bestemmingsplan niet leidt tot het overschrijden van de in de wet genoemde 

grenswaarden, of 

de luchtkwaliteit als gevolg van het bestemmingsplan per saldo verbetert of ten minste 

gelijk blijft, of, bij een beperkte toename, door een met de ontwikkeling 

samenhangende maatregel of effect, per saldo verbetert, of 

het bestemmingsplan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een 

stof waarvoor in de wet grenswaarden zijn opgenomen, of 

 17



 bestemmingsplan Plein 1945 27 Petten

de ontwikkeling is opgenomen of past in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit.

In de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' zijn categorieën 

van gevallen aangewezen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen aan de 

luchtverontreiniging. Een bijdrage is "niet in betekenende mate" als de toename maximaal 

drie procent van de jaargemiddelde grenswaarde van fijn stof of stikstofdioxide bedraagt. 

Wanneer een ontwikkeling valt onder één van die categorieën is het niet nodig een 

onderzoek naar de luchtkwaliteit uit te voeren. De categorieën van gevallen zijn:

woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 nieuwe woningen en één ontsluitingsweg; 

woningbouwlocaties met niet meer dan 3.000 woningen en twee ontsluitingswegen; 

kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 100.000 m2 en één 

ontsluitingsweg; 

kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 200.000 m2 en twee 

ontsluitingswegen.

Verder is een bepaalde combinatie van woningen en kantoren zonder nader onderzoek 

mogelijk en is er voor sommige inrichtingen geen onderzoeksplicht. 

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot vestiging van een horecabedrijf in de 

categorie 1. Hierbij zullen naar verwachting niet meer verkeersbewegingen ontstaan ten 

opzichte van de huidige bestemming.

Daarmee staat vast dat de ontwikkeling valt onder de 'Regeling niet in betekenende mate 

bijdragen (luchtkwaliteitseisen)'. Hierdoor is het niet nodig luchtkwaliteitsonderzoek uit te 

voeren.

4.4  Verkeer en parkeren

De locatie is goed te bereiken. Er zijn geen vereersbelemmerende aspecten te verwachten.

Op basis van de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016' heeft het bestaande kerkgebouw een 

parkeervraag van 23 parkeerplaatsen (norm 0,2 per zitplaats, 0,2 x 111 zitplaatsen = 22,2).

Voor de nieuwe horecafunctie zijn op basis van de genoemde nota 22 parkeerplaatsen 

nodig (11 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo, is 11 x 194,8/100 = 21,4).

De berekening voor de parkeereis gaat er vanuit dat de huidige parkeersituatie een feit is. 

Een initiatiefnemer mag niet worden benadeeld door een al in het verleden ontstaan tekort.

Gezien de situatie waarin de parkeervraag ten opzichte van de bestaande situatie gelijk is  

en het feit dat gebruik gemaakt wordt van de aangrenzende parkeerplaats wordt voldaan 

aan de Parkeernota.

4.5  Externe veiligheid
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Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's 

van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport ervan. 

Op basis van de criteria zoals onder andere gesteld in het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (verder: Bevi) worden bedrijven en activiteiten geselecteerd die een risico van 

zware ongevallen met zich mee (kunnen) brengen. Daarbij gaat het vooral om de grote 

chemische bedrijven, maar ook om kleinere bedrijven als LPG-tankstations en opslagen van 

bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn (hoofd)transportassen voor gevaarlijke stoffen, zoals 

buisleidingen, spoor-, auto-, en waterwegen, ook als potentiële gevarenbron aangemerkt. 

Voor die transporten gelden naast het Bevi het Besluit transportroutes externe veiligheid 

(Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen en de Regeling exterene veiligheid 

buisleidingen.

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen bedrijven die vallen onder de 

werkingssfeer van het Bevi. De in het bestemmingsplan opgenomen horecabestemming 

laat ook geen bedrijvigheid toe die onder de werkingssfeer van het Bevi vallen. 

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen water-, spoor- en verkeerswegen 

waarover significant transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen buisleidingen voor het transport van 

gevaarlijke stoffen.

4.6  Bodem, water en natuur

Het bestemmingsplan voorziet niet in ingrepen in de bodem, de waterhuishouding en de 

natuur. Deze aspecten zijn derhalve niet aan de orde.

4.7  Archeologie, cultuurhistorische en aardkundige waarden

In het plangebied kunnen archeologische waarden voorkomen.

Hiervoor is in de planregels de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 4' opgenomen 

waarin voor bepaalde ingrepen een vergunningplicht geldt.

Deze regeling is gelijk aan die van het geldende bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 5  De bestemmingsregels

5.1  Opzet bestemmingsplan

Verbeelding 
Het plangebied bevat de enkelbestemmingen 'Horeca' en 'Verkeer - Verblijfsgebied'.

De bestemming 'Horeca' geldt voor het gebied met de bestaande bebouwing, de ruimte 

voor mogelijke uitbreidingen aan de pleinzijde en de buitenruimte dat voor terras kan 

worden gebruikt.

De overige gronden hebben de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' waarbij de 

bestaande klokkentoren de functieaanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 

klokkentoren' heeft gekregen.

In het gehele gebied geldt de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie - 4'. 

Regels

Uitsluitend de bestemmingen en de regels die van toepassing zijn op het plangebied zijn in 

dit bestemmingsplan opgenomen. Er is gebruik gemaakt van de regels uit het geldende 

bestemmingsplan.

Naast de algemene regels zijn voor het plangebied de volgende bestemmingsregels 

opgenomen:

Horeca

De gronden mogen worden gebruikt voor horecabedrijven tot en met categorie 1. Er mag 

binnen het bouwvlak worden gebouwd tot een goothoogte van 7 en een bouwhoogte 

van 10 meter.

Verkeer - Verblijfsgebied

Deze bestemming geldt voor het openbare gedeelte van het plangebied, inclusief het 

gebiedje met de klokkentoren. De gebruikelijke bouw- en gebruiksregels zijn van toepassing.

Waarde - archeologie - 4

Deze dubbelbestemming geldt ook voor het gehele plangebied en regelt de bescherming 

van archeologische waarden. Het is overgenomen uit het geldende bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Maatschappelijk

In 2016 en 2018 heeft de gemeente geprobeerd het kerkje met huidige bestemming te 

verkopen met de wens daar hoogwaardige horeca in te realiseren. De klankbordgroep is bij 

beide keren betrokken geweest. De eerste keer in de vorm van meedenken aan de 

gunningscriteria en de tweede keer hebben er twee leden van de klankbordgroep als 

adviseur in de selectiecommissie gezeten. 

Ook het dorp is bij een aantal inwonersavonden geinformeerd over het toekomstige beeld 

van het kerkje. 

6.2  Financieel

De kosten voor het opstellen van dit plan komen voor rekening van de gemeente. 

De enige kosten die uit dit plan zouden kunnen voortvloeien, zijn planschadekosten.  Indien 

het kosten zijn die rechtstreeks voorvloeien uit het plan, komen de planschadekosten voor 

rekening van de gemeente. 

Uit de Wet ruimtelijke ordening volgt dat de gemeenteraad voor een aantal categorieën 

bouwplannen een exploitatieplan moet vaststellen. De gemeenteraad kan hiervan afzien 

indien het kostenverhaal anderszins is geregeld of in bij Ministeriële regeling aangegeven 

gevallen. 

De achtergrond van de wet is dat bij voorkeur op vrijwillige basis privaatrechtelijk 

overeenkomsten (anterieure overeenkomsten) worden gesloten tussen gemeenten en 

initiatiefnemers. Als het niet lukt om overeenstemming te bereiken over de grondexploitatie 

en de gemeente toch door wil met het plan dan moet de gemeente een exploitatieplan 

vaststellen. Het exploitatieplan geldt dus min of meer als “achtervang”.

Het voorliggende bestemmingsplan heeft geen betrekking op een bouwplan zoals 

genoemd in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening waarvoor een exploitatieplan 

vastgesteld moet worden.
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Hoofdstuk 7  Procedure bestemmingsplan

Het bestemmingsplan doorloopt de gewone bestemmingsplanprocedure. Het 

bestemmingsplan is niet in strijd met rijks- of provinciaal beleid. Overleg met wettelijke 

overlegpartners is niet nodig gebleken.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage voor het indienen van zienswijzen. 

Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast en  ligt het plan zes weken ter 

inzage voor het instellen van beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Beeldkwaliteitsplan
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Visafslag Petten omstreeks 1620 (bron: Canon van Zijpe, Zijpermuseum) 

  
“ Kom en luister naar de zee. 
Naar verhalen over golven en dijkwerkers. 
Over scheepswrakken, invasies en strandjutters. 
Naar vissers en historici. 
Naar verhalen over verleden, heden en toekomst ” 
 
Het KaravaanLab op de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, Doedens/SLeM 

 

Toekomstige vormen van strandrecreatie (surfcentrum Brouwersdam) 
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Ligging in de regio 

 

 

 

Schematische weergave 

samenkomst karakteristieken 

Aanleiding 

In Petten spelen tegelijkertijd meerdere ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus. De 

directe aanleiding voor dit inspiratiedocument zijn de initiatieven die ontstaan met de 

kustversterking en herinrichting van het plein in Petten. De ontwikkelingen geven, naast een 

technische versterking van de bestaande kust, ook een impuls aan de sociaaleconomische 

structuur van Petten doordat er een aantrekkelijk verblijfsgebied toegevoegd wordt. Een van 

de meest zichtbare transformaties in Petten is ook de herinrichting van het centrum. Tegen de 

achtergrond van een regio waarin de komende tijd demografische veranderingen plaatsvinden 

biedt dit programmatische kansen om Petten een nieuwe fase in te leiden die een antwoord 

geeft op maatschappelijke trends en toekomstige behoeftes. De (her)ontwikkeling moet 

daarom leiden tot een kwalitatieve invulling die ook functioneel en ruimtelijk op een goede 

manier aansluit op de bestaande structuur en identiteit van Petten.  

Locatie/plangebied 

Petten is een kustdorp dat centraal ligt in de regio Den Helder, Alkmaar, Schagen en aansluit 

op toeristische verblijfs- en recreatiegebieden zoals de Schoorlse Duinen en de 

recreatieparken bij Callantsoog/Sint Maartenszee. Het dorp Petten is als een van de eerste 

wederopbouwplannen na de tweede wereldoorlog voor de huisvesting van de dijkwerkers 

gebouwd. Het wederopbouwdorp vertoont door de gecoördineerde opzet grote samenhang. 

Het kleinschalige karakter van de bebouwing en de  hagen als erfafscheiding geeft het 

wederopbouwdorp het karakter van een tuindorp. De architectuur is veelal traditioneel, 

pretentieloos en het materiaalgebruik eenvoudig. De plaats zelf ligt strategisch tussen de 

zeewering en Zijperpolder op de overgang van het duingebied naar de Putten en Abtskolk. In 

Petten komen een veelvoud aan karakteristieken en belevingswaarden samen.  

Doel beeldkwaliteit 

In dit document wordt de gewenste ruimtelijke en visuele kwaliteit en het ambitieniveau van 

een gebied aan de hand van verschillende ruimtelijke aspecten beschreven in woord en beeld. 

Daar waar in dit document referentiebeelden worden gebruikt, wordt in het onderschrift 

aangeduid met welk doel deze zijn toegevoegd. De beeldkwaliteit van een gebied is datgene 

wat men visueel kan waarnemen, de verschijningsvorm / de uiterlijke kenmerken van een 

gebied. Naast een heldere en samenhangende ruimtelijke structuur, zijn identiteit en 

belevingswaarden van groot belang voor een goede beeldkwaliteit in een bebouwde 

omgeving. Het is de bedoeling dat de betrokken partijen dit beeld nastreven bij de realisatie 

van de plannen. Het beeldkwaliteitsplan dient als referentiekader voor de architectonische 

uitwerking van bouwplannen en de inrichting voor de openbare ruimte. De uitgangspunten 

m.b.t. bouwwerken zijn vastgelegd in welstandscriteria welke dienen als toetsingskader. 
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Historisch overzicht verplaatsing dorp Petten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentiebeeld: buurtschap Leiweg (zuidelijk van Petten).  

Verhaal van Petten 

Petten kent een lange geschiedenis van afbraak en wederopbouw op een nieuwe plek. 

Enerzijds vanwege natuurlijk invloeden, anderzijds door menselijk ingrijpen. Terugkerend 

element is de constante transformatie van het dorp in relatie tot de duinen. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, in 1941 en 1944, is Petten afgebroken voor de bouw van de 

Atlantikwall. Bij de wederopbouw van het dorp is Petten vanuit praktisch oogpunt opgebouwd 

in de luwte van een deel van deze Atlantikwall, als achter een kunstmatig duin. Met de 

kustversterking is opnieuw sprake van een trendbreuk, een nieuw omslagpunt in de relatie van 

Petten met de zee en de duinen. De structuurvisie geeft aan hoe daarop wordt ingezet. 

Pettense kerken 

De Pettense kerken hebben een lange historie, de vroegste stichting is vermoedelijk van 

Willibrord (aartsbisschop van de Friezen) die rond 700 vanuit Utrecht veel missiewerk deed in 

dit deel van de Lage Landen. Van het vroegste Pettense kerkje, dat niet meer dan een houten 

schuurkerk zal zijn geweest en wellicht naderhand is vervangen door een tufstenen 

kerkgebouwtje, is zelfs de plek niet meer aan te geven. Het is door de oostelijke verplaatsing 

van de kustlijn in de eeuwen erna door de zee verzwolgen. De laatste afbraak vond plaats 

tijdens de tweede wereldoorlog, waarna bij een noordelijkere wederopbouw van Petten de 

kerk herbouwd is. Deze kerk is ontworpen door architect A.J. v.d. Steur, in 1957 in gebruik 

genomen en een karakteristiek voorbeeld van protestantse kerkbouw uit de wederopbouw. 

Transformatie van Petten 

De structuurvisie zet in op een duidelijk en herkenbaar profiel dat aansluit op de 

kernkwaliteiten van het dorp en haar omgeving. De relatieve lage ontwikkelingsdruk heeft er 

voor gezorgd dat Petten als badplaats niet gedomineerd wordt door de bekende beelden van 

heden ten dage langs de Nederlandse kust te vinden badplaatsen: appartementenblokken aan 

de boulevard met terrassen op het zuiden, een overvloed aan toeristische winkels of campings 

die zijn getransformeerd tot afgesloten bungalowparken. Zeer stenige boulevards met 

grootschalige appartementenblokken, zoals te vinden in Zandvoort en Scheveningen, passen 

niet bij het dorpse karakter van Petten. Ook de veelvoorkomende grote eenzijdige introverte 

recreatievoorzieningen, passen niet bij het kleinschalige karakter en profiel. Petten richt zich 

als badplaats op de doelgroep die rust, ruimte en kleinschaligheid verlangt en de natuur 

opzoekt. Dat wil zeggen dat er meer activiteiten komen voor meer recreanten, maar niet voor 

massatoerisme.  
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Key Values (Identity matching provincie Noord-Holland)  

Branding: beleef Hollandse tijden aan de kust 

Het ‘brandconcept’ dat gewenst wordt voor de Schagense kust zijn interpretaties van 

“Hollandse tijden”. Voor Petten betekent dit op een vernieuwende wijze bijdragen aan een 

seizoenverlenging, naast periodieke drukte en vertier, ruimte bieden aan rust en natuur. De 

uitdaging ligt in de ontdekkende sfeer, het vinden van een toeristisch hip product dat past bij 

Petten: het authentieke karakter, de innoverende dynamiek en seizoensvariërende omgeving. 

 

Identiteit van Petten 

Provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan naar de identiteit van de kustplaatsen. De 
resultaten vanuit het rapport voor Petten zijn hieronder beknopt weergegeven.  
 
“Petten is klein, gelegen aan een monumentale dijk en met een nieuw groot duin en strand 
voor de deur. In Petten is alles zeer bescheiden aanwezig. Het dorp is eenvoudig en kleinschalig 
gebleven. Het kleine aantal ondernemers dat er wel is, denkt niet groot en let vooral op de 
kleintjes. Geen grote toeristische drukte, massale evenementen of een uitgebreid en culinair 
aanbod: daarvoor is ons dorp te klein en moet je gewoon ergens anders zijn. 
De behoefte aan veiligheid en bescherming in Petten hoort bij het leven achter een dijk. Alles 
wat zich op, aan, langs of in de buurt van dit grote podium afspeelt, heeft ook een natuurlijke 
aantrekkingskracht voor bezoekers. Petten kan de zeewering best nog meer gaan benutten. 
Net als de dijk hoort ook NRG-ECN in het duingebied gewoon bij het dorp. Het is een uitdaging 
om de energiekennis en -producten meer naar buiten te brengen. Petten is niet eng maar 
spannend.  
Pettemers zijn door eeuwen vechten tegen de zee voorzichtig en volgzaam geworden. Inwoners 
zijn loyaal aan de groep en regels. Ze nemen het leven zoals het valt en de omstandigheden 
zoals die op hun afkomen. Bij tegenspoed wacht Petten geduldig op betere tijden. De bewoners 
zijn betrokken bij hun dorp en praten ook (al) lang over veranderingen en mogelijkheden. 
Petten is ook deels afhankelijk van wat anderen er van willen en kunnen maken. Nu een nieuwe 
kustversterking een feit is, biedt dit deze plaats wederom een kans opnieuw te beginnen, net 
als in het verleden het geval is geweest. Kortom; niet fantasieloos doorstarten, maar 
ondernemers uitnodigen die kansen echt kunnen verzilveren om het dorp toeristisch op de 
kaart te zetten.”  
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Relatie strandzones, verbinden kwaliteiten Petten en belevingswerelden 

Visie 

Door een reeks aan (kwalitatieve) ingrepen in Petten ontwikkelt dit dorp aan zee zich de 

komende jaren als badplaats. Petten wordt een van de parels van de gemeente Schagen in 

termen van toerisme en impuls voor werkgelegenheid. Deze ontwikkeling geeft kansen voor 

dit gebied om zich naast badgasten op een specifieke doelgroep te richten en daarmee te 

onderscheiden van andere badplaatsen in de regio. De plaats ligt gunstig ten opzichte van 

grotere plaatsen en werkgebieden zoals Den Helder, Schagen en Alkmaar, waardoor het ook 

aantrekkelijk kan worden als vestigingsplaats.  

De komende jaren transformeert Petten in een aantrekkelijke enclave aan het strand, waar 

bezoekers in alle seizoenen en in verschillende vormen kunnen genieten van de zee en het 

strandleven. Om Petten een sterkere relatie te geven met de zee en beter zichtbaar en 

beleefbaar te maken voor bezoekers worden bestaande strandopgangen verbreed en een 

verbeterde route naar het centrum gemaakt. Nieuwe verblijfs- en horecafuncties dragen hier 

in programmatische zin aan bij. In samenhang met deze ingrepen en het programma krijgt de 

openbare ruimte van Petten kwaliteitsimpuls in het centrum. 

Inrichting 

Petten is een plaats tussen onderscheidende landschappen. Door haar verschillende soorten 

stranden, wordt het aantrekkelijker voor diverse doelgroepen en afwisselende belevingen, 

variërend van sport/actief tot rust/natuur. De herinrichting van Petten streeft naar een 

volwaardige kustplaats met behoud van de eigen identiteit. Het strand wordt straks ingericht 

waarbij voorzien wordt in verschillende vormen van gebruik. Nieuwe routes vanuit het dorp 

naar het strand moeten ervoor zorgen dat een groter deel van de toeristen ook het dorpsplein 

aandoen. Een nieuwe centrale hoofdtoegang tot het strand ligt via een verbinding over het 

Corfwater in het verlengde van Plein 1945. Het plein krijgt door de nieuwe ontwikkelingen een 

centralere positie tussen recreatieve verblijven, voorzieningen en gebieden.  

Het dorpsplein is een favoriete en betekenisvolle plek van Petten. De huidige bebouwing is 

hoofdzakelijk grondgebonden en kleinschalig: een bouwlaag met een kap. Rust, ruimte, 

kleinschaligheid en vrijheid zijn uniek voor Petten, en ontwikkelingen worden daar in een 

eigentijdse vorm op aangepast. Er wordt ingezet op duurzame materialen 

(zeeklimaatbestendig) en het dorps karakter versterken. Het centrum van Petten zal door de 

herinrichting, centrale ligging, de variatie en de toeristische dynamiek in verschillende 

jaargetijden een aantrekkelijke plek worden.  
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Plattegrond [bron: reliwiki.nl]     
 

 

Foto [bron: reliwiki.nl]     
 

 

 

 

 

Bestemmingsplan incl. kadaster en gebouwen. Voetprint gebouw: 168m2  Perceel: 316m2 

 

 
Inrichtingstekening nieuwe situatie plein Petten [definitief ontwerp 29-10-2015]     
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Herkenbaar traditioneel object, eigentijdse innovatieve vormgeving, multifunctioneel, stoer 

Betoverende ervaringen, knusse modieuze binnenwereld, vrije visuele relatie omgeving  

Karakteristieken Plaats: samenhangende clusters in natuurcasco, aardtinten 

Karakteristieken Regio: hoge dynamiek van gebruikers, toeristisch modieus 

Karakteristieken Plek: schaalsprongen, contrasten, harmonieuze eenheden 
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Plein 1945 na wederopbouw   Plein 1945 voor herinrichting  

   
Verbeelding uit Structuurvisie Petten  Concept-ontwerpinrichtingsplan  

 
Definitief inrichtingsplan met aanduiding mogelijke terraslocaties (rood bij kerk) 

Herinrichting Plein1945 
De herinrichting van Plein1945 draagt bij aan de transformatie van Petten, het is een van de meest betekenisvolle 

plekken van Petten. Dit is een van de belangrijkste plekken waar men elkaar tegenkomt. De voormalige inrichting 

werd als ongezellig en gedateerd ervaren. Het brinkachtig karakter is uitgangspunt voor de herinrichting waarin 

beplanting, materialisatie en inrichtingselementen het een beschut en lommerrijk karakter geven. Naast woningen 

geven winkels en (horeca)voorzieningen langs de randen het plein een levendig karakter. Om zoveel mogelijk mensen 

hun weg naar de dorpskern te laten vinden wordt er aandacht besteed aan de structuurbeleving en verbindingen 

vanaf de (hoofd)infrastructuur en het strand.   

Inrichtingsplan Plein1945 
Voor het opstellen van het inrichtingsplan zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd op het vlak van verkeer, 

parkeren, functies, horeca, publiekstrekkers, inrichtingselementen en evenementen.   

Relevant voor een herinvulling van de voormalige kerk zijn:  

* het moet een sfeervol plein worden, een prettig verblijfsgebied, autoluw 

* fasering van routering door het dorp/groeimodel (als het drukker wordt dan een andere routering) 

* parkeren bij het plein en kan ook volgens fasering/groeimodel 

* sfeervolle verlichting (denk ook aan duurzaamheid) 

* witte gevels voor de panden aan het plein, voorkeur voor stoere elementen  

* terrassen aan de zonzijde 

* fonteintjes/speels element met waterbeleving  

* iets met het bollenkarakter van de streek terug laten komen 

* plaats voor de evenementen en activiteiten 

* (kunst)object dat uitnodigt tot meervoudig gebruik  

Centraal in het ontwerp (zie inrichtingsplan Casper Slijpen) staat: Een stoer dorsplein voor een stoer dorp. 
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Massastudie uitbreiding/functieverandering Voetprint restaurant: 250m2, terras 125m2 

Horecavoorziening in voormalige Kerk 

In Petten spelen met de komst van het nieuwe strand meerdere ontwikkelingen op 
verschillende schaalniveaus. Doelstellingen hierbij zijn behoud van de eigen identiteit, 
kwaliteitsverbetering van de toeristische verblijfsrecreatie en verbetering bereikbaarheid van 
het strand. Een transformatie van het centrum past hierbij. Zowel vanuit de identiteit van 
Petten als de structuurvisie is het gewenst dat initiatieven een kwaliteitsimpuls geven, het 
onderscheidend beeld versterken en aansluiten op het bestaande karakter.  

Het Plein 1945 vormt het belangrijkste verblijfsgebied van het dorp. Bijzondere bebouwing 
zoals de kerk vormen accenten. In het centrum is een zorgvuldige dosering van de schaal en 
een betere inpassing en vormgeving van complexen wenselijk. Een ‘plein van ontmoeting’  
waar de inwoners en bezoekers elkaar ontmoeten en activiteiten zullen plaatsvinden. Twee 
‘bakens’ aan weerszijden van het plein (Eriksstraat en Hondsbossche straat) zullen de 
begrenzing van het centrumgebied markeren. Deze bakens kunnen in architectuur, kleur en 
hoogte een spannend contrast vormen met de historische bebouwing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerk wordt omringd door een parkje met seizoensgebonden bloemen zoals de tulp, sierui, herfstsering 

en herfsttijloos, met het gevolg dat elk jaargetijde in een bijpassend kleurenpallet aan ons verschijnt. 

Daarnaast vinden we het nieuw gecreëerde markante duingebied dat Petten en omgeving uniek maakt 

terug in de vorm van heuvels, die begroeid zijn met het voor de kust zo kenmerkende helmgras. De kerk 

komt royaal in de bomen te staan, die niet alleen beschutting bieden aan het ernaast gelegen terras, 

maar de locatie tevens een lommerrijke sfeer geven en de mediterrane uitstraling van het plein 

vervolmaken. Door het toepassen van bomen met een hoge stam en een licht doorlatend bladerkleed 

onderscheidt het plein van Petten zich van andere kustdorpen waar je geen bomen aantreft. Het 

voornemen bestaat de kerk om te toveren tot een bijzonder restaurant door de voorgevel open te maken 

en bijvoorbeeld de raampartij door te trekken tot de vloer. Deze transparantie zorgt voor een direct 

contact met het beschutte, zonnige terras. Vanaf het terras hebben ouders zicht op het speelschip voor de 

kinderen, dat opdoemt tussen de groene heuvels en uitzicht over het plein. (Inrichtingsplan, C. Slijpen)  
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Inspiratievisie transformaties/uitbreidingen 

Beoogd wordt een eigentijdse, plaatsgebonden architectuur. Regionale elementen worden 
vormgegeven in een hedendaagse architectuur (kritisch regionalisme). Vanwege de ligging en 
beoogde gebruik wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een functioneel duurzame 
inrichting en duidelijk representatieve vormgeving. 

Inspiratiebeelden transformaties/uitbreidingen kerken 

   
Eigentijdse verschijning, interpretatie stijlkenmerken, behoud hoofdmassa [Lichfield (VK), Toronto (VS), Horn (DL] 

       
Uitnodigende vormgeving, expressieve gevels, alzijdig aantrekkelijk [Hoboken New Jersey (VS), Santpedor (S)]  

        
Relatie inrichting, materiaal afgestemd op omgeving [Museum Dordrecht, Tramstation Gorssel, woning Heekpark] 

Ontwerpuitgangspunten 

Het is van belang dat bij een verbouw de kerk, de nieuwbouw zich blijft presenteren als 
markant bouwvolume en pleinwand dat tegenwicht biedt aan het bebouwingscomplex aan de 
noordzijde. De voorkeur gaat uit naar bebouwing die uitnodigend is richting het plein, die door 
een individuele uitstraling en gezelligheid een toeristisch attractieve waarde krijgt. Aansluiting 
op de ontwerpprincipes van het plein zorgt voor inpassing in de omgeving. 

De volgende eisen worden aan de vormgeving van het gebouw gesteld: 
 
Algemeen 

• Maximaal bestaande goot/nokhoogte en invulling binnen bestaande perceelsgrenzen 

• Behoud van de hoofdmassa van de huidige kerk (m.u.v. noordelijke uitbouw) 

• De naastgelegen kerktoren laten aansluiten in het concept en meenemen in het ontwerp  

• Uitnodigende vormgeving naar het plein, alzijdig aantrekkelijk beeld 

• Nieuwe elementen hebben een duidelijk eigentijdse verschijning 

• Gevelbeeld heeft een herkenbare witte (hoofd)toon 

• Gevelopeningen zijn transparanter naar het plein met minimale/donkere of zwarte kozijnen 

• Materiaalkundige relatie met inrichting plein en haar stoere robuuste elementen 

• Technische installaties (aircomachines, afzuiginstallaties, e.d.) worden geïntegreerd ontworpen 

• Afvalopslag en containers zijn duidelijk mee-ontworpen: inpandig en/of uit het zich 

• Terrasafscheidingen zijn grotendeels overeenkomstig de afscheidingen bij het horecaplein 
 
Ligging 

• er dient te worden aangesloten op het ritme, de oriëntatie en ontsluiting van de bestaande 
stedenbouwkundige structuur en de daarin aanwezige bebouwing  

• ver(nieuw)bouw dient geënt te zijn op de bestaande verkaveling/bebouwing 

Massa 

• gebouwdelen zijn familie (goot- en nokhoogte en dakhelling) en kennen kleinschaligheid  

• grondplannen zijn eenvoudig en/of kleinschalig  

• verbijzondering in massaopbouw alleen op hoeken en zichtlocaties  

• ver(nieuw)bouw dient aan te sluiten op massa en vorm van belendende bestaande bebouwing 

• bijgebouwen, aan- en/of uitbouwen zijn ondergeschikt of maken onderdeel uit van het ontwerp  

• erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt  

• horecapuien zijn mee ontworpen en/of blijven onder de gootlijn van het bestaande hoofdgebouw  

Detaillering 

• eenvoudige maar duidelijke detaillering onder meer bij kozijnen, dakgoten, daklijsten en dergelijke  

• kleurgebruik in gedekte en/of (witte) lichte tinten  

• detaillering van bijgebouwen, aan- en uitbouwen is afgestemd op hoofdgebouw  

• winkel- of horecapuien zijn eenvoudig  

• reclame-uitingen (zie betreffende hoofdstuk welstandsnota, p 155)  
 
 

Voor het overige wordt verwezen naar de criteria in de welstandsnota (p 106-107).  
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Bijlage 2  Analoge verbeelding
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Plein 1945 27 Petten met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPPlein194527-VA01 van de gemeente Schagen;

1.2  bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlagen;

1.3  aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het 

al dan niet in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.4  aanduiding:

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden;

1.5  aanduidingsgrens:

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  aanduidingsvlak:

een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding, begrensd door een 

aanduidingsgrens;

1.7  achtererfgebied:

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op 

meer dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw;

1.8  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.9  bebouwingspercentage:

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouw- dan 

wel bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;  

1.10  bestaand:

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een 

bouwvergunning en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 oktober 2010) / omgevingsvergunning 

(ná 1 oktober 2010); 
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1.11  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.12  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.13  bijgebouw:

een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw en niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw;

1.14  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk; 

1.15  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.16  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten; 

1.17  bouwperceelsgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.18  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.19  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden, of een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 

materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond 

verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse 

te functioneren;

1.20  erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 

hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 

gebouw, voor zover dit bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt;

1.21  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 
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1.22  maatvoeringsvlak:

een als zodanig aangegeven vlak ter plaatse van de aanduiding “maatvoeringsvlak” ten 

behoeve van het indelen van een bouwvlak of bestemmingsvlak met het oog op een 

verschil in maatvoering;

1.23  overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk 

met wanden is omgeven;

1.24  pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 

eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar 

is; 

1.25  peil:

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van 

de bouw;

3. voor een zich op het strand bevindend gebouw: de bovenkant van de begane 

grondvloer van het gebouw;

4. voor een zich op het strand bevindend bouwwerk, geen gebouw zijnde: de voet van 

het betreffende bouwwerk; 

5. indien op het water wordt gebouwd: het plaatselijk aan te houden waterpeil;

1.26  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen vergoeding;

1.27  raam-/straatprostitutie:

het op of aan de weg, vanachter een raam of op een andere voor publiek toegankelijke 

plaats door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze passanten tot 

seksuele handelingen uit te nodigen dan wel aan te lokken;

1.28  seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch-pornografische aard plaatsvinden;

Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 

seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens 

begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.29  uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 

hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
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1.30  voorgevel:

de naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel(s);

1.31  voorgevellijn:

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 

hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

het bouwwerk;

2.6  overschrijding bouw- c.q. bestemmingsgrenzen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet 

meer dan 1 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Horeca

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. gebouwen ten behoeve van horecabedrijven uit categorie 1 uit de bij deze regels 

behorende bijlage 1 'Staat van Horecatypen', uitsluitend op gronden ter plaatse van de 

aanduiding "horeca tot en met horecacategorie 1";

met de daarbij behorende:

b. groenvoorzieningen;

c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

d. openbare nutsvoorzieningen;

e. terrassen, erven en terreinen;

f. bijgebouwen;

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen of overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

2. de goot- en bouwhoogte van een gebouw en het maximale bebouwingspercentage 

mag niet meer dan de aangegeven hoogten en het aangegeven percentage ter 

plaatse van de aanduiding "maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum 

bebouwingspercentage (%)" bedragen, dan wel de bestaande hoogten en het 

bestaande percentage indien deze meer zijn;

3.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de 

bouwhoogte niet meer dan 5,00 m bedragen.

3.2.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 

van de bebouwing, ten behoeve van:

een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

de sociale veiligheid;

de milieusituatie;

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.2.4  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruiken of laten 

gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecavoorzieningen uit een 

hogere categorie, zoals genoemd in de bij de regels behorende bijlage 1 'Staat van 

horecatypen', dan in de bestemmingsomschrijving is toegestaan;
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Artikel 4  Verkeer - Verblijfsgebied

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. voet- en fietspaden;

2. parkeervoorzieningen;

3. evenementen;

4. speelvoorzieningen;

5. groenvoorzieningen;

6. openbare nutsvoorzieningen;

7. water;

8. terassen en terreinen;

9. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers;

10. een klokkentoren, uitsluitend op gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

vorm van matschappelijk - klokkentoren".

4.2  Bouwregels

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van matschappelijk - klokkentoren" mag 

de bouwhoogte niet meer dan 15 m bedragen;

2. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;

3. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 9 m bedragen;

4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 

5 m bedragen.
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Artikel 5  Waarde - Archeologie - 4

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden;

b. de overige bestemmingen die op basis vanhet plan aan de gronden zijn toegewezen.

5.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op 

deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 2500 m2 wordt uitgebreid;

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 2500 m2 wordt uitgebreid, maar 

waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder 

het maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 2500 m2 of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 2500 m2 maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld.

5.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

In afwijking van het bepaalde in lid 5.2, kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning 

verlenen mits:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel;

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 

verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van 

opgravingen;

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg.

Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, vraagt het bevoegd gezag om 

deskundig advies op het gebied van archeologie.

5.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

a. Het is verboden op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden 

zijnde, uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren:

1. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;

2. het rooien of vellen van houtopstanden;

3. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 2500 m2;

4. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
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5. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren 

van drainage;

6. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 50 cm;

7. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm;

8. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur.

b. De in sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken en/of werkzaamheden:

1. die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het 

vervangen van drainagewerken;

2. die reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;

c. Een vergunning als bedoeld in sub a wordt slechts verleend, mits:

1. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

2. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/ of werkzaamheden 

niet onevenredig worden geschaad, dan wel;

3. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig kunnen 

worden verstoord:

een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van 

opgravingen;

een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het 

terrein van de archeologische monumentenzorg.

Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, vraagt het bevoegd gezag om 

deskundig advies op het gebied van archeologie.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 

latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een bouwwerk wordt slechts verleend 

indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij 

het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is 

van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van het bepaalde in de 

'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota 

gedurende de planperiode.

7.2  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.1 

indien:

a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of 

b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 

c. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door dringende 

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd;

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter 

plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een 

bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of 

onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende 

parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, 

wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen in de 'Nota 

Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota 

gedurende de planperiode.

8.2  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.1 

indien:

a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of 

b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;

c. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door dringende 

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd; 

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter 

plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.

8.3  Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen:

a. het gebruiken dan wel laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de 

parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond van artikel 7.1 of 8.1 niet in 

stand wordt gelaten;

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en gebouwen ten behoeve van 

seksinrichtingen.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Algemeen

Bij een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van:

a. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van 

de maten, afmetingen en percentages;

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden 

overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

De genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. de verkeersveiligheid;

c. de sociale veiligheid;

d. de woonsituatie;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 10  Overige regels

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene maatregel 

van bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) regeling, dan geldt 

deze wet, algemene maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke) 

regeling zoals die luidt dan wel van kracht is op het moment van de tervisielegging van het 

ontwerp van dit plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 

dat plan;

d. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 

het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 

in strijd met de daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van die beheersverordening.

11.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 

door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan;

e. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met de 

daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van die beheersverordening.
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

“Regels van het bestemmingsplan 'Plein 1945 27 Petten' van de gemeente Schagen".
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Bijlagen
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Bijlage 1  Staat van horecatypen
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Staat van horecatypen 
 

Categorie 1 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet ter plaatse 

bereide etenswaren, alsmede het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken. Het 

accent ligt op de verkoop van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren, al dan niet 

voor consumptie ter plaatse. 

Hieronder worden in ieder geval verstaan: 

- restaurant; 

- bistro; 

- grillroom; 

- pizzeria; 

- cafetaria; 

- fastfoodrestaurant; 

- shoarmazaak; 

- snackbar; 

- ijssalon; 

- automatiek; 

- snelbuffet; 

- lunchroom; 

- crêperie; 

- broodjeszaak; 

- koffiehuis; 

- theehuis. 

 

 

Categorie 2 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van overwegend 

alcoholhoudende dranken, al dan niet in combinatie met het verstrekken van (kleine) 

etenswaren, voor consumptie ter plaatse. Het accent ligt op de verkoop van dranken. 



Hieronder worden in ieder geval verstaan: 

- bar; 

- café; 

- eetcafé; 

- café-restaurant; 

- bierhuis; 

- proeflokaal; 

- sportkantine. 

 

 

Categorie 3 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het geven van gelegenheid tot dansen 

en/of het exploiteren van zaalaccommodatie, alsmede het verstrekken van 

(alcoholhoudende) dranken, al dan niet in combinatie met het verstrekken van (kleine) 

etenswaren, voor consumptie ter plaatse. 

Hieronder worden in ieder geval verstaan: 

- discotheek; 

- bar-dancing; 

- partycentrum; 

- zalencentrum. 

 





Contactgegevens
Bezoekadres:
Laan 19
1741 EA Schagen

Postadres:
Postbus 8
1740 AA Schagen

Tel.: (0224) 210 400
Fax: (0224) 210 455
E-mail: postbus8@schagen.nl
Internet: www.schagen.nl
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