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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Familie C. de Graaf (Zwanendal BV), gevestigd aan de Belkmerweg 67 te 1753 GD  

Sint Maartensvlotbrug is in het kader van verbreding van de huidige agrarische activiteiten 

voornemens een kleinschalig en exclusief kampeerterrein (minicamping) op eigen perceel, 

aansluitend aan het erf, te realiseren. De beoogde minicamping is gericht op hoogwaardige 

recreatieve verblijfsvoorzieningen waarbij onder meer thema’s als de bloembollenteelt en 

duurzaamheid als educatieve en recreatieve elementen worden ingebracht. 

 

De ontwikkeling is op een klein aantal onderdelen in strijd met de regels van het geldende 

bestemmingsplan en daarom dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Om de realisatie 

van een kleinschalig, thematisch kampeerterrein mogelijk te maken, dient een bestemmingsplan-

procedure doorlopen te worden.  

 

Onderhavig bestemmingsplan bestaat uit planregels, een verbeelding, een toelichting en een 

aantal separate bijlagen. Onderhavige toelichting dient als motivering bij de te volgen procedure. 

1.2 Situering planlocatie 

De planlocatie aan de Belkmerweg is gelegen ten zuiden van de kernen Sint Maartensvlotbrug en 

Sint Maartenszee. Het initiatief vindt plaats op de percelen welke kadastraal bekend staan als 

gemeente Zijpe, Sectie G, nummers 2880 (gedeeltelijk) en 2895 (gedeeltelijk).  

 

In bijlage I is een kadastrale kaart opgenomen. Op de navolgende figuren is de situering van de 

planlocatie in de omgeving weergegeven. 
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Figuur 1.1 

Topografische kaart met hierop globaal in rood de planlocatie aangegeven 

 

 
Figuur 1.2 

Overzicht locatie  
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Ter plaatse van de locatie waarop de ontwikkeling betrekking heeft, geldt het bestemmingsplan 

‘Buitengebied Zijpe’ dat door de gemeenteraad van Schagen op 18 mei 2016 is vastgesteld. De 

gronden waarop de minicamping is beoogd, zijn bestemd als ‘Agrarisch’. Verder geldt er nog een 

archeologiebestemming en is de gebiedsaanduiding ‘bollenconcentratiegebied’ van toepassing. 

 

Op basis van de regels van het vigerende bestemmingsplan is het toegestaan om binnen de 

bedrijfsbebouwing of bijgebouwen een Bed & Breakfast te realiseren voor ten hoogste  

9 slaapplaatsen. Ook is het mogelijk om onder voorwaarden via een binnenplanse afwijking een 

omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van de gronden ten behoeve van een 

kleinschalig kampeerterrein (artikel 3.6, lid d). Om medewerking te kunnen verlenen moet worden 

voldaan aan 17 in het bestemmingsplan neergelegde voorwaarden. Op een na wordt aan alle 

punten voldaan. Het punt waar niet aan wordt voldaan is artikel 3.6, lid d, onder punt 9: 

de afstand tussen een kleinschalig kampeerterrein en een regulier kampeerterrein dient ten 

minste 1 km te bedragen, met dien verstande dat in geval van uitbreiding tot ten hoogste 25 

standplaatsen bij bestaande kleinschalige kampeerterreinen dit afstandsvereiste niet geldt. 

 

Deze afstandseis vloeit voort uit de 'Notitie Harmonisatie beleid verblijfsrecreatie buiten reguliere 

terreinen', die voor dit onderdeel ten grondslag heeft gelegen aan het bestemmingsplan. In dit 

plan is (op pag. 25) het volgende opgenomen: 

Bepaalde afstandseisen tussen de bestemmingsgrenzen van de onderlinge kampeerterreinen 

worden gehanteerd om kwalitatief hoogwaardige voorzieningen te kunnen afdwingen, 

aangezien op deze manier moeilijker gebruik kan worden gemaakt van wederzijdse 

voorzieningen van recreatieterreinen. Bovendien is het hanteren van een bepaalde afstand 

tussen kampeerterreinen uit ruimtelijk oogpunt bezien gunstig omdat op deze wijze geen 

recreatielinten kunnen ontstaan. 

 

De beoogde minicamping ligt midden in de bollenvelden op ruim 600 m van het eerstvolgende 

reguliere kampeerterrein. Er is dus geen sprake van dat door deze ontwikkeling een recreatielint 

ontstaat. De ontwikkeling voorziet zelf in haar voorzieningen, zowel op het terrein zelf, als in de 

bijdrage in de directe omgeving. Initiatiefnemer is verder partij in het project ‘Recreatieve routes 

Sint Maartenszee’ waarmee invulling wordt gegeven aan de ‘Gebiedsvisie St. Maartenszee’. 

 

Gezien het feit dat de voorgestane ontwikkeling ziet op een specifiek type aanbod dat inspeelt op 

de identiteit van de regio en op voldoende afstand van andere verblijfsvoorzieningen is gesitueerd, 

is niet te verwachten dat de nieuwe ontwikkeling resulteert in nadelige economische effecten (lees: 

een onaanvaardbare leegstand) in de omgeving. Verder bestaan er ten aanzien van deze 

kleinschalige ontwikkeling geen zwaarwegende ruimtelijke bezwaren. In deze toelichting wordt hier 

nader op ingegaan.  

 

Nu echter strikt genomen niet kan worden voldaan aan slechts een van de regels in het huidige 

bestemmingsplan is het niet mogelijk om door middel van de binnenplanse afwijkingsprocedure 

medewerking te verlenen aan het plan. Dit kan alleen worden gedaan door middel van wijziging 

van het bestemmingsplan (postzegelplan). Ten behoeve van de voorgestane ontwikkeling is 

onderhavig bestemmingsplan opgesteld. 
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1.4 Planvorm 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden door 

middel van de op de verbeelding aangegeven bestemmingen en de regels die daarop betrekking 

hebben, de in het bestemmingsplan begrepen gronden voor bepaalde doeleinden aangewezen. 

Daarbij worden regels gegeven voor het bouwen van bouwwerken en voor het gebruik van 

bouwwerken en onbebouwde gronden. De juridische regeling is opgebouwd conform de 

SVPB 2012, de landelijke standaard voor het vervaardigen van bestemmingsplannen, die bij de 

invoering van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) als verplichte opbouw is opgenomen. 

 

Het bestemmingsplan bestaat formeel uit twee juridische onderdelen: 

 een verbeelding: een digitaal GML-bestand met een specifiek nummer, in dit geval 

NL.IMRO.0441.BPBGZblkmrwg67-VA01; 

 regels: deze regels zijn in de SVBP 2012 zoveel mogelijk gestandaardiseerd (onder andere de 

volgorde, indeling, benaming, begripsbepalingen, overgangsbepalingen en de slotbepaling). 

 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden aangegeven, met 

bijbehorende verklaringen. De verklaringen leggen een verbinding tussen de op de verbeelding 

aangegeven bestemmingen en de regels. De verbeelding is opgebouwd volgens de richtlijn 

SVBP 2012. 

1.5 Leeswijzer 

De toelichting bij dit bestemmingsplan bestaat uit zeven hoofdstukken. Na de inleiding wordt in 

hoofdstuk 2 het relevante beleid dat ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan geformuleerd. In 

hoofdstuk 3 wordt een korte beschrijving van de huidige en toekomstige situatie gegeven. De 

verschillende milieuaspecten die van invloed kunnen zijn op de ruimtelijke ontwikkeling komen aan 

bod in hoofdstuk 4. Een toelichting op de juridische aspecten van dit bestemmingsplan wordt 

gegeven in hoofdstuk 5. Daarin wordt ingegaan op enkele bepalingen per bestemming. In 

hoofdstuk 6 ligt de focus op het aspect handhaving en de economische uitvoerbaarheid. 

Afgesloten wordt met hoofdstuk 7 waarin de procedure wordt beschreven met aandacht voor de 

onderdelen inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
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2 Planologisch beleidskader 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid dat ruimtelijk/functioneel relevant is voor de 

planlocatie. Het betreft hier zowel ruimtelijk beleid als facet- en sectorbeleid op de verschillende 

beleidsniveaus. 

2.1 Rijksbeleid 

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR - 2012) 

De SVIR is op 13 maart 2012 vastgesteld en vervangt de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. De 

SVIR geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. 

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. In de Structuurvisie is de ambitie 

geformuleerd dat Nederland in 2040 behoort tot de top 10 van de concurrerende landen van de 

wereld door een goede ruimtelijk economische structuur voor een excellent vestigingsklimaat voor 

bedrijven en kenniswerkers. Verder beoogd het Rijk voor het hele land een veilige en gezonde 

(woon- en werk)omgeving. 

Daar streeft het Rijk naar met een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker 

voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met 

elkaar verbindt. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere 

verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. 

Zo laat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene 

ruimte op regionale schaal over aan provincies. Dit zal inhouden dat de betekenis van de nationale 

structuurvisie voor het bestemmingsplangebied zodoende zeer beperkt zal blijven. Het relevante 

beleidskader wordt gevormd door provincie en gemeente, zie hiervoor onderstaande paragrafen 

2.2 en 2.3.  

 

Toetsing 

Voorliggend bestemmingsplan maakt de realisatie van een thematisch kampeerterrein mogelijk. Dit 

is een dermate kleinschalige ontwikkeling die niet direct raakt aan het nationaal beleid zoals 

opgenomen in de SVIR. 

2.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking 

getreden. Dit besluit bevestigt in juridische zin de kaderstellende uitspraken, zoals opgenomen in 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.  

 

In het Barro is een aantal projecten die van rijksbelang zijn, opgenomen en met behulp van digitale 

kaartbestanden exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan 

bestemmingsplannen moeten voldoen. 

Ten tijde van de inwerkingtreding van het Barro waren zes ‘projecten’ beschreven: 

 Project Mainport ontwikkeling Rotterdam. 

 Kustfundament. 

 Grote rivieren. 

 Waddenzee en Waddengebied. 

 Defensie. 
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 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 

Na de publicatie van het Barro, is het besluit per 1 oktober 2012 gewijzigd. Met de wijziging zijn 

algemene regels voor bestemmingsplannen aan het besluit toegevoegd. Zo bepaalt het Barro 

onder meer dat bestemmingsplannen de doorvaart voor schepen niet mogen belemmeren als in 

het plan zich een vrijwaringzone van een rijksvaarweg bevindt. Verder staat eveneens in dit besluit 

dat bestemmingsplannen binnen reserveringsgebieden geen plannen mogen bevatten die 

uitbreidingen van het spoor belemmeren. Een bestemmingsplanwijziging mag ook geen 

belemmering bevatten voor het gebruik en geschikt maken van elektriciteitsproductie-installaties, 

kernenergiecentrales, hoogspanningsverbindingen, buisleidingen, de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS), primaire waterkeringen (buiten het kustgebied) en het IJsselmeergebied. 

 

Naast het Barro is ook de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) in werking 

getreden. In het Barro is bepaald dat bij ministeriële regeling verschillende militaire terreinen, 

gebieden, objecten en zones worden aangewezen, waar gemeenten bij de vaststelling van 

bestemmingsplannen rekening mee moeten houden. In de Rarro wordt daar uitvoering aan 

gegeven. 

 

Toetsing 

Het beoogde plan is niet in strijd met het Barro en is eveneens niet in strijd met de Rarro. Het 

beoogde plan past derhalve binnen het rijksbeleid. 

2.1.3 Besluit ruimtelijke ordening 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de ladder voor duurzame verstedelijking 

geïntroduceerd. De ladder is per 1 oktober 2012 ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent dat overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten 

motiveren met oog voor de onderliggende vraag in de regio, de beschikbare ruimte binnen het 

bestaande stedelijke gebied en een multimodale ontsluiting.  

 

De definitie voor een stedelijke ontwikkeling (artikel 1.1.1, lid 1, Bro) luidt als volgt: 

Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 

kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

 

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. Met de ladder voor duurzame 

verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 

en infrastructurele besluiten nagestreefd. 

Conform het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 Bro moet bij ruimtelijke ontwikkelingen sprake zijn van 

zorgvuldig ruimtegebruik en dient overprogrammering te worden voorkomen. Middels de 'ladder 

voor duurzame verstedelijking' vindt een toetsing door de gemeente plaats. De 'stappen van de 

ladder' worden in artikel 3.1.6, lid 2 Bro als volgt omschreven: 

1. Voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale behoefte?; 

2. Kan binnen bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio in de behoefte worden 

voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie 

of anderszins?; 

3. Wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied 

kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/#Hoofdstuk1_11_Artikel111
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locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend 

ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld (m.a.w. zorgen voor optimale inpassing 

en bereikbaarheid). 

 

Toetsing  

Dit bestemmingsplan maakt een thematisch kampeerterrein als nevenactiviteit bij een agrarisch 

bedrijf mogelijk. Gelet op het kleinschalige karakter van het ontwikkelingsplan voorziet dit plan niet 

in een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, van het Bro. Hierbij is 

(conform huidige jurisprudentie) relevant de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden ten opzichte 

van het huidige bestemmingsplan. De bebouwingsmogelijkheden (voor de oprichting van enkele 

gebouwen voor verblijfsrecreatie) nemen niet dusdanig toe dat sprake is van een wezenlijke 

wijziging en de bebouwing vindt hoofdzakelijk plaats binnen het bouwperceel. Daarbij gaat het in 

casu met ‘recreëren bij de boer’ niet om een ingrijpende functiewijziging. Dit betekent dat formeel 

gezien de ladder niet hoeft te worden doorlopen. Echter dient wel in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening een beoordeling plaats te vinden ten aanzien van de behoefte. In 

onderstaande paragrafen wordt hier nader op ingegaan. 

2.2 Provinciaal beleid 

2.2.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040 

De ‘Structuurvisie Noord-Holland 2040: kwaliteit door veelzijdigheid’ is in 2010 vastgesteld door 

Provinciale Staten. Vervolgens hebben de afgelopen jaren diverse aanvullingen plaatsgevonden. 

Op 28 september 2015 is de meest recente actualisatie vastgesteld. 

 

In de structuurvisie is de sturingsfilosofie uit het eerdere streekplan ‘Ontwikkelingsbeeld Noord-

Holland Noord’ van vrijheid-kwaliteit-samenwerking en de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten 

en inzichten opgenomen.  
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Figuur 2.1 

Themakaart Structuurvisie met de Belkmerweg behorend tot het fietsnetwerk 

 

In de structuurvisie is aangegeven dat recreatie en toerisme belangrijk zijn voor een aantrekkelijk 

leefklimaat voor bewoners en bezoekers van de provincie. Daarbij leveren deze sectoren een 

belangrijke bijdrage aan de economie en werkgelegenheid in Noord-Holland. Het zijn allebei 

sectoren met goede groeiperspectieven. De provincie Noord-Holland wil openbaar toegankelijke 

basisvoorzieningen voor recreatie op regionale en bovenregionale schaal tot stand brengen en het 

binnenlandse en buitenlandse toeristisch bezoek naar en binnen Noord-Holland bevorderen.  

Een van de doelen is het creëren van voldoende en gedifferentieerd aanbod van sociaal-culturele 

voorzieningen en ruimte voor recreatieve en toeristische voorzieningen.  

 

Er is binnen de provincie behoefte aan ruimte voor groei van toeristische en recreatieve onder-

nemers. De ruimtevraag voor deze recreatieve en toeristische voorzieningen valt vrijwel altijd 

buiten bestaand bebouwd gebied.  

 

De Provincie Noord-Holland zet zich daarbij in voor het ontwikkelen van een compleet, toegankelijk 

en samenhangend regionaal netwerk van recreatieve verbindingen, voor wandelen, fietsen en 

varen. De provincie zet zich waar nodig extra in voor het realiseren van volwaardige recreatie-

knooppunten, waarin meerdere functies worden gecombineerd zoals parkeren, fietsverhuur, 

informatievoorziening en horeca. Zo wordt het recreatieaanbod aantrekkelijker en beter ontsloten. 
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De provincie Noord-Holland hanteert bij nieuwe recreatieve ontwikkelingen de uitgangspunten: 

onderbouwing van nut en noodzaak, het zo veel mogelijk oplossen van samenhangende opgaven 

(bijvoorbeeld bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu) en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. De 

provincie neemt in haar afweging van nut en noodzaak de behoefte aan geschikte ruimte voor de 

recreatief toeristische sector mee. 

 

Toetsing 

In onderhavige toelichting wordt nader ingegaan op bovengenoemde uitgangspunten. In het kader 

van de ontwikkeling van het plan is dan ook rekening gehouden met deze uitgangspunten. Het 

plan draagt bij aan een meer divers en aantrekkelijker recreatieaanbod nabij andere recreatieve 

activiteiten en kan daarmee van toegevoegde waarde zijn om te komen tot een samenhangend 

regionaal netwerk. 

2.2.2 Strategisch Beleidskader Economie 

Het Strategisch Beleidskader Economie is vastgesteld door Provinciale Staten op 23 mei 2016. Dit 

beleidskader bevat de hoofdlijnen van het economisch beleid en geeft de door de provincie 

gewenste richting van de economie voor de middellange termijn aan: een duurzame, 

vernieuwende en ondernemende economie. 

 

De provincie Noord-Holland heeft een veelzijdige en krachtige economie met een zeer grote 

bijdrage aan de nationale economie. Hoewel Noord-Holland niet een echte grote specialisatie 

heeft, is er toch enige kleuring richting (internationale) handel, logistiek, financiële en zakelijke 

dienstverlening, ICT en vrije tijd (o.a. toerisme). Binnen de provincie heeft het gebied Noord-

Holland Noord een aantal sterke clusters zoals agribusiness, offshore, marine, duurzame 

energievoorziening en toerisme. De provincie acht het belangrijk om deze en andere kansrijke 

clusters te versterken en/of cross-overs tussen de clusters te stimuleren. 

 

Ten aanzien van verblijfsrecreatie wordt opgemerkt dat er in Noord-Holland een mismatch is 

tussen vraag en aanbod. De komende jaren zal er een verder oplopend overaanbod van 

bungalows en (reguliere) kampeerplaatsen zijn. De verblijfsrecreatie in Noord-Holland is volop in 

ontwikkeling. Zo zijn er diverse initiatieven voor nieuwe accommodaties die inspelen op de 

veranderende vraag van de consument. Dit kan een kwaliteitsverbetering van het aanbod in 

Noord-Holland betekenen, maar dit zorgt ook voor een druk op het huidige aanbod en op het 

landschap. Bij de toeristische branche speelt de trend van vernieuwing ook een belangrijke rol. 

Toeristen hebben behoefte aan nieuwe vormen van verblijfsrecreatie, van heel basic tot heel luxe. 

Maar in plaats van investeren in vernieuwing en beleving hebben veel bedrijven in de afgelopen 

jaren vaak gekozen voor investering in uitbreiding of meer van hetzelfde. De toeristische sector 

biedt als groeisector volop kansen. In Noord-Holland Noord is voldoende potentie en is toerisme 

een belangrijke economische sector, maar de kansen die toerisme biedt, worden onvoldoende 

benut. Toerisme kan hier ook een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheidsopgave voor 

het gebied, door het leggen van slimme combinaties en vanwege het arbeidsintensieve karakter 

van de sector. Het internationaal toerisme is de afgelopen vijf jaar fors toegenomen en het is de 

verwachting dat vooral het aantal buitenlandse toeristen zal blijven toenemen (16 miljoen in 2020 

in Nederland). Concurrentie van andere (Europese) landen neemt echter ook toe. Belangrijkste 

opgave is om de buitenlandse en binnenlandse bezoekers in Noord-Holland te blijven trekken en 

om hen beter te spreiden in tijd en ruimte. 

 



 

 Bestemmingsplan Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug | september 2017 14 

Een belangrijk aspect hierbij is dus het optimaal faciliteren van de marktvraag, zowel in de vorm 

van nieuwe ontwikkelingen (vernieuwing en ruimte voor ondernemerschap), als ook uitbreiding en 

herstructurering van bestaand aanbod. Daarnaast is een essentiële opgave voor de sector om een 

kwaliteit- en innovatieslag te maken naar een duurzame toekomst voor de sector. De provincie 

streeft ernaar om toerisme te laten bijdragen aan andere sectoren (cultuur, recreatie en natuur) en 

bredere opgaven als leefbaarheid. Beoogd is een samenhangend vrijetijdsproduct. Daarnaast blijft 

de provincie zich inzetten op regionale identiteit en duurzame ontwikkeling van toerisme. Voor een 

betere spreiding in tijd en ruimte zet de provincie een marketingstrategie in die een duidelijk 

onderscheid maakt tussen de verschillende bestemmingen in Noord-Holland.  

 

Ten aanzien van verblijfsrecreatie is de provinciale inzet gericht op twee sporen:  

 Door middel van onderzoek en het faciliteren van het proces wil de provincie gemeenten 

ondersteunen om vanuit een regionale aanpak te komen tot goede afwegingen over 

nieuwe ontwikkelingen (nieuwvestiging, uitbreiding en transformatie). 

 Daarnaast gaat de provincie de sector ondersteunen om de beoogde kwaliteit- en 

innovatieslag te maken. 

 

Het uitvoeringsdeel van het Strategisch Beleidskader Economie is de Uitvoeringsagenda 

Economie (opgesteld augustus 2016). De provincie kiest voor de focus van het versterken van het 

vestigingsklimaat. Recreatieve en culturele voorzieningen spelen hier ook een rol bij. Hierbij is 

aandacht voor regionale identiteitsprofielen en regionale beeldverhalen. 

Bijzondere landschappen en cultuurhistorische tradities bieden kansen voor toerisme. Ze kunnen 

elkaar versterken en bepalen mede de identiteit van een gebied of regio. Regionale culturele 

identiteit kan de aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van regio's verbeteren. Het zorgt voor 

samenhang in het cultuur-toeristisch aanbod en biedt economische kansen voor de 

vrijetijdsbranche. Daarom ondersteunt de provincie projecten die landschap, cultuur en toerisme 

met elkaar verbinden, zoals 'regionale identiteit' om regio's bewust te maken van hun eigenheid en 

die identiteit economisch te benutten ('regionale beeldverhalen'). 

 

Toetsing 

Toerisme is een belangrijke economische sector en levert een wezenlijke bijdrage aan de 

economische ontwikkeling van zowel de kust, het platteland als het stedelijk gebied. Een 

aantrekkelijk toeristisch aanbod levert een positieve bijdrage aan de internationale 

concurrentiepositie. Vanwege de steeds kritischer wordende consument en veranderingen in de 

vraag worden de aspecten als kwaliteit, beleving en diversiteit in het toeristisch aanbod steeds 

belangrijker en ontstaan er nieuwe markten en productmarkt-combinaties. Een kleinschalig, 

thematisch kampeerterrein gekoppeld aan thema’s als de bollenteelt, duurzaamheid en natuur is 

hier een goed voorbeeld van. Het betreft hier een ruimtelijke ontwikkeling waarbij op de regionale 

identiteit wordt ingezet. Er wordt een product-marktcombinatie en een aanbod gecreëerd dat 

aansluit bij de (ruimtelijke) kwaliteit van de regio. 

De realisatie van de thematische camping betreft een kleinschalige ontwikkeling welke bijdraagt 

aan het recreatieve medegebruik, de vitaliteit van het landschap en de concurrentiepositie van de 

provincie. 
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2.2.3 Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Tezamen met de hiervoor geschetste structuurvisie is de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

(PRV) op 21 juni 2010 door Provinciale Staten vastgesteld. De meest recente actualisatie is 

vastgesteld op 15 november 2016. 

 

Het plangebied behoort tot het ‘landelijk gebied’ en het ‘gebied voor grootschalige landbouw’. De 

aanwezige bebouwing binnen het plangebied is aangeduid als zijnde bestaand bebouwd gebied 

(BBG). 

 

Artikel 14 

In de verordening is ten aanzien van het landelijk gebied een bepaling (artikel 14) opgenomen dat 

op locaties gedefinieerd als landelijk gebied in principe geen nieuwe verstedelijking gerealiseerd 

mag worden.  

In de ruimtelijke verordening wordt onder verstedelijking verstaan: alle functies die verband houden 

met wonen, bedrijvigheid, glastuinbouw, voorzieningen, bovengrondse en ondergrondse 

infrastructuur, stedelijk water en stedelijk groen, voor zover deze het oprichten van bebouwing 

mede mogelijk maken.  

De provincie staat bij bepaalde situaties echter wel verstedelijking toe indien: 

 De noodzaak van de verstedelijking in het landelijk gebied is aangetoond; 

 Er geen mogelijkheid is voor herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren 

binnen bestaand bebouwd gebied; 

 Het bepaalde in artikel 15 (ruimtelijke kwaliteitseisen) in acht wordt genomen.  

 

Artikel 26e 

De bepalingen ten aanzien van gebieden voor grootschalige landbouw zijn opgenomen in artikel 

26. In het kader van onderhavige ontwikkeling is hetgeen opgenomen onder 26e van toepassing. 

Hierin is bepaald dat onder voorwaarden verbrede landbouw op agrarische bouwpercelen is 

toegestaan. Nieuwbouw ten behoeve van nevenfuncties als kleinschalige vormen van bijzondere 

huisvesting, werken, recreatie, onzelfstandige detailhandel en zorgfuncties is toegestaan binnen 

het agrarisch bouwperceel, indien de bestaande bebouwing daarvoor ontoereikend of ongeschikt 

is.  

 

Toetsing 

Ten aanzien van artikel 14: het betreft in casu een kleinschalige vorm van recreatie waar binnen de 

regio behoefte aan bestaat, zoals o.a. blijkt uit voorgaande paragraaf. De provincie stimuleert 

daarbij duurzaam toeristisch ondernemen. In het licht van de potentiële groei kan met de 

voorgestane ontwikkeling tegemoet gekomen worden aan de bestaande vraag en een bijdrage 

worden geleverd aan verbreding van het toeristisch aanbod en daarmee de leefbaarheid in de 

regio. Ten aanzien van nut & noodzaak wordt verder verwezen naar onderstaande paragraaf 

waarin wordt ingegaan op de provinciale Handreiking. 

 

De voorgestane recreatieontwikkeling is verder gekoppeld aan het agrarisch bedrijf van 

initiatiefnemer en, in het kader van duurzaamheid en de promotie ervan, de hier tevens aanwezige 

windturbine. Dit is dan ook de reden dat deze kleinschalige ontwikkeling beoogd is op deze locatie 

bij het bedrijf. Voor dit specifieke plan bestaat niet de mogelijkheid deze elders te ontwikkelen op 

een bestaand park/terrein. 
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Met betrekking tot de kwaliteitseisen kan worden vermeld dat de aanwezige landschappelijke en 

natuurlijke kwaliteiten van de locatie worden behouden en mogelijk versterkt. De uitstraling naar de 

omgeving toe blijft daarmee vergelijkbaar met de huidige situatie.  

 

Ten aanzien van artikel 26e: voor wat betreft de locatie van de ontwikkeling is relevant dat de 

beoogde recreatievoorziening als nevenfunctie niet is te realiseren binnen de bestaande 

bedrijfshallen en agrarische dienstwoning. De bestaande bebouwing leent zich niet voor een 

dergelijk type ontwikkeling.  

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat met onderhavig bestemmingsplan wordt voldaan 

aan de eisen die provincie Noord-Holland stelt in de PRV. Er sprake is van een gedeeltelijke 

functiewijziging van een agrarisch bouwperceel naar een recreatieve functie waardoor naast artikel 

14 ook artikel 26e van toepassing is. Het bestemmingsplan is met inachtneming van de in artikel 

15 geschetste voorwaarden opgesteld.  

2.2.4 Handreiking verblijfsrecreatie Noord-Holland 

De handreiking verblijfsrecreatie Noord-Holland is een verheldering van de provinciale rol ten 

aanzien van de uitbreiding van verblijfsrecreatieve voorzieningen buiten Bestaand Bebouwd 

Gebied (BBG). De handreiking geeft een toelichting op de bestaande kaders die bepaald zijn in de 

huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) ten aanzien van het onderbouwen van nut en 

noodzaak van een plan. 

 

Noord-Holland is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Met jaarlijks 20 miljoen 

overnachtingen bekleedt Noord-Holland de nummer 1 positie in Nederland. De 

verblijfsaccommodaties vormen samen een belangrijke economische sector. Niet alleen voor de 

regio Amsterdam met haar hotelsector, maar ook voor Noord-Holland Noord waar de meeste van 

de campings en bungalowparken liggen. Om de toppositie van de Noord-Hollandse 

verblijfsrecreatiesector in Nederland te behouden moet de sector zich kunnen blijven ontwikkelen. 

Dat betekent onder meer dat ondernemers ruimte nodig hebben om hun aanbod aan te passen 

aan de veranderende consumentenbehoeften. De hedendaagse recreant is op zoek naar meer 

beleving, luxe en comfort, wat zich uit in grotere tenten en luxere bungalows. Tegelijkertijd is er 

een opleving zichtbaar van eenvoudige kampeervakanties in de natuur of bij de boer. De 

ontwikkelingen zorgen voor een toenemende ruimtevraag van vooral de kampeer- en 

bungalowbedrijven. De meeste campings en bungalowparken liggen in Noord-Holland Noord en in 

landelijk gebied. De bouw en uitbreiding van verblijfsrecreatieterreinen kunnen daardoor op 

gespannen voet staan met een ander provinciaal doel: het open houden van het Noord-Hollandse 

landschap en behoud van ruimtelijke kwaliteit. De provincie beschermt de open ruimte middels de 

PRV. Daar is een verbod in opgenomen op uitbreiding van bebouwing buiten het bestaande 

bebouwde gebied (BBG) (Artikel 14 ‘overige verstedelijking’). Van dit verbod kan worden 

afgeweken als ‘nut en noodzaak’ van plannen kan worden aangetoond en er voldaan wordt aan de 

bepalingen voor ruimtelijke kwaliteit. 

 

In 2013 heeft de provincie door RoyalHaskoningDHV onderzoek laten uitvoeren naar vraag, 

aanbod en ruimtebehoefte van onder andere verblijfsrecreatieve voorzieningen in Noord-Holland 

tot 2020. Enkele conclusies zijn:  
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 Verschuiving van de kampeer- naar de bungalowmarkt: kamperen op de traditionele 

camping wordt minder populair, grotere behoefte aan bungalowovernachtingen. Het aantal 

bungalowovernachtingen stijgt tot 2020 naar verwachting jaarlijks met zo’n 0,5-1% per jaar. 

 De consument wordt veeleisender: behoefte aan meer ruimte en luxe. De kampeerder 

wenst grotere en luxere standplaatsen of kiest toch voor een verblijf in een chalet. De 

bungalowbezoeker wenst een grotere en luxere bungalow.  

 Aan de andere kant is er een trend back to basic, kleinschalig kamperen bij de boer of in 

de natuur (toenemende behoefte bij de toerist aan meer beleving). 

 De veranderende behoefte van de consument uit zich in een groeiende vraag naar 

groepsbungalows en losstaande huisjes en ten aanzien van onder meer B&B’s wordt een 

verdere groei verwacht. 

 

Om tot een duurzame ontwikkeling van het verblijfsrecreatieve aanbod te komen is een regionale 

afweging noodzakelijk. Er is daarbij deels sprake van verouderd aanbod doordat het bij veel 

bedrijven ontbreekt aan ontwikkeling en innovatie. Hierdoor bieden sommige parken een 

verouderd aanbod en missen de aansluiting bij de veranderende behoefte van de consument, zo 

blijkt uit onderzoek in de kuststreek van Noord-Holland Noord (Grontmij 2013).  

 

Toetsing 

De provincie wil duidelijkheid geven over welke voorwaarden zij stelt aan gemeenten om in het 

landelijk gebied een hotel te ontwikkelen, een camping te laten uitbreiden of een bungalowpark 

aan te leggen. Voor onderhavige ontwikkeling zijn relevant: 

 

1. Aantonen nut en noodzaak (PRV artikel 14) 

Voor verblijfsrecreatieve voorzieningen is het in de praktijk lastig om hard aan te tonen dat 

er vraag is naar een plan. De vraagontwikkeling is gegeven de onzekerheden van de 

conjunctuur, het weer en de ontwikkeling van het internationale toerisme moeilijk te 

voorspellen. De provincie verwacht wel dat aannemelijk wordt gemaakt dat er vraag is naar 

het plan. 

Uit divers onderzoek blijkt dat de vraag van recreanten/toeristen naar standaard 

kampeerterreinen en grootschalige complexen wijzigt naar recreatieve voorzieningen met 

focus op beleving, luxe en comfort. Ook is meer behoefte aan diversiteit en verblijf in de 

natuur of bij de boer. Het lokale karakter speelt daarbij tevens een rol.  

 

De beoogde ontwikkeling speelt hier op in met ruime standplaatsen, luxe trekkershutten en 

een B&B met bijbehorende voorzieningen. De nadruk ligt daarbij op lokale thema’s als de 

bloembollenteelt (cultuurhistorie), duurzaamheid (o.a. windenergie) en natuur. De 

geplande ontwikkeling betreft dan ook geen traditionele camping, maar speelt in op een 

steeds groter wordende (niche)markt waar momenteel vraag naar is. Er is een groeiende 

behoefte om te kunnen ontspannen in het landelijk gebied. Het beoogde concept is nieuw 

in de regio, speelt in op de identiteit van de regio en zorgt voor een verbreding in recreatief 

verblijfsaanbod en daarmee diversiteit in de kuststreek. Dit concept is ontwikkeld mede op 

basis van de kennis over de markttrends zoals die zijn opgesteld in het rapport van 

RoyalHaskoningDHV uit 2013. 

 

Het plan voorziet in een kwalitatieve en vernieuwende toeristische voorziening. Dit past bij 

het provinciale streven om te komen tot verbetering en versterking van de recreatieve 
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functie langs de kustzone. In aanvulling op het hiervoor genoemde onderzoek is relevant 

het in opdracht van de Provincie Noord-Holland uitgevoerde onderzoek naar de identiteit 

van recreatie aan de kust door Identity Matching Academy. Voor de omgeving van Sint 

Maartenszee worden in relatie tot de identiteit van het gebied termen genoemd als ‘lekker 

op jezelf’ en ‘in de verte’. Tevens worden voorbeelden genoemd van kamperen tussen de 

bloembollen en bijzonder kamperen. Ook wordt in dit onderzoek de vernieuwende 

kampeervorm glamping (zijnde glamorous camping: luxe kamperen) als voorbeeld 

aangehaald in de aanbeveling. 

Uit voornoemde onderzoeken blijkt dat in de markt ruimte is voor meer luxe aanbod. Ook 

blijkt dat daarbij een goede afstemming op de natuur een grote uitdaging is. Het onderhavige 

plan voorziet in deze aspecten.  

 

De ontwikkeling vindt overigens plaats nabij overige recreatieve voorzieningen in de 

omgeving, waaronder het Tulpenmuseum aan de Belkmerweg. Gezien het feit dat het in 

casu gaat om een ander type aanbod (dan het bestaande), welke inspeelt op de 

(economische/toeristische) identiteit van de regio en op voldoende afstand van andere 

verblijfsvoorzieningen is niet te verwachten dat de nieuwe ontwikkeling conflicteert met het 

huidige aanbod en resulteert in een onaanvaardbare leegstand in de omgeving. 

 

2. Natuurregelgeving (PRV artikelen 19 e.v.) 

Ten aanzien van natuur is relevant de ligging ten opzichte van EHS, Natura 2000, 

bufferzones en weidevogelgebieden. In deze gebieden gelden strenge beschermings-

regimes. Onderhavig plangebied is niet gelegen in of grenst niet direct aan een van deze 

gebieden. De bepalingen ten aanzien van het aspect natuur leveren derhalve geen 

beperkingen op. 

 

3. Voldoen aan de ruimtelijke kwaliteitseisen (PRV artikel 15) 

De provincie toetst of het plan voldoet aan de ruimtelijke kwaliteitseisen (uit de Leidraad 

Landschap en Cultuurhistorie). Met deze kaders voor ruimtelijke kwaliteit borgt de 

provincie dat nieuwe ruimtelijke plannen rekening houden met de 

ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap, de bebouwingskarakteristiek en inpassing in 

de wijdere omgeving. 

Met het plan is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Aandacht is 

besteed aan de lokale karakteristiek en aanwezige waarden. Er vindt daarenboven een 

kwaliteitsimpuls plaats door toevoeging van natuurlijke kenmerken en inpassing in groen. 

De bebouwing van de trekkershutten en de B&B vindt plaats binnen het bouwperceel 

aansluitend aan de bestaande bebouwing. De nieuwe invulling vormt één compact geheel 

waarmee de openheid van het landschap wordt behouden. 

 

Geconcludeerd wordt dat aan vorenstaande provinciale voorwaarden aangaande nut & noodzaak, 

natuur en ruimtelijke kwaliteit wordt voldaan. 

 

 

2.2.5 Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vindt zijn legitimiteit in de kaders van de provinciale 

structuurvisie en verordening. Deze vernieuwde leidraad is een uitwerking van het in 2006 
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vastgestelde Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie, dat werd gebruikt als leidraad voor 

ruimtelijke plannen als bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en structuurplannen. 

 

De provincie Noord-Holland wil ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd verant-

woord omgaan met het verleden. De provincie wil de Noord-Hollandse landschappen optimaal 

gebruiken door hun kenmerkende kwaliteiten te benutten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

Met de leidraad wordt het behoud en de ontwikkeling van de Noord-Hollandse cultuur-

landschappen nagestreefd. Nieuwe plannen dienen de ontwikkelingsgeschiedenis, de 

ordeningsprincipes en bebouwingskarakteristieken van het landschap en de inpassing in de 

wijdere omgeving als uitgangspunt te hanteren. 

 

Op de landschapstypenkaart bij het beleidskader ligt de planlocatie in het zogenoemde aandij-

kingenlandschap. Aandijkingen zijn aangeslibde zand- en slibplaten langs de oorspronkelijke 

kustlijn, die vanaf de aangrenzende hogere gronden zijn ingedijkt en zo zijn toegevoegd aan het 

land. Deze gebieden zijn als geheel ingericht, vaak grootschalig, geometrisch en open. 

Van belang is rekening te houden met de historische structuurlijnen (noord-zuid gerichte wegen en 

waterlopen) en de cultuurhistorische objecten, waaronder stolpboerderijen. Ook met de openheid 

als belangrijke karakteristiek van dit gebied dient rekening te worden gehouden.  

 

Toetsing 

In onderhavig plan is met het bovenstaande rekening gehouden. De nieuwe bebouwing sluit aan 

op de bestaande bebouwing behorende bij het agrarisch bedrijf en wordt zodanig landschappelijk 

ingepast dat het open karakter van de omgeving in stand blijft. Met de invulling van het terrein (met 

toepassing nollen natuur) en de bebouwingsvorm van de B&B en de trekkershutten is aandacht 

besteed aan de ontwikkelingsgeschiedenis en bebouwingskarakteristiek van het landschap. De 

benodigde voorzieningen, waaronder het parkeren worden gerealiseerd op eigen terrein en worden 

middels erfbeplanting afgeschermd. De aanwezige zichtlijnen langs de Belkmerweg en de hieraan 

gelegen losstaande agrarische bedrijven en woningen blijven met de functieverandering bestaan. 

2.3 Gemeentelijk beleid 

2.3.1 Visie en missie Schagen 2013 

Op economisch vlak kenmerkt de gemeente zich door de aanwezigheid van een grote diversiteit 

aan ondernemers en ondernemerschap. Dit zorgt voor een gezond lokaal ondernemersklimaat. 

Dat wil de gemeente behouden en versterken. Op het ruimtelijke vlak kent de gemeente unieke 

ruimtelijke kwaliteiten: de diversiteit van stad, strand en platteland, gecombineerd met de 

cultuurhistorie van het gebied. Zij zorgt voor een goede afstemming en balans tussen de 

aanspraak die mensen, diensten, bedrijven en organisaties maken op de gemeentelijke ruimte en 

de ruimte die zij wil behouden voor natuur en landschap. De verdere ontwikkeling van de 

economische sectoren maakt hier nadrukkelijk deel van uit. Het strand en de kuststrook hebben 

een belangrijke functie voor toerisme en recreatie. Het platteland heeft een belangrijke functie 

inzake de agribusiness. De gemeente zet in op groei van een van de pijlers van de gemeente: 

recreatie en toerisme, de steeds belangrijk wordende vrijetijdseconomie. De gemeente werkt met 

partners samen op de terreinen van agribusiness, duurzame energie, maritiem-marine-offshore, 

vrijetijdseconomie en gezondheidszorg. 
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De vrijetijdseconomie in de nieuwe gemeente vormt de verbinding tussen toerisme (het verblijven) 

en recreatie (het vermaken) en wordt gezien als een groeisector. Ook in deze groeisector 

ontwikkelt de gemeente met kwaliteit door te zorgen voor samenhang en profiel. Zij zet zich in voor 

kwaliteitsverbetering van de bestaande faciliteiten en een ruim aanbod van goed onderhouden 

wandel-, fiets-, vaar- en andersoortige routes. Op het gebied van watergerelateerde recreatie zijn 

er kansen ter verbetering en uitbreiding. De gemeente ziet volop kansen voor een verdere 

versterking van de samenwerking tussen de agrarische en de toeristisch-recreatieve sector. 

 

De combinatie van stad, strand en platteland maakt de gemeente uniek en compleet. Deze 

diversiteit, in combinatie met de cultuurhistorie van het gebied, moet behouden blijven. Steeds 

meer mensen zoeken rust en ruimte in het landelijk gebied. Anderen zijn op zoek naar cultuur, 

evenementen, drukte en manifestaties die in de stad zijn te vinden. Op het gebied van ruimtelijke 

inrichting ontwikkelt de gemeente met kwaliteit, waarbij zij oog heeft voor haar unieke natuur- en 

landschapswaarden. 

 

De gemeente kenmerkt zich door een cultuurlandschap: het ruimtelijke karakter is in hoge mate 

bepaald door ingrepen van de mens. Door de eeuwen heen speelden de bescherming tegen het 

water en de landwinning door inpoldering en droogmakerij een belangrijke rol bij de ruimtelijke 

inrichting. In de karakteristiek en de verscheidenheid van het huidige landschap is die 

wordingsgeschiedenis op veel plaatsen nog te herkennen. Overgangen als de Westfriese 

Omringdijk, het Polderlandschap en het Zwanenwater zijn typerend voor het gebied. Ook in 

cultuurhistorisch opzicht kenmerkt het landschap zich door een grote verscheidenheid. 

 

Als gevolg van ontwikkelingen in de landbouw gaat het landelijk gebied een tijd van verandering 

tegemoet. Het platteland biedt mede daardoor volop ruimte voor toerisme en recreatie. Er is een 

groeiende behoefte in Nederland om – het liefst op niet al te grote afstand van de eigen voordeur – 

te kunnen ontspannen in het landelijk gebied. De gemeente biedt daartoe tal van mogelijkheden. 

De kuststrook is voor de gemeente van essentieel belang vanwege haar unieke karakter: zee, 

duinen en bollenvelden. De gemeente werkt samen met haar partners aan de veiligheid en het 

behoud van de natuur- en landschapswaarden van de kuststrook. Op diverse plekken wordt er 

ruimte gecreëerd voor de waterbergingsfunctie. In het kader van de kustversterking heeft de 

gemeente gekozen voor een zeewaarts zandige oplossing, waardoor er ruimte ontstaat voor de 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ten behoeve van ontwikkeling van natuur en toerisme. 

 

Door gebruik te maken van het regionale netwerk en van fietsknooppunten kunnen fietsers via 

attractieve routes het gebied bewonderen. Toerisme en recreatie hebben baat bij een verdere 

ontwikkeling van de recreatievaart, benutting van het strand en de toegankelijkheid van 

natuurgebieden, wandel-, fiets-, vaar- en overige routes. 

Geconcludeerd wordt: het strand en de kuststrook hebben nu en zullen in de toekomst belangrijke 

functies vervullen inzake toerisme en recreatie evenals de agribusiness. 

 

 

 

Toetsing 

De realisatie van een kleinschalig thematisch kampeerterrein is passend binnen de visie en missie 

van de gemeente. 
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2.3.2 Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit 

De reisgids voor ruimtelijke kwaliteit (9 februari 2016) betreft het welstandsbeleid van de 

gemeente. Dit beleid vervangt de oude welstandsnota, welke een samenvoeging betrof van de 

welstandsnota’s van de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe. 

De doelen van deze Reisgids zijn: het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit, 

de spelregels voor welstand duidelijk maken en een objectieve, efficiënte en transparante 

beoordeling van bouwplannen mogelijk maken. 

 

Voor de meeste bouwwerken geldt een normaal, regulier welstandsniveau. Het gaat dan om 

bouwwerken in de gebieden Buitengebied, Komgebied, Werkgebied en Recreatiegebied, 

met uitzondering van Bijzondere gebouwen, complexen en ontwikkelingen. Voor de bouwwerken 

waarvoor een regulier welstandsniveau geldt, gebruikt de gemeente de algemene en 

gebiedsgerichte welstandscriteria. In de criteria staat in algemene bewoordingen waaraan een 

bouwwerk moet voldoen. De gemeente stapt af van een beleid waarin we exact voorschrijven hoe 

de gebouwde omgeving eruit moet komen te zien. De meeste goede ideeën komen namelijk bij 

initiatiefnemers en ontwerpers zelf vandaan. 

 

Onderhavig plangebied behoort tot het buitengebied. Dit deelgebied omvat de gebieden met een 

overwegend agrarische functie en kent een grote mate van openheid. Het buitengebied bestaat 

landschappelijk gezien uit drie gebieden: het Westfries landschap, het kustgebied en het 

polderlandschap. 

 

Binnen het buitengebied behoort het plangebied tot het polderlandschap. De polders zijn door hun 

begrenzingen herkenbare landschappelijke eenheden. Het gebied kent een grote mate van  

openheid en het grondgebruik bestaat uit bollenteelt, grasland en in mindere mate akkerland. Het 

ruimtelijk beeld van het polderlandschap wordt vooral bepaald door de structuur van vaarten en 

wegen met daarlangs gevarieerde en verzorgde vrijstaande bebouwing met de verfijnde details, 

evenals de doorzichten naar het achterliggende landschap maken zij deel uit van de  

landschappelijke kenmerken. Het bebouwingsbeeld bestaat uit oude agrarische bedrijfslocaties 

welke complexmatig zijn uitgegroeid. De bebouwing bestaat voornamelijk uit boerderijen, 

landgoederen en vrijstaande (bedrijfs)woningen. Het gebied strekt zich uit vanaf de Westerduinweg 

tot aan het Noordhollands Kanaal en sluit aan op de Zijperdijk. 

Het ruimtelijke contrast tussen het oudere West-Friesland en duinlandschap enerzijds en de  

grootschalige polders anderzijds is behoudenswaardig en kan in de toekomst worden versterkt. 

 

Voor het buitengebied geldt een regulier welstandsniveau. De beoordeling van plannen is met 

name gericht op behoud van de landschappelijke waarde, een zorgvuldige inpassing van 

bebouwing, rekening houdend met de zichtbaarheid over een grotere afstand. De situering van 

de bebouwing op de kavel en de relatie met de openbare weg is hier richtinggevend. Belangrijk is 

dat typen gebouwen worden gebouwd zoals dat gebruikelijk is voor het gebied. 

Criteria zijn onder meer: landschappelijke inpassing van bebouwing, ondergeschiktheid 

bijgebouwen aan hoofdgebouw, bij nieuwbouw leggen van relatie met het landschap en uitstraling 

van het aanwezige bebouwingscluster, en grote oppervlakten in donkere gedekte kleuren 

uitvoeren. 

 

Toetsing 
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Bij de invulling van de ontwikkeling is rekening gehouden met hetgeen in de reisgids opgenomen. 

Er is sprake van een samenhangend geheel aan bebouwing, ingepast in groen. Zie verder het 

beeldkwaliteitsplan. 

2.3.3 Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen 

De reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen (6 mei 2015) geeft de visie van de gemeente Schagen 

op ruimtelijke ontwikkelingen. Het is tevens het beleid voor het afwijken van bestemmingsplannen. 

De gemeente kan aan de hand van deze reisgids ontwikkelingen die gewenst zijn beter faciliteren 

en onderbouwen.  

 

Ten aanzien van het aspect ‘recreëren’ is opgenomen dat bijdragen aan een gevarieerd aanbod 

in de toeristische sector maatwerk vereist. Dit geldt ook voor het aantrekkelijk houden van de 

gemeente voor recreanten. Voor het realiseren van nieuwe verblijfsrecreatie geldt dat per initiatief 

gekeken wordt of dit een welkome aanvulling is op het bestaande toeristische aanbod en een  

bijdrage levert aan het onderscheidend vermogen van het gebied.  

 

Verwezen wordt naar regelgeving van Rijk en provincie, waaronder de ladder voor duurzame 

verstedelijking, de provinciale structuurvisie en verordening, de Handreiking verblijfsrecreatie en de 

Leidraad landschap en cultuurhistorie. 

De provincie streeft een goede, duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling na, waarbij 

overaanbod en aantasting van het landschap worden voorkomen. 

Ten aanzien van de regio is vermeld dat een sterke regio bijdraagt aan de kracht van de gemeente 

Schagen. Daarom is regionale samenwerking essentieel. Plannen buiten bestaand bebouwd 

gebied worden regionaal afgestemd. Het doel van deze afstemming is dat ruimtelijke 

ontwikkelingen op het gebied van recreatie daar komen waar zij bijdragen aan de kracht van de 

gemeente Schagen. Voegt de ontwikkeling iets toe aan het bestaande recreatieaanbod? Worden 

bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen aangesproken? 

 

De gemeente geeft aan dat op het gebied van kleinschalige verblijfsrecreatie de laatste ruimtelijke 

inzichten en beleid in de meeste bestemmingsplannen zijn vertaald. Regels voor kleinschalige 

kampeerterreinen, het realiseren van Bed & Breakfasts en ook groepsaccommodaties zijn hierin 

opgenomen. Toch kan het zijn dat een ontwikkeling niet passend is binnen het geldende 

bestemmingsplan, maar wel gewenst is. Dit kan bijvoorbeeld als de ontwikkeling een aanvulling is 

op het bestaande toeristische aanbod. De toeristische sector is namelijk continu in ontwikkeling en 

de markt is niet te voorspellen. De gemeente gaat daarom voor maatwerk en ziet daarbij een 

aantal duidelijke trends: 

 Ontwikkelingen richten zich steeds meer op kwaliteit in plaats van kwantiteit; 

 De consument wordt veeleisender: behoefte aan meer ruimte en luxe; 

 Aan de andere kant is er een trend ‘back tot basic’, kleinschalig kamperen bij de boer of in 

de natuur. 

 

 

Tot slot wordt verwezen naar onderzoek van de provincie Noord-Holland naar vraag, aanbod en 

ruimtebehoefte van onder andere verblijfsrecreatieve voorzieningen in Noord-Holland tot 2020. 

Hieruit komt o.a. dat er grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen parken in Noord-Holland en dat 

het bestaande aanbod deels verouderd is. Ook wordt vermeld dat de trends in de 
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verblijfsrecreatiesector leiden tot een grotere ruimtebehoefte. Per kampeerplaats/bungalow neemt 

het ruimtebeslag de komende jaren toe met 10%. 

 

Toetsing 

Het plan ziet op de realisatie van een thematische recreatievoorziening. Het betreft een 

ontwikkeling waarbij wordt beoogd een unieke sfeer te creëren waarbij kleinschaligheid en 

diversiteit wordt verbonden aan de beleving van de omliggende natuur- en strandwaarden. Met 

betrekking tot nut & noodzaak kan vermeld worden dat de locatie kansrijk is: toevoeging van een 

relatief kleinschalige nevenfunctie aansluitend aan en met deels hergebruik van bestaand erf. 

Het plan sluit aan bij de visie van deze reisgids. Naast de B&B wordt vernieuwend aanbod 

gerealiseerd in combinatie met enkele meer algemene faciliteiten. Dit alles op basis van de kennis 

over de markttrends uit het rapport ‘Vraag en aanbod vrijetijdsvoorzieningen Noord-Holland’.  

Het recreatieplan biedt namelijk een mix van verschillende vormen van verblijfsrecreatie 

(kamperen, trekkershutten en een B&B) en zet in op een bijzondere uitstraling en 

kwaliteitsverbetering. Dat maakt dat het plan diverse groepen recreanten aanspreekt en een 

aanvulling is op het bestaande toeristische aanbod; het voldoet aan een lokale en regionale 

behoefte. Het ontwikkelingsplan gericht op de lokale identiteit en duurzaamheid en met focus op 

kleinschaligheid en kwaliteit brengt daarmee een toename in diversiteit van het aanbod met zich 

mee. Daarbij wordt met onderhavig initiatief ingesprongen op de algemene trends van meer 

comfort, beleving, privacy en ruimte. Ook zorgt het met de realisatie van slechtweer 

accommodaties voor een gewenste seizoensverlenging in het gebied (met meer gebruik in voor- 

en naseizoen). 

 

Omdat het plan gaat om een relatief kleinschalige uitbreiding van een onderneming met een 

zorgvuldige landschappelijk inpassing is er nauwelijks sprake van regionale uitstraling/effecten. 

Daarbij is met het ontwerp een kwalitatieve slag gemaakt, zowel vanuit het landschap alsook 

vanuit het toeristisch product. De stedenbouwkundige en landschappelijke opzet is gebaseerd op 

de bestaande structuren en kenmerken, de openheid van het landschap en de aanwezige 

omgevingswaarden. Door het realiseren van nollen binnen het plangebied wordt de kernkwaliteit 

van het landschap extra benadrukt en door een zorgvuldige inpassing worden de waarden 

versterkt en blijft de openheid van het gebied behouden. De nollennatuur draagt bij aan de 

versterking van de natuurwaarde en de waterkwaliteit. Uit het oogpunt van toerisme en recreatie is 

dit een aantrekkelijk milieu. Kortom, met de geplande recreatieve ontwikkeling, gelegen ten zuiden 

van de Zeeweg, wordt bijgedragen aan het aantrekkelijk maken van het achterland zonder daarbij 

de openheid en de aanwezige zichtlijnen aan te tasten. 
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3 Planbeschrijving 

3.1 Algemeen 

Initiatiefnemer, Familie C. de Graaf (Zwanendal BV), heeft aan de Belkmerweg een 

bloembollenbedrijf van ca. 28 ha dat zich heden ten dage primair bezig houdt met de teelt van 

bloembollen. Het betreft de teelt van tulpen, narcissen, hyacinten en verhuur voor groenten. 

Daarnaast wordt vanaf 1997 op het bedrijf een windturbine geëxploiteerd. 

 

Historie 

Van oudsher is Zwanendal een agrarisch bedrijf. Tot 1977 werden er door de ouders van de heer 

De Graaf koeien gehouden, maar door de groei van de bollenteelt in het gebied werd het 

kleinschalige melkveebedrijf gestaakt. Daarnaast was er toen al sprake van recreatie op het erf: 

een paar tentjes en groepen die letterlijk in het hooi op zolder sliepen. 

 

Met het staken van de veehouderij is de recreatie gegroeid naar 20-25 plaatsen en de koeboet 

(bijschuur) werd in 1978 verbouwd tot 2 zomerwoningen. In 1985 is een kampeerexploitatie-

vergunning afgegeven voor een klein aantal kampeermiddelen.  

 

Toen in 1992 met de teelt van bollen gestart werd, is de verhuur van de zomerwoningen 

afgebouwd wegens permanente bewoning van de boerderij door familie C. de Graaf. Nog jaren 

lang (tot ongeveer 2000) zijn zomers vele recreanten ontvangen op het erf en bedrijf.  

Met de groei van het bedrijf naar de teelt van jaarrond bollen en een daardoor noodzakelijke focus 

op de agrarische bedrijfsvoering is initiatiefnemer in 2002 gestopt met de recreatieve activiteiten. 

 

Doelstelling 

Initiatiefnemer is voornemens een kleinschalig, exclusief kampeerterrein (minicamping) te 

realiseren; met name gericht op de thema’s bloembollenteelt, duurzaamheid en natuur. Het doel 

van het voornemen is te komen tot een verbreding van de huidige agrarische activiteiten (recreatie 

als nevenactiviteit) middels realisatie van verblijfsaccommodatie. Het kampeerterrein zal bestaan 

uit tentplaatsen, trekkershutten en een Bed & Breakfast (B&B). 

3.2 Bestaande situatie 

Ruimtelijke structuur 

De locatie Belkmerweg 67 is gelegen in de Zijpe- en Hazepolder. Kenmerkend voor de ruimtelijke 

structuur in deze polder is de noord-zuid gerichtheid van wegen (N502, Belkmerweg, Rijksweg N9, 

Groote Sloot) en waterlopen (Groote Sloot, Noord-Hollands Kanaal). 

 

De Belkmerweg betreft een doorgaande weg met voornamelijk aan weerszijden agrarische 

bedrijfsbebouwing en enkele vrijstaande woningen. Deze weg is nabij en parallel aan de Rijksweg 

N9 gesitueerd, die de belangrijkste verkeersader in het gebied is.  

 

De locatie maakt onderdeel uit van een informele bebouwingsstructuur van solitaire erven die 

langs een centrale doorgaande watergang, de Middelegalementsloot, zijn gesitueerd. Zowel de 
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sloot als de aanliggende erven zijn duidelijk landschapsvormende elementen met ecologische en 

cultuurhistorische waarde. 

 

Het agrarisch bedrijf is vanaf de Belkmerweg te bereiken via een eigen toegangspad. Naast de 

bedrijfswoning bevinden zich op het erf bedrijfsbebouwing (een drietal agrarische schuren), een 

windturbine en enkele kleinschalige bouwwerken. Het perceel wordt verder gekarakteriseerd door 

een kleine weide, gedeeltelijke beplanting van de randen van het erf en bosschages aan de zuid- 

en westzijde van het erf. 

 

Functionele structuur 

De locatie is gelegen in een overwegend landelijk gebied, betreffende een bollenconcentratie-

gebied. Naast de bollenteelt wordt het gebied gekenmerkt als natuur- en recreatiegebied.  

 

Gelegen binnen dit bollenconcentratiegebied is Schagen (specifiek het deel van de voormalige 

gemeente Zijpe) te typeren als een groene plattelandsgemeente in de Kop van Noord-Holland. Het 

is een gemeente met een hoofdzakelijk agrarisch landschap, bestaande uit vele bollenvelden, met 

op een aantal plekken kleine dorpskernen. Het grondgebied van de gemeente heeft een 

uitgesproken landelijk karakter. 

 

Sint Maartensvlotbrug / Sint Maartenszee is na Callantsoog de populairste vestigingsplaats voor 

aanbieders van recreatieve voorzieningen. Ten oosten van Belkmerweg 67 bevinden zich 

recreatieve voorzieningen in de vorm van een tulpencentrum/-museum (400 m) en diverse 

bungalowparken (minimaal 600 m). Op een wat grotere afstand ten noorden van de locatie, aan de 

Belkmerweg en de Zeeweg, liggen eveneens recreatieve voorzieningen. Bij Sint Maartensvlotbrug 

ligt verder ‘Het Wildrijk’, een van de weinige bosgebieden in het polderlandschap van de Kop van 

Noord-Holland. 

 

De percelen rondom het bedrijf betreffen agrarische gronden. De gronden waarop de 

recreatieontwikkeling is voorzien zijn in eigendom van initiatiefnemer.  
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Figuur 3.1 

Huidige situatie planlocatie (bron: Ruimtelijkeplannen.nl) 

 

 
Figuur 3.2 

Zicht op het perceel van initiatiefnemer met kenmerkende windmolen (bron: Google street view) 
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Figuur 3.3 

Foto karakteristieke stolpboerderij initiatiefnemer (bron: ZN Design) 

3.3 Toekomstige situatie 

3.3.1 Ontwikkelingskansen 

Zwanendal blijft als agrarisch bedrijf bestaan; de bollenteelt wordt gecontinueerd. Echter doordat 

de teelt van jaarrond bollen nu een seizoensgebonden activiteit geworden is, maakt dat er ruimte 

ontstaat voor verbreding en ontwikkeling op recreatief vlak. 

Daarbij wordt geconstateerd dat recreatie / toerisme in dit gebied in toenemende mate een rol van 

betekenis speelt; ook als economische drager op het platteland. 

 

Als belangrijke argumenten ziet initiatiefnemer hiervoor onder meer: 

 

1. Ontwikkeling toeristische sector in de Kop van Noord-Holland 

De metropool Amsterdam heeft een enorme aantrekkingskracht en dit straalt uit naar 

onder andere de kop van Noord-Holland. Met name in het voorjaar is onderhavig gebied 

een magneet voor toeristen vanwege de bloemenpracht. En in de zomer trekt de kust altijd 

en in toenemende mate recreanten. 

 

2. Ontwikkeling toeristische sector Petten en Sint Maartenszee 

De gemeente Schagen heeft een proactief beleid ten aanzien van de ontwikkeling van de 

recreatiesector. Het jaarrond openstellen van meerdere strandtenten en de herontwikkeling 

van Petten is daar onderdeel van. Met o.a. ook de nieuwe Hondsbossche Duinen zal dit 

naar verwachting leiden tot een groei van het aantal overnachtingen. 
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3. Ontwikkeling van en interactie met Tulpenland 

De ambitie van het nabijgelegen Tulpenland is te ontwikkelen naar ca. 50.000 bezoekers 

per jaar, wat zal leiden tot vraag naar overnachtingsplekken in de nabijheid. Daarnaast is 

overleg voor het organiseren van rondleidingen op initiatiefnemer’s kwekerij vanuit 

Tulpenland. Deze samenwerking draagt bij aan de recreatieve mogelijkheden. 

 

4. Interactie met de bollenteelt en windturbine op het bedrijf 

Het voornemen bestaat uit de realisatie van een ‘groene’ camping voor wat betreft energie. 

In relatie hiermee is beoogd uit te dragen wat ‘wind’ is en doet. Daarbij is enerzijds 

gewenst de connectie met de bloembollensector te benutten en anderzijds deze sector en 

het vak als teler ook uit te dragen. 

3.3.2 Recreanten / toeristen Noord-Holland 

Uitgangspunt is dat de camping en B&B gedurende het toeristische seizoen van Noord-Holland 

voor recreanten open is.  

 

Het aantal dagtoeristen in het gebied bedraagt tussen de 1,3 en 1,5 miljoen per jaar. Jaarlijks 

wordt het gebied dus bezocht door een groot aantal toeristen. Een kwart daarvan komt uit 

eigen land, de rest vooral uit Duitsland. Het gaat vooral om gezinnen met kinderen. Daarnaast 

wordt de groep 55-plussers steeds belangrijker. 

 

Bepalend voor een dergelijk initiatief is onder andere de vraag waarom toeristen naar Noord-

Holland Noord (en dus ook de gemeente Schagen) komen en wat doen zij tijdens hun verblijf. Uit 

de gegevens blijkt dat voor verschillende gebieden in de regio Noord-Holland Noord verschillende 

bezoekmotieven en bijbehorende activiteiten te onderscheiden zijn1. Deze gebieden zijn op een 

‘vlekkenkaart’ hieronder weergegeven. Bij elke vlek zijn de bijbehorende bezoekmotieven en 

activiteiten vermeld, zie figuur 3.4. 

 

Het grondgebied van de gemeente is deels gelegen in het profiel natuur. Het profiel van strand, 

natuur, rust, ontspanning en gezelligheid is terug te zien in het activiteitenpatroon van de 

kustbezoekers. Vooral de activiteiten wandelen en fietsen zijn populair bij de toeristen die in de 

kuststrook verblijven. Publieksonderzoek uitgevoerd in opdracht van de Cultuurcompagnie Noord-

Holland2 bevestigd dat veel bezoekers verschillende activiteiten (zoals wandelen, fietsen, strand, 

museumbezoek) combineren. Verder heeft het onderzoek uitgewezen dat gemiddeld 35% van de 

bezoekers ouder is dan 55 jaar en dat de helft van de bezoekers met twee personen komt.  

Initiatiefnemer ziet de hiervoor beschreven toeristen als belangrijke doelgroep. Te weten, toeristen 

die interesse hebben in de combinatie van strand, natuur, fietsen en gezelligheid. 

 

 

1 Amsterdam Leisure Consultancy - Toeristische kansen Noord-Holland Noord, Groeten uit Noord-Holland Noord , 

Amsterdam, oktober 2007. 

2 Vanaf 1 juli 2011 zijn Kunst en Cultuur Noord-Holland en Cultureel Erfgoed Noord-Holland samen verder gegaan 

onder de naam Cultuurcompagnie Noord-Holland. Cultuurcompagnie Noord-Holland is partner voor de Provincie 

Noord-Holland in de uitvoering van haar cultuurbeleid. 
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Figuur 3.4 

Toeristische vlekkenkaart met de bijbehorende bezoekmotieven en activiteiten 

3.3.3 Ontwikkelingsplan 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van een kleinschalig thematisch kampeerterrein.  

Beoogd is verblijfsaccommodatie bestaande uit maximaal 25 standplaatsen waarvan maximaal 7 

vaste kampeermiddelen (trekkershutten met een oppervlakte van ca. 36 m2) en daarnaast een 

B&B voor maximaal 9 personen (met een oppervlakte van ca. 200 m2), welke tevens voor 

dagbesteding kan worden aangewend. Bij de 18 tentplaatsen worden maximaal 9 kleinschalige 

toiletvoorzieningen geplaatst. Dit betreffen mobiele units die in de winterperiode in de schuur van 

het agrarisch bedrijf worden opgeslagen. 

Er wordt een centrale parkeerplaats aangelegd met ruimte voor ongeveer 32 plaatsen. Een 

overloop is mogelijk op het privéterrein van initiatiefnemer, zodat er in geen geval een tekort zal 

zijn. In de nieuw aan te leggen weide is ruimte voor het stallen van enkele paarden. 
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Uitgangspunt van de ontwikkeling is het duurzame karakter en initiatiefnemer wil dan ook een 

duidelijke relatie leggen met duurzame energieopwekking door de op het perceel aanwezige 

windturbine. Verder uit dit karakter zich in de thema’s van de minicamping, de bebouwing en in de 

landschappelijke inpassing van de camping. Er is voor gekozen om de van oorsprong in het gebied 

aanwezige nollen terug te brengen in het landschap. Dit gaat goed samen met het, in het kader 

van het pilotproject STOWA, aanbrengen van een helofytenfilter ten behoeve van natuurlijke 

waterzuivering binnen het plangebied. 

 

 
Figuur 3.5 

Inrichtingsschets (bron: ZN Design) 

 

Uitstraling 

Gestreefd wordt naar een onderscheidende recreatievoorziening met een landelijke en groene 

uitstraling en een gebiedseigen ingepast terrein met luxe accommodaties. Het terrein zal ruim van 

opzet zijn met her en der bosschages. Ook worden van oudsher aanwezige nollenplekken 

(stuifduintjes) in ere hersteld waardoor het perceel een licht glooiend aanzien krijgt. 



 

 Bestemmingsplan Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug | september 2017 31 

Door situering van de camping aansluitend aan het huidige erf worden verder de aanwezige open 

ruimten in het gebied en kenmerkende noord-zuid zichtlijnen (met zicht op het open landschap met 

de bollenvelden en de duinen) behouden. Van een wijziging van historische structuurlijnen is geen 

sprake. Zoveel als mogelijk wordt de bestaande erfbeplanting in stand gelaten.  

 

De landelijke B&B met sanitaire voorzieningen krijgt een ‘hooiberg (dubbele laag) met kapschuur’ 

uitstraling en wordt aansluitend op de bestaande bebouwing (binnen het in het vigerende 

bestemmingsplan opgenomen bouwvlak) gerealiseerd. De vaste, luxe kampeermiddelen 

(trekkershutten) worden mooi ingepast en zullen bestaan uit low profile ogende maar van binnen 

compleet uitgeruste eenheden, waar het ook bij minder weer heerlijk toeven is. Van de 

trekkershutten en de B&B kan optimaal gebruik worden gemaakt, aangezien deze bij alle 

weertypen in gebruik kunnen worden genomen. 

 

Thema’s 

Voor onderhavige ontwikkeling zal de nadruk, bij zowel de uitvoering van de minicamping als bij de 

informatievoorziening richting de recreanten, liggen op de volgende thema’s: 

 Thema ‘Recreëren bij de boer’ – met bollenvelden als cultureel / toeristisch product; 

 Thema ‘Duurzaamheid’ – met duurzame energie (windturbine); 

 Thema ‘Natuur’ – met inpassing terrein en nabijheid duinen en strand; 

 Thema ‘Waterbeheer’ – met toepassing natuurlijke waterzuivering (pilotproject). 

 

De recreatievoorziening krijgt een specifiek karakter en is gericht op het recreëren bij de boer in 

een landelijke setting met aandacht voor de agrarische activiteiten op het gebied van de 

bloembollenteelt. Daarnaast komt ook het duurzaamheidsaspect naar voren en de wijze waarop 

duurzame energie op het bedrijf wordt gegenereerd. Verder wordt de camping zodanig ingepast 

dat recht wordt gedaan aan de aanwezige (natuur)waarden. Het aanbrengen van nollen / glooiing 

is daarbij passend en levert uit het oogpunt van recreatie een aantrekkelijk milieu. Met de inrichting 

wordt meer diversiteit toegevoegd aan de omgeving en de verhouding natuur / bebouwing heeft 

(met name) buiten het bouwvlak meer natuur. Door de inrichting en het seizoensgebonden 

karakter daarvan ontstaat een dynamische zone rond het bouwvlak dat in de (koudere) periode 

buiten het recreatieseizoen voor fauna een aantrekkelijk pauze- of verblijfsgebied kan zijn als 

steppingstone in de ecologische parallelstructuur door de polder langs het duinlandschap. In relatie 

tot het pilotproject STOWA is beoogd extra aandacht te geven aan de duurzame toepassing van 

water. 

 

Recreatieve route 

Ten behoeve van de kleinschalige camping met accommodatie wordt ook een wandelpad richting 

de Westerduinweg aangelegd zodat een directe verbinding met het duingebied (ca. 500 m) en het 

strand (ca. 1.500 m) bestaat. Mogelijk dat dit uiteindelijk onderdeel wordt van een te creëren 

wandel- / fietsroute tussen de Westerduinweg en de Belkmerweg, wat bijdraagt aan de recreatieve 

routes in de omgeving / de polder en wat ten goede komt aan de verbinding tussen strand en 

recreatieve voorzieningen. 

 

 

Resumerend 

Met de ontwikkeling wordt tegemoetgekomen aan de gewenste ontwikkelingsrichting van 

gemeente en provincie voor wat betreft verbetering van het toeristisch-recreatieve product in de 
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regio met daarbij een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Herstructurering en diversiteit in 

aanbod maken hier onderdeel van uit. De introductie van andersoortige verblijfseenheden 

(waaronder trekkershutten) vergoot de variatie in aanbod in de omgeving van Sint Maartenszee. 

 

De realisatie van een kleinschalige camping en B&B aan de Belkmerweg is passend in de 

omgeving. Het betreft niet een op zichzelf staande ontwikkeling (gezien historie en gebied).  

Het gaat in casu daarbij niet om een (reeds in het gebied voorkomend) grootschalig recreatiepark, 

maar om een relatief kleinschalige ontwikkeling als nevenactiviteit; het betreft ook geen standaard 

camping, maar juist door de genoemde thema’s een uniek recreatieconcept.  

Beoogd wordt namelijk: kwaliteit in plaats van kwantiteit. De focus ligt op natuur, gezelligheid en 

ontspanning in een ruime, exclusieve setting. Daarbij wordt een relatie gelegd met de agrarische 

activiteiten en duurzame energie. De ontwikkeling draagt in die zin dan ook bij aan de diversificatie/ 

verbreding van het aanbod aan recreatie. De realisatie van trekkershutten en een B&B is daarbij 

passend binnen de landelijke trend en vraag naar dergelijke recreatieve accommodatie. Het 

aanbod in Sint Maartenszee wordt daarmee meer divers. 

 

Een dergelijke ontwikkeling, met een duurzame, landschappelijke setting en op voldoende afstand 

van omliggende woningen en bedrijven, levert een toegevoegde waarde in het gebied en draagt bij 

aan een economisch vitaal platteland. 

3.3.4 Aanpassing bouwvlak 

Op het agrarisch perceel waarop de bedrijfsbebouwing zich bevindt is een windturbine gesitueerd. 

Voor windturbines gelden regels ten aanzien van externe veiligheid. Uit het Handboek 

risicozonering windturbines blijkt dat binnen een afstand ter grootte van ‘de ashoogte + halve 

rotordiameter’ geen kwetsbare objecten zijn toegestaan. Een kampeerterrein waarop meer dan  

50 personen kunnen verblijven, valt onder het begrip ‘kwetsbaar object’. Concreet betekent dit dat 

binnen een contour van 92 m vanaf de windturbine niet meer dan 50 personen mogen verblijven. 

 

Om dit te bewerkstelligen is gekozen om de trekkershutten aan de zuidzijde van het perceel te 

situeren, op ruime afstand van de windturbine en buiten voornoemde contour. Voorwaarde is 

echter dat gebouwen binnen een bouwvlak zijn gelegen. Derhalve is benodigd het bouwvlak te 

wijzigen. Het vigerende bestemmingsplan bevat hiervoor reeds een wijzigingsbepaling: 

 

3.8.6 Vormverandering bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het veranderen van de 

vorm van de op de verbeelding opgenomen bouwvlakken met dien verstande dat: 

a. de oppervlakte van het bouwvlak gelijk blijft; 

b. de vormverandering van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar is. 

 

Aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. De oppervlakte van het bouwvlak wijzigt niet, 

enkel de vorm (van vierkant naar rechthoek). En de aanpassing van het bouwvlak heeft uit 

ruimtelijk en milieutechnisch oogpunt geen significante gevolgen gezien de situering binnen het 

huidige perceel waarop de bedrijfsbebouwing zich bevindt. De aanpassing van het bouwvlak heeft 

derhalve geen nadelige effecten voor het gebruik van het terrein en de directe omgeving. 
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Figuur 3.6 

Wijziging vorm bouwvlak (boven: huidig bouwvlak) 
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3.3.5 Beeldkwaliteit 

Bij de ruimtelijke inpassing zijn de ontwikkelingsgeschiedenis, de ordeningsprincipes en 

bebouwingskarakteristiek van het landschap en de inpassing in de wijdere omgeving als 

uitgangspunt gehanteerd. Beoogd is verder het (cultuur)landschap optimaal te gebruiken door de 

kenmerken te koesteren en te benutten. De kernkwaliteit van het landschap in de Zijpe- en 

Hazepolder bestaat onder andere uit de nog aanwezige nollen (duintjes). Deze zijn binnen het 

plangebied teruggebracht. Daarnaast wordt de openheid van het landschap behouden en bestaat 

de mogelijkheid recreatieve routes (‘ommetjes’) te realiseren.  

 

Het ontwerp van de camping voorziet in een ruime opzet voor 18 passantenplaatsen,  

7 trekkershutten en een Bed & Breakfast gebouw met toiletvoorziening. De structuur van de 

camping sluit aan bij de opzet van de agrarische kavel en kent een rustige lineaire opzet.  

De landschappelijke inpassing is zorgvuldig gekozen en heeft een natuurlijk karakter. Het ontwerp 

verwijst naar de nabijgelegen duinen aan de Westerduinweg.  

De landschappelijke inpassing richting de Westerduinweg is uitgevoerd in de vorm van een 

‘duinrel’, waarbij de watergang wordt voorzien van een ecologische oever en de vrijgekomen grond 

zal worden opgebracht om zodoende enkele lage duinen te vormen. Op deze lage duinen (lage 

nollen) zal een passende vegetatie komen, bestaande uit verschillende grassoorten. De 

ecologische oever biedt een geleidelijke overgang van het bollenlandschap naar de camping en 

vanwege het flauwe talud heeft het een ecologische kwaliteit met bijbehorende flora en fauna. Er 

blijft een duidelijke zichtrelatie tussen het bollenveld en de camping zodat gasten wel naar buiten 

kunnen kijken maar tegelijk de privacy wel gewaarborgd is. 

Voor de zijdelingse inpassing wordt gekozen voor een meer robuustere invulling van een brede 

watergang met zogenaamde ‘nollen’ en bijbehorende begroeiing in de vorm van ‘duinstruweel’. 

Deze zijdelingse inpassing is door zijn begroeiing robuuster van vorm maar kent tegelijk 

doorzichten van binnen naar buiten. Het struweel zal bestaan uit typische duinvegetatie en kent 

een samenstelling van Meidoorn, Sleedoorn, Duindoorn, Kardinaalsmuts en Lijsterbes. Aan de 

binnenzijde van het duinstruweel kunnen ook vruchtdragende soorten als Braamsoorten, 

Heggenroos, Struweelroos en Rode Kornoelje worden ingeplant of via natuurlijke verspreiding 

opkomen. De sloot zal net als bij de duinrel worden verbreed en worden uitgevoerd met een 

natuurlijk talud. De oorspronkelijke groene omlijsting wordt zoveel mogelijk intact gelaten en op 

een aantal plaatsen omgevormd naar het duinstruweel.  

 

De trekkershutten sluiten aan bij het karakter van de plek, maar zijn ook uniek in hun vormgeving. 

Een natuurlijke uitstraling en materiaalgebruik staan hierbij voorop. Omdat de windturbine 

prominent aanwezig is, mag ook duurzaamheid in de gebouwen gezien worden.  

Verder komt er op het terrein een gebouw voor een Bed & Breakfast van ca. 200 m2. De vorm van 

de accommodatie refereert naar de agrarische functie van de plek. De hoofdvorm zal bestaan uit 

een schuur met een accent in de vorm van een hooiberg. De aankleding is in hout met 

gepotdekselde planken.  

 

Het parkeren wordt buiten de camping ondergebracht. Hiervoor zullen enkele bomen in de 

bestaande groenstructuur moeten verdwijnen, maar met de extra aanplant aan de zijde van de 

camping wordt deze ruimschoots gecompenseerd. Ten aanzien van de beeldkwaliteit wordt verder 

verwezen naar bijgevoegd beeldkwaliteitsplan. 
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Figuur 3.7 

Visualisaties kampeerterrein (bron: ZN Design) 
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4 Milieu- en omgevingsaspecten  

In het kader van een ruimtelijke procedure dient voor een aantal wettelijk verplichte haalbaarheids-

aspecten aangetoond te worden dat het plan uitvoerbaar is. Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling moet 

inzichtelijk gemaakt worden of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen en/of 

beperkingen aanwezig zijn voor de directe omgeving en de beoogde ontwikkeling zelf. De milieu-

kwaliteit vormt dan ook een belangrijke afweging bij de ontwikkeling van ruimtelijke functies.  

 

In dit hoofdstuk wordt voor de ontwikkeling nader ingegaan op de verschillende aspecten; indien 

noodzakelijk is aanvullend onderzoek uitgevoerd. De onderzoeksrapportages zijn als bijlagen bij 

het bestemmingsplan gevoegd. 

4.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

4.1.1 Algemeen 

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is het in beeld brengen van de milieugevolgen van een besluit, 

voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt (het bevoegd gezag) 

de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Het doel van een m.e.r. is om het milieubelang 

een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu. 

4.1.2 Aard en omvang voorgenomen activiteit 

De voorgenomen planontwikkeling voorziet in de realisatie van een kleinschalig kampeerterrein en 

Bed & Breakfast op het huidige erf en aansluitend gelegen perceel. Om te kunnen beoordelen of 

bij een bestemmingsplan een m.e.r. moet worden doorlopen, is het belangrijk om te weten welke 

activiteit(en) met het bestemmingsplan mogelijk gemaakt word(t)(en). De activiteit valt onder 

onderdeel D, categorie 10, lid d in de bijlage bij het Besluit m.e.r.: ‘De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van permanente kampeer- en caravanterreinen’. De hier gehanteerde drempelwaarde 

bedraagt 250.000 bezoekers of meer per jaar, een oppervlakte van 25 hectare of meer; of een 

oppervlakte van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied.  

Het plan blijft ruim onder bovengenoemde drempelwaarden. Er is dan ook geen sprake van een 

m.e.r.-beoordelingsplicht. Wel dient beoordeeld te worden of er belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu zijn te verwachten (vormvrije m.e.r.-beoordeling). 

4.1.3 De (gevoeligheid van de) omgeving 

Vanuit de milieubeoordelingen, die zijn uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het 

kampeerterrein, blijkt dat met het plan geen knelpunten optreden. Gelet op de omvang van het 

plan (ruim onder de drempelwaarde) en de aard van het plan worden dan ook geen belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. 

4.1.4 Maatschappelijke aandacht voor de activiteit 

Er wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Belanghebbenden worden daarbij in de 

gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Daarmee worden afdoende mogelijkheden 

geboden voor inspraak op de voorziene ontwikkeling. 
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4.1.5 Conclusie 

Een nadere toetsing in een m.e.r.-beoordeling of milieueffectrapportage is niet noodzakelijk. 

4.2 Verkeer en parkeren 

4.2.1 Verkeer 

De verkeersgeneratie wordt berekend met behulp van de CROW-normen. Het CROW gaat in haar 

richtlijnen uit van een tweetal gebiedsindelingen, namelijk naar stedelijkheidsgraad en een verdere 

verdeling binnen de betreffende gemeente. De stedelijkheidsgraad is van invloed op het aanbod en 

de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen en dus op de parkeervraag. Onder stedelijkheidsgraad 

wordt het aantal adressen per km² verstaan. Er zijn vijf stedelijkheidsgraden onderscheiden. De 

gemeente Schagen kent een omgevingsadressen dichtheid tussen de 500 en de 1.000 adressen 

per km² (bron: demografische kerncijfers per gemeente 2014). Deze omgevingsadressendichtheid 

wordt gekwalificeerd als ‘weinig stedelijk’. 

Naast het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen is ook de locatie van de functie 

van belang voor de parkeervraag. Functies in centra hebben over het algemeen een lagere 

parkeervraag dan dezelfde functies op andere locaties. Voor de parkeerkencijfers hanteert het 

CROW in haar richtlijnen een onderscheid in: 

 centrum; 

 schil/overloopgebied; 

 rest bebouwde kom (in de bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet); 

 buiten de bebouwde kom (buiten de bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet) . 

  

Bij de berekening is gebruik gemaakt van de indicatietabellen van de CROW-publicatie ‘Kencijfers 

parkeren en verkeersgeneratie’ (publicatie 317). De planlocatie wordt geclassificeerd als 

‘buitengebied’, ‘weinig stedelijk’.  

 

Voor de 18 tentplaatsen is uitgegaan van de categorie ‘Camping (kampeerterrein)’. Hiervoor geldt 

per standplaats een verkeersgeneratie van maximaal 0,4 motorvoertuigbewegingen per etmaal.  

Voor de 18 tentplaatsen komt dit neer op maximaal 7,2 motorvoertuigbewegingen per etmaal. 

Voor trekkershutten en een B&B zijn geen kengetallen opgenomen in deze CROW-publicatie.  

 

Voor de trekkershutten kan de categorie ‘Bungalowpark (huisjescomplex)’ worden toegepast. 

Hiervoor geldt per bungalow/huisje een verkeersgeneratie van maximaal 2,2 

motorvoertuigbewegingen per etmaal. Voor de 7 trekkershutten komt dit neer op maximaal 15,4 

motorvoertuigbewegingen per etmaal. 

 

Voor de B&B kan de categorie ‘3* hotel’ worden toegepast. Hiervoor geldt per 10 kamers een 

verkeersgeneratie van maximaal 20,9 motorvoertuigbewegingen per etmaal. De B&B biedt 

verblijfsruimte voor 9 personen. Op dit moment is het exacte aantal kamers in de B&B nog niet 

bekend. Uitgaande van 5 kamers dan komt dit neer op maximaal 10,5 motorvoertuig-bewegingen 

per etmaal. In totaal resulteert dit in ca. 47 motorvoertuigbewegingen per etmaal. 
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Ontsluiting 

De Belkmerweg betreft een doorgaande weg met voornamelijk aan weerszijden agrarische 

bedrijfsbebouwing en enkele vrijstaande woningen. Deze weg is nabij en parallel aan de Rijksweg 

N9 gesitueerd, die de belangrijkste verkeersader in het gebied is. De Belkmerweg ter plaatse van 

de locatie is te typeren als een erftoegangsweg type II binnen een verblijfsgebied. Dit zijn wegen 

van de laagste orde. De weg zorgt voor ontsluiting van erven, (recreactie)gebieden of specifieke 

bestemmingen. Er is een snelheid van 30 km/uur ingesteld en er zijn fietssuggestiestroken 

aangebracht op de rijloper. Buiten de bebouwde kom, ten zuiden van de locatie is deze weg 

ingericht als erftoegangsweg type I met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Dit type wegen 

wordt gedimensioneerd op een bepaalde functie en niet op intensiteit.  

Volgens de ASVV 2004 (paragraaf 8.2.3) kan worden gesteld dat een intensiteit van 5.000-

6.000 motorvoertuigen per etmaal acceptabel is (500-600 mvt/spitsuur). 

 

De telgegevens van de gemeente wijzen uit dat in de winterperiode de gemiddelde etmaalinten-

siteit 495 mvt bedraagt (2006). Geïnterpoleerd naar 2017 met een autonome groei van 3% en een 

verdubbeling van het aantal passanten in de zomerperiode zal de gemiddelde dagintensiteit in de 

zomer naar verwachting 1.350-1.450 mvt bedragen. De verwachte verkeersaantrekkende werking 

zal daarmee voor geen problemen zorgen voor de verkeersafwikkeling op het bestaande wegen-

net. 

4.2.2 Parkeren 

Het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt bepaald door de aard en omvang van de activiteit 

waarin het plan voorziet. De gemeente Schagen heeft daartoe op 1 maart 2016 de Nota 

Parkeernormen Schagen 2016 vastgesteld. Het doel van de nota is voldoende parkeerplaatsen te 

creëren om daarmee eventuele overlast en aantasting van de leefbaarheid en de bereikbaarheid te 

voorkomen. Daarbij wordt uitgegaan van de zones centrum, schil/overloopgebied, rest bebouwde 

kom en buitengebied. Onderhavige planlocatie behoort tot het buitengebied van Schagen.  

Ten aanzien van het buitengebied is in de nota opgenomen: In het buitengebied buiten de 

bebouwde kom (buiten de bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet) dienen de 

parkeerplaatsen allemaal op eigen terrein aangelegd te worden. Parkeren in openbaar gebied kan 

gevaarlijke situaties voor de weggebruikers opleveren. Er zijn over het algemeen geen openbare 

parkeerplaatsen aanwezig.  

 

Over de maatvoering van de parkeerplaatsen is aangegeven dat een parkeerplaats in de 

parkeerbalans pas wordt meegerekend als deze qua maatvoering voldoet aan de 

voorkeursmaatvoering van het CROW (ASVV 2012). Met uitzondering van woningen is het 

noodzakelijk dat parkeerders onafhankelijk van elkaar kunnen wegrijden.  

Naast maatvoering is ook de ligging van de parkeerplaats van belang. Indien een parkeerplaats te 

ver van de betreffende functie is gelegen kan deze niet bij de parkeerbalans betrokken worden. 

Conform de CROW geldt voor de functie ‘ontspanning’ een acceptabele loopafstand van 100 m tot 

de parkeerplaats. 

 

Voor verschillende functies zijn in de nota parkeernomen opgenomen. De ontwikkeling op de 

planlocatie valt onder de categorie ‘Horeca en (verblijfs)recreatie’. De tentplaatsen worden hierbij 

gecategoriseerd als een camping.  

Voor een camping wordt een parkeernorm aangehouden van 1,2 parkeerplaats per standplaats. 

Dit levert een parkeerbehoefte van 21,6 parkeerplekken (18 tentplaatsen x 1,2).  
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Voor de B&B wordt door de gemeente Schagen de categorie ‘Recreatieappartementen, pension, 

groepsverblijf en Bed & Breakfast’ gebruikt. Hiervoor geldt een norm van 0,5 parkeerplaats per 

bed. Dit levert een parkeerbehoefte van 4,5 parkeerplekken (9 bedden x 0,5).  

Trekkershutten worden niet expliciet genoemd in de gemeentelijke parkeernota. Deze 

verblijfsvoorzieningen kunnen worden gelijkgesteld met de categorie ‘Bungalowpark’: het betreft 

hier namelijk een soort van losstaande huisjes. Hiervoor geldt een norm van 2,1 parkeerplaats per 

huisje. Dit levert een parkeerbehoefte van 14,7 parkeerplekken (7 huisjes x 2,1). 

Op grond van voornoemde normeringen betekent dit dat er een totale parkeerbehoefte bestaat van 

41 parkeerplekken.  

 

Het parkeren wordt buiten de camping ondergebracht. Het geplande parkeerterrein grenst direct 

aan het kampeerterrein. In totaal is er op dit centrale parkeerterrein ruimte voor ca. 32 plekken. Op 

het erf van de boerderij (bijvoorbeeld aan de achterzijde nabij de windturbine) is verder voldoende 

ruimte om parkeerplekken te realiseren om zodoende gedurende piekmomenten het autoparkeren 

door bezoekers op te vangen, zodat er in geen geval een tekort aan parkeerplekken zal zijn.  

 

 
Figuur 4.1 

Parkeerplaatsen (rood: centrale parkeerplaats; oranje: parkeerplaats met ca. 14 plekken) 

4.2.3 Conclusie 

In de huidige situatie wordt het verkeer van de bungalow- en villaparken en Tulpenland nabij het 

plangebied zonder problemen ontsloten. Gezien de relatief kleine omvang van het project is de 

verwachting dat onderhavig plan geen problemen oplevert voor de verkeersafwikkeling en 

ontsluiting.  

 

Op eigen terrein van initiatiefnemer kunnen voldoende parkeerplekken worden gerealiseerd; het 

parkeren wordt daarmee op eigen terrein opgelost. Er ontstaat geenszins overlast of aantasting 
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van de leefbaarheid en de bereikbaarheid in de omgeving. De verkeersveiligheid is ook niet in het 

geding en gezien de ligging van het kampeerterrein tot de centrale parkeerplekken en het erf van 

de boerderij is er sprake van een acceptabele loopafstand conform de CROW.  

 

Geconcludeerd wordt dat het aspect ‘verkeer en parkeren’ geen belemmeringen vormt ten aanzien 

van de voorgenomen ontwikkeling op de planlocatie. 

4.3 Luchtkwaliteit 

4.3.1 Beleidskader 

In de Wet milieubeheer (Wm) zijn kwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Titel 5.2 Wm 

'Luchtkwaliteitseisen' wordt kortweg aangeduid als de Wet luchtkwaliteit. In artikel 5.16 van de Wm 

is vastgelegd dat voor een plan dat ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdraagt aan de lucht-

kwaliteit, geen uitgebreid luchtkwaliteit onderzoek uitgevoerd hoeft te worden en het plan doorgang 

kan vinden. Met andere woorden, draagt een project niet of niet in betekenende mate bij aan 

luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering.  

 

De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is 

klein als het slechts in geringe mate, ofwel niet in betekenende mate (NIBM), leidt tot een 

verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een verslechtering van maximaal 3% van de 

grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Grotere projecten die in betekenende mate bijdrage kunnen 

worden opgenomen in het NSL, als is aangetoond dat de effecten van dat project worden 

weggenomen door de maatregelen van het NSL. Met projecten die 'niet in betekenende mate' 

bijdragen aan de luchtverontreiniging is rekening gehouden in de autonome ontwikkeling van de 

luchtkwaliteit. 

 

Het Besluit en de Regeling 'niet in betekenende mate' bevatten criteria waarmee kan worden 

bepaald of een bepaald project wel of niet als 'in betekenende mate' moet worden beschouwd. 

NIBM projecten kunnen - juridisch gezien - zonder toetsing aan de grenswaarden voor wat betreft 

het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  

 

In het Besluit NIBM is in artikel 5 een zgn. anticumulatiebepaling opgenomen. Hiermee wordt de 

verplichting opgelegd om nieuwe plannen die van dezelfde ontsluitingswegen gebruik maken en 

individueel als NIBM aan te merken zijn, ook als één geheel te beschouwen. Hiermee wordt 

voorkomen dat een groot plan met een grote invloed op de luchtkwaliteit opgedeeld wordt in 

kleinere NIBM deelplannen.  

4.3.2 Beoordeling 

In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die NIBM zijn. Deze 

NIBM projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden uitgevoerd worden. Het gaat hierbij 

om de volgende categorieën: inrichtingen, infrastructuur, kantoorlocaties en woningbouwlocaties.  

Voor een kampeerterrein zijn in de Regeling geen begrenzingen opgenomen. Om te berekenen of 

het te realiseren plan ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit 

wordt de NIBM-tool gebruikt. Hiermee is berekend wat de bijdrage van het verkeer als gevolg van 

het plan is. Hieruit blijkt dat de bijdrage aan de luchtkwaliteit kleiner is dan 1,2 µg/m3 en daarmee 

ruim onder het 3% criterium blijft.  
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Figuur 4.2 

NIBM-tool 

4.3.3 Conclusie 

De bijdrage is als ‘niet in betekenende mate’ te beschouwen. Immers, de bijdrage bedraagt minder 

dan 3% van de grenswaarde. Bij realisatie van het project kan dus zonder problemen worden 

voldaan aan de luchtkwaliteiteisen Wet milieubeheer. 

 

Een luchtkwaliteitonderzoek is derhalve niet aan de orde; het aspect luchtkwaliteit vormt geen 

belemmering voor de uitvoering van het project. 

4.4 Geluid  

4.4.1 Algemeen 

Geluid beïnvloedt vaak de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. De belangrijkste geluidbronnen 

die in het kader van de ruimtelijke ordening van belang zijn, zijn wegverkeer, railverkeer en 

bedrijven. De mate van acceptatie en hinder is onder meer afhankelijk van de functie van het 

geluidbelaste object – hiervoor kent de wet 'geluidgevoelige bestemmingen' zoals woningen en 

scholen.  

 

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt dergelijke geluidgevoelige bestemmingen bescherming tegen 

geluidhinder van voornoemde bronnen door middel van geluidnormen/-zonering. In geval van de 

beoogde ontwikkeling is relevant om te beoordelen of als gevolg van de realisatie te verwachten is 

dat grenswaarden voor geluid bij geluidgevoelige bestemmingen worden overschreden. 

4.4.2 Beoordeling verkeerslawaai 

Een kampeerterrein wordt in het kader van de Wet geluidhinder niet aangemerkt als een 

geluidgevoelig object. De camping is niet bedoeld voor permanente bewoning. 

Doordat met onderhavig bestemmingsplan geen nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk worden 

gemaakt, is een akoestisch onderzoek naar verkeerslawaai derhalve niet noodzakelijk. 
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Het geluidaspect dient tevens in het kader van een goede ruimtelijke ordening beoordeeld te 

worden. Gelet op de plaatselijke situatie en de afstand van het plangebied tot (spoor)wegen kan 

worden geconcludeerd dat er geen sprake zal zijn van een relevante geluidbelasting vanwege 

verkeerslawaai. 

4.4.3 Beoordeling industrielawaai 

Bij het ontwikkelen van een ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met geluidbronnen 

en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor omwonenden. In het kader van de voorgenomen 

realisatie van het kampeerterrein moet bekeken worden wat de geluidbelasting van het project op 

de omgeving is. Bepalend in het kader van het aspect industrielawaai zijn de geluidniveaus als 

gevolg van verkeer (onder andere parkeren bezoekers) op het perceel.  

 

Het kampeerterrein valt onder het Barim (Activiteitenbesluit) en dient derhalve te voldoen aan de 

standaard geluideisen van het Barim zoals vastgelegd in afdeling 2.8 ‘Geluidhinder’. Kort 

samengevat geldt een eis van 50 dB(A) ter plaatse van woningen in de omgeving. Er bevinden 

zich geen woningen of andersoortige geluidgevoelige bestemmingen op korte afstand van de 

planlocatie. Niet te verwachten is dat de geluidnorm vanwege de geplande ontwikkeling wordt 

overschreden. Een akoestisch onderzoek naar industrielawaai is derhalve niet noodzakelijk. 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening is tevens beoordeeld of ter plaatse van de 

minicamping sprake is van een goed verblijfsklimaat. Behoudens het eigen agrarisch bedrijf, 

bevinden zich in de directe omgeving geen relevante bedrijven en/of inrichtingen van derden. 

Op het perceel is een windturbine aanwezig met een rotordiameter van 70 m en een ashoogte van 

57 m. De windturbine maakt deel uit van de inrichting net zoals de minicamping. De aanwezigheid 

van de turbine heeft geen beperkingen voor de realisatie van de recreatievoorziening. Opgemerkt 

wordt dat met betrekking tot het geluidaspect de turbine in relatie tot de meest voorkomende 

zuidzuidwestelijke windrichting gunstig is gepositioneerd ten opzichte van de geplande 

verblijfsplaatsen. Er is sprake van een acceptabel recreatief verblijfsklimaat. 

4.4.4 Conclusie 

Met de geplande ontwikkeling wordt voldaan aan de geldende geluidnormen. Tevens bestaan er in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening geen beperkingen. De minicamping ondervindt 

namelijk geen hinder van wegverkeerslawaai of bedrijvigheid (van derden). En de bestaande 

activiteiten van de inrichting (agrarisch bedrijf en windturbine) zijn verenigbaar met de beoogde 

recreatieactiviteiten. Er is sprake van een acceptabel recreatief verblijfsklimaat. 

 

Geconcludeerd wordt dan ook dat het aspect geluid geen belemmeringen vormt ten aanzien van 

de voorgenomen ontwikkeling op de planlocatie.  

4.5 Bedrijven en milieuzonering 

4.5.1 Algemeen 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat overheden bij het vaststellen van ruimtelijke plannen 

moeten aantonen dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening (Wro artikel 3.1 lid 1). 

Onderdeel hiervan is het zorgen voor een goede milieuzonering: de overheid dient er op toe te zien 

dat er voldoende afstand in acht wordt genomen tussen enerzijds functies die hinder of gevaar 

veroorzaken (bijvoorbeeld bedrijven), en anderzijds functies die daar last van hebben (bijvoorbeeld 
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woningen). Die afstand moet ook weer niet onnodig groot zijn, omwille van een efficiënt ruimte-

gebruik. 

 

De VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ editie 2009 is een hulpmiddel voor milieuzonering 

in de ruimtelijke planvorming. Met milieuzonering kan ervoor worden gezorgd dat nieuwe bedrijven 

op een verantwoorde afstand van gevoelige bestemmingen worden gesitueerd. Milieuzonering 

beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 

 

De publicatie hanteert een tweetal verschillende omgevingstypen voor de richtafstanden: het 

omgevingstype ‘gemengd gebied’ en het omgevingstype ‘rustige woonwijk/rustig buitengebied’. 

Gemengde gebieden betreffen gebieden die langs hoofdinfrastructuur liggen en/of gebieden met 

matige tot sterke functiemenging. In een rustige woonwijk en in rustig buitengebied komen vrijwel 

geen andere functies voor. De richtafstanden gelden voor een gemiddeld nieuw bedrijf en gaan uit 

van een rustig woongebied. Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden, zonder dat dit ten 

koste gaat van het leefklimaat, met één afstandsstap worden verlaagd als sprake is van 

omgevingstype ‘gemengd gebied’. In de navolgende figuur zijn de richtafstanden weergegeven. 

 

 
Figuur 4.3 

Overzicht richtafstanden VNG-publicatie 

4.5.2 Beoordeling 

De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door agrarische gronden en een open 

landschap. De heersende milieukwaliteit is overeenkomstig een rustig buitengebied.  

 

Functies in de omgeving 

In de directe omgeving van de planlocatie bevinden zich geen relevante bedrijven en/of 

inrichtingen van derden. Het agrarisch bedrijf behoort tot dezelfde inrichting als de minicamping. 

Ter volledigheid kan vermeld worden dat dit bedrijf van initiatiefnemer behoort tot categorie 2. Met 

betrekking tot de op het erf aanwezige bedrijfsgebouwen geldt in algemene zin een richtafstand 

van 30 m (geluid is hierbij de bepalende factor: voor geur, stof en gevaar is dit slechts 10 m). De 

beoogde ontwikkeling is gesitueerd buiten deze afstand. 

 

Functies op de locatie 

Op de locatie wordt een kampeergedeelte en een Bed & Breakfast mogelijk gemaakt.  
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Voor een bed en breakfast wordt een grootst aan te houden afstand geadviseerd van 10 m 

vanwege geur, geluid en gevaar. De functie ligt op voldoende afstand van woningen van derden. 

Voor het kampeergedeelte wordt een grootst aan te houden afstand geadviseerd van 50 m 

vanwege geluid. Het terrein ligt op voldoende afstand van woningen van derden. 

4.5.3 Conclusie 

Met het onderhavige plan wordt voldaan aan de richtafstanden zoals weergegeven in de VNG-

publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en 

milieuzonering geen belemmeringen vormt voor de voorgenomen ontwikkeling op de planlocatie. 

4.6 Externe veiligheid 

4.6.1 Wet- en regelgeving 

Het algemene rijksbeleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van 

risico’s voor de omgeving van: 

 Het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

 Het transport van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, water- en spoorwegen); 

 Het transport van aardgas en brandstoffen door buisleidingen; 

 Het gebruik van luchthavens en overige risicobronnen zoals bijvoorbeeld windturbines 

hoogspanningslijnen en zendmasten. 

 

Het beleid voor inrichtingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de 

Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), voor zover de risico's door een inrichting worden 

veroorzaakt. Voor ondergrondse buisleidingen gelden het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen gelden sinds 1 april 2015 het Besluit externe veiligheid 

transportroutes en de Regeling Basisnet. De Basisnetten Weg, Water en Spoor geven de 

verhouding aan tussen ruimtelijke ordening en de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over rijkswegen, hoofdvaarwegen en spoorwegen.  

 

De normering voor risico’s als gevolg van het transport, het gebruik en de opslag van gevaarlijke 

stoffen en windturbines is gebaseerd op enkele begrippen. 

 Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een persoon die zich altijd op een bepaalde 

plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het 

plaatsgebonden risico geldt voor kwetsbare objecten een grenswaarde van 10-6 per jaar 

(kans op één dode per jaar, mag één op de miljoen zijn). Voor beperkt kwetsbare objecten 

geldt deze waarde als richtwaarde. 

 Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar dat in één keer een groep van een bepaalde 

grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. Hoe meer mensen nabij de bron 

verblijven, hoe groter het groepsrisico. Het groepsrisico wordt vergeleken met de 

oriëntatiewaarde: met de kans op een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers van 10-5 per 

jaar, met de kans op een ongeval met 100 dodelijke slachtoffers van 10-7 per jaar, en met 

de kans op 1000 of meer dodelijke slachtoffers van 10-9 per jaar.  

Het bevoegd gezag zal bij een nieuwe ontwikkeling moeten bepalen of er sprake is van 

een aanvaardbaar risico. Vervolgens moet het bevoegd gezag over de hoogte van het 

groepsrisico verantwoording moeten afleggen. Bij de verantwoording van het groepsrisico 
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door het bevoegd gezag wordt er nader gekeken naar de gevolgen van de diverse 

scenario’s die zich kunnen voltrekken. Zo kan er gekeken worden naar de mogelijkheden 

voor het terugbrengen van de risico’s en optredende effecten, de zelfredzaamheid van 

personen en de mogelijkheden voor bestrijding en hulpverlening. 

4.6.2 Beoordeling 

Om na te gaan welke risicobronnen in de omgeving aanwezig zijn, is de Risicokaart geraadpleegd. 

Onderstaand figuur laat een uitsnede zien met daarop de risicobronnen in de omgeving.  

 

 
Figuur 4.4 

Uitsnede Risicokaart met globale aanduiding planlocatie (rood omcirkeld) 

 

Bedrijven en installaties 

Op ca. 650 m ten oosten van het plangebied is een bungalowpark gesitueerd. Hier is een 

bovengrondse propaantank aanwezig. Er geldt een risicocontour van 15 m. Op ca. 550 m ten 

westen van het plangebied bevindt zich bedrijvigheid (met o.a. nucleaire stoffen). De 

dichtstbijzijnde risicocontouren zijn 5 m.  

 

De ruimtelijke ontwikkeling bevindt zich niet binnen het invloedsgebied van inrichtingen waar 

gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, vervaardigd of opgeslagen. Het project zelf voorziet 

verder niet in de komst van gevaarlijke stoffen naar het plangebied.  

 

Windturbine 

Binnen het plangebied wordt een windturbine geëxploiteerd. Deze turbine heeft een rotordiameter 

van 70 m en een ashoogte van 57 m.  

Windturbines die op land geplaatst worden vallen onder het Activiteitenbesluit. Het volgende is 

opgenomen over de gevaaraspecten van windturbines: 
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- In artikel 3.14 lid 1: een windturbine wordt ten minste éénmaal per kalenderjaar beoordeeld op 

de noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties door een deskundige op het gebied 

van windturbines. 

- In artikel 3.14 lid 5: een windturbine voldoet ten behoeve van het voorkomen van risico's voor 

de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel 

mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich 

voordoen en de gevolgen hiervan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen. Volgens de 

Activiteitenregeling  moet een windturbine voldoen aan de veiligheidseisen opgenomen in: 

NEN-EN-IEC 61400-2 en NVN 11400-0. 

  

In artikel 3.15 zijn de regels voor risico's van windturbines opgenomen:  

- Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object, veroorzaakt 

door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 10-6 per jaar. 

- Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar object, 

veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 10-5 

per jaar.  

 

Deze veiligheidsafstanden met betrekking tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten gelden 

echter voor (beperkt) kwetsbare objecten buiten de inrichting. Omdat de windturbine deel uitmaakt 

van het agrarische bedrijf en de minicamping is hier sprake van één inrichting. Wettelijk gezien is 

het mogelijk de minicamping te realiseren. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient 

tevens een beoordeling van de situatie gemaakt te worden.  

Uit het Handboek risicozonering windturbines blijkt dat binnen een afstand ter grootte van ‘de 

ashoogte + halve rotordiameter’ (de PR 10-6-contour) geen kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

Een kampeerterrein waarop meer dan 50 personen kunnen verblijven, valt onder het begrip 

‘kwetsbaar object’. Concreet betekent dit dat binnen een contour van 92 m vanaf de windturbine 

niet meer dan 50 personen mogen verblijven.  

Met het ontwerp van het terrein is hiermee rekening gehouden door de trekkershutten op ruime 

afstand van de turbine te situeren. De B&B en een negental mobiele standplaatsen zijn gelegen 

binnen genoemde contour. De B&B biedt ruimte voor maximaal 9 verblijfplaatsen; voor de 

standplaatsen is als uitgangspunt genomen 3 personen per standplaats. Dit betekent dat binnen 

genoemde contour zich maximaal 36 personen bevinden. Het aantal personen blijft hiermee ruim 

onder het gestelde aantal van 50.  

 

Als er minder dan 50 mensen verblijven, geldt een contour van 35 meter (halve rotordiameter, 

zijnde de PR 10-5-contour). De dichtstbijzijnde standplaats bevindt zich op ca. 45 m afstand van de 

windturbine. Dit is buiten de veiligheidscontour. Bij de inrichting is in voldoende mate rekening 

gehouden met het veiligheidsaspect; er is geen sprake van enige beperking.  

 

Door rekening te houden met de realisatie van de beoogde verblijfplaatsen op de genoemde 

afstanden en het aantal aanwezige personen te beperken, is het plan ook geoptimaliseerd en is 

het maximum aantal slachtoffers beperkt. Het groepsrisico wordt daarmee acceptabel geacht. 

 

Transport gevaarlijke stoffen 

Op ca. 1 kilometer ten oosten van het plangebied ligt de provinciale weg N9. De weg is 

opgenomen in het Basisnet Weg. Het wegtraject is derhalve terug te vinden in bijlage I van de 

Regeling Basisnet van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het gaat in dit geval om een traject 
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zonder plasbrandaandachtsgebied. Voor deze transportroute gelden geen relevante 

risicocontouren. Het plangebied ligt op ruime afstand van voornoemde weg.  

 

In en nabij de planlocatie bevinden zich geen spoor- en/of vaarwegen waarover vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Transport van gevaarlijke stoffen is dan ook niet relevant. 

 

Buisleidingen 

In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen buisleidingen. Dit aspect heeft 

derhalve geen gevolgen voor de beoogde recreatieontwikkeling. 

4.6.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het aspect externe veiligheid geen belemmeringen vormt ten aanzien 

van het voorgenomen plan. En met de aangepaste inrichting wordt tegemoet gekomen aan de 

wens om zoveel mogelijk verblijfsplaatsen buiten de veiligheidscontour van de windturbine te 

situeren. 

4.7 Bodem 

4.7.1 Algemeen 

In het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’ is het van belang om de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem in kaart te brengen. Duidelijk moet zijn of de aanwezige bodemkwaliteit 

past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en hoe deze optimaal op elkaar kunnen 

worden afgestemd. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit als gevolg van aanwezige 

bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. 

Bovendien mag de bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld 

graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-beginsel. 

4.7.2 Beoordeling 

De planlocatie kent van oudsher een agrarisch gebruik. Sinds 1992 vindt er (jaarrond) bollenteelt 

plaats. Bij het kadaster zijn geen beperkingen in het kader van de Wet bodembescherming 

geregistreerd. 

 

De Milieudienst Kop van Noord-Holland heeft een bodemkwaliteitskaart opgesteld. Gebleken is dat 

ter plaatse van de bollenteeltpercelen bestrijdingsmiddelen (OCB) in licht verhoogde gehalten 

kunnen voorkomen. De bepalende stoffen zijn daarbij chloordaan en heptachloorepoxide. Echter 

zijn deze stoffen verboden sinds 1978; deze zijn derhalve nooit binnen de bedrijfsvoering gebruikt. 

Voor de planlocatie geldt daarmee de klasse landbouw/natuur. Van enige beperking voor de 

ontwikkeling ten aanzien van bodemkwaliteit is geen sprake. 

 

Verder is bij het bevoegd gezag (Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord) de 

voor deze locatie bekende bodeminformatie opgevraagd. Ter plaatse van het erf is in 2001 een 

verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd. In de bovengrond zijn lood en 

zink in een licht verhoogd gehalte aangetroffen. In het grondwater en de ondergrond zijn geen van 

de onderzochte parameters in een verhoogd gehalte aangetroffen. De locatie heeft de Wbb status 

Voldoende onderzocht.  

 

De beoordelingsnotitie is als bijlage opgenomen. 
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4.7.3 Conclusie 

Op basis van het historisch gebruik van de locatie en de bekende bodeminformatie bestaat er  

geen enkel vermoeden voor enige mate van bodemverontreiniging ter plaatse van de planlocatie. 

Nader onderzoek (veldwerk) wordt dan ook niet nodig geacht. Geconcludeerd wordt dat de 

bodemkwaliteit van de planlocatie geen milieuhygiënische belemmering voor het voorgenomen 

gebruik oplevert.  

4.8 Waterhuishouding  

4.8.1 Beleidskader 

Besluit ruimtelijke ordening  

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in ruimtelijke plannen een waterparagraaf 

te worden opgenomen. Hierin wordt de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van 

het plan voor de waterhuishoudkundige situatie uiteengezet (de watertoets). De watertoets is een 

waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterhuishoudkundige doelstellingen 

worden daarbij expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing genomen binnen deze 

plannen/besluiten. De waterhuishouding wordt hierbij op een integrale wijze benaderd. Zowel het 

oppervlaktewater als het grondwater moeten dus (in samenhang) in beschouwing worden 

genomen. Daarbij gaat het naast de kwantiteit ook om de kwaliteit. De integrale benadering van de 

waterhuishouding betekent ook dat de waterhuishouding moet worden benaderd in samenhang 

met andere beleidsvelden. De watertoets is een instrument om deze integrale benadering vorm te 

geven en om het watersysteem gezamenlijk op orde te krijgen. Deze toets heeft in het kader van 

onderhavige ontwikkeling plaatsgevonden. 

 

Nationaal Bestuursakkoord Water 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water worden de gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd 

voor een integraal waterbeleid in de 21e eeuw. Het akkoord heeft als doel om in de periode tot 

2015 de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en een veranderend klimaat aan te 

pakken. In het akkoord zijn afspraken tussen alle overheden gemaakt om te zorgen dat er in alle 

gebieden voldoende bergend vermogen is om neerslag op een adequate manier af te voeren. 

Hierbij wordt het principe van 'vasthouden - bergen - afvoeren' gevolgd. Water moet zo lang 

mogelijk worden vastgehouden of geborgen in het gebied waar het is gevallen, zodat een zo 

gelijkmatige en beheerste afvoer mogelijk is. De verantwoordelijkheid voor de te treffen waterhuis-

houdkundige maatregelen gericht op vasthouden, bergen en afvoeren van water ligt zowel bij de 

gemeente en het waterschap (hoogheemraadschap) als bij de initiatiefnemers van ruimtelijke 

plannen. 

 

Waterwet 

In de Waterwet staat het watersysteem centraal en zijn de doelstellingen van het waterbeheer 

gericht op het duurzaam goed functioneren van het watersysteem. Om het beheer in de toekomst 

zo goed mogelijk vorm te geven en uit te voeren, is van belang dat het huidige wettelijke 

instrumentarium wordt gestroomlijnd en gemoderniseerd. Daarbij staat integraal waterbeheer 

centraal. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert de 

samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. 

De Waterwet heeft diverse wetten voor het waterbeheer in Nederland vervangen: 

 

a. Wet op de waterhuishouding. 
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b. Wet op de waterkering. 

c. Grondwaterwet. 

d. Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

e. Wet verontreiniging zeewater. 

f. Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904). 

g. Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte'). 

h. Waterstaatswet 1900. 

 

Ook is de saneringsregeling voor waterbodems van de Wet bodembescherming naar de Waterwet 

verhuisd. Met de Waterwet zijn Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies beter uitgerust om 

wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het 

toekennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, land-

bouw, industrie en recreatie. Afhankelijk van de functie worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de 

inrichting van het watersysteem. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de vergunning-

stelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten zijn gebundeld: zes vergunningen uit de oude 

'waterbeheerwetten' gaan op in één watervergunning. 

 

Watervisie 2021  

In november 2015 is door Provincie Noord-Holland de Watervisie 2021 opgesteld. In de Watervisie 

wordt de koppeling gezocht van wateropgaven met ruimte, economie en natuur. De kaders die in 

de Watervisie worden gebruikt zijn gebaseerd op de thema’s Veilig en Schoon & Voldoende. 

Veiligheid richt zich op het effect van overstromingen op het achterland. Dit thema richt zich vooral 

op gebieden aan de kust en polders. Verder richt Schoon & Voldoende zich op het duurzaam 

gebruiken van grond- en oppervlaktewater, zonder uitputting of verontreiniging. Naast aspecten als 

oppervlaktewater, zwemwater, zoetwatervoorzieningen, wateroverlast en bodemdaling richt het 

beleid zich op grondwater. De kwaliteit van het grondwater in Noord-Holland is in het algemeen 

goed en de grondwatervoorraad wordt op peil gehouden. Er vindt geen uitputting plaats door een 

te grote onttrekking van het grondwater en het huidige gebruik kan duurzaam worden voortgezet. 

Op enkele plekken zal er moeten worden gesaneerd wegens bodemverontreiniging. De ambitie is 

door innovatie het ‘leven met water’ te versterken in plaats van met steeds hogere kosten te maken 

krijgen door het continu ophogen van dijken of verontreinigingen uit het grond- en oppervlaktewater 

verwijderen. Het waterbeleid wordt gebiedsgericht opgepakt, binnen de kaders van de provinciale 

Structuurvisie 2040 waarin ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid 

als centrale doelen zijn benoemd. 

 

Deltavisie voor Hollands Noorderkwartier  

In de Deltavisie maakt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een strategie voor de 

toekomst die het gebied boven het Noordzeekanaal beschermd tegen klimaatveranderingen. De 

visie heeft een vijftal kernpunten ten opzichte van rampen en overlast, namelijk preventie, 

adaptatie, mitigatie, compensatie en acceptatie. Het gaat hierbij om het nemen van maartrelen om 

overlast te voorkomen, een duurzame doch klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte te 

creëren en het beperken van de gevolgen van een overstroming door een goede crisisorganisatie.  

 

Grondwaterbeleidskader  

In het Grondwaterbeleidskader ‘Stromend grondwater verbindt’ beschrijft het hoogheemraadschap 

de doelstellingen van het grondwaterbeleid. Dit is gericht op drie principes: 

 Duurzaam beheer van het zoete grondwater; 
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 Verslechtering voorkomen; 

 Behoud van een goede grondwaterkwaliteit en voorkomen van uitputting en negatieve 

gevolgen bij ingrepen. 

 

Het nieuwe grondwaterbeleid moet duurzaam en toekomstbestendig zijn. Hier wordt verder 

gebouwd op de speerpunten uit de Deltavisie. Voldoende zoet water is realiseerbaar door zuinig 

om te gaan met de bestaande waterhoeveelheid en door de inzet van nieuwe bronnen. Door de 

opslagmogelijkheid van de ondergrond te gebruiken kan het grondwatersysteem één van deze 

bronnen zijn. De taakuitoefening wordt gerealiseerd op basis van de vier pijlers: voorkomen, 

beschermen, benutten en verbeteren. De taakuitoefening is verdeeld over meerdere partijen: 

bestuursorganen, burgers, ondernemers en agrariërs. Iedere partij heeft zijn eigen plichten en 

verantwoordelijkheden. Samenwerking tussen deze partijen moet er voor zorgen dat mogelijke 

maatschappelijke effecten optimaal getackeld worden, namelijk wateroverlast, watertekort en 

voldoende schoon water.  

 

Keur HHNK 2016 

Voor werkzaamheden en activiteiten aan het water of aan waterkeringen geldt een aantal regels, 

zodat het hoogheemraadschap zijn taken goed kan uitoefenen. Deze regels zijn vastgelegd in een 

verordening, genaamd de Keur. In deze Keur staan gedoogplichten, geboden en verboden die 

betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. In de Keur is geregeld dat kern- en 

beschermingszones voor waterkeringen (en watergangen) in acht dienen te worden genomen. Het 

komt erop neer dat binnen deze zones niets zonder meer gebouwd en opgeslagen mag worden, 

waarbij voor de kernzone een strenger regime (bouwen binnen de kernzone is niet toegestaan) 

geldt dan voor de aangrenzende beschermingszone. Deze bepaling beoogt te voorkomen dat de 

stabiliteit van het profiel en/of veiligheid wordt aangetast dan wel het onderhoud wordt gehinderd. 

De breedte en maatvoeringen van deze zones is vastgelegd in de ‘legger’. 

 

Voor aanpassingen aan het bestaande waterhuishoudingsysteem, zoals bouwen binnen de kern- 

of beschermingszone van een waterkering of dempen van een watergang, dient bij het 

hoogheemraadschap ontheffing te worden aangevraagd op grond van de Keur (ex artikel 77 en 80 

van de Waterschapswet). 

 

4.8.2 Waterhuishouding 

Huidige en toekomstige situatie  

De planlocatie is in de huidige situatie grotendeels onverhard. Het betreft in casu agrarische 

gronden. Een deel van de gronden behoren tot het erf van de boerderij. Door de planlocatie loopt 

ook een watergang.  

 

In de toekomstige situatie worden de gronden in gebruik genomen ten behoeve van een 

minicamping met daarop verspreide liggende, kleinschalige bebouwing. Ook wordt een centrale 

parkeergelegenheid aangelegd. Ten behoeve van de ontwikkeling dient ook een deel van de 

watergang te worden gedempt. Deze watergang valt op grond van de Legger 2016 van het 

hoogheemraadschap onder de tertiaire oppervlaktewateren. Op de navolgende afbeelding zijn de 

watergangen in en nabij de planlocatie weergegeven.  
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Figuur 4.5 

Aanduiding oppervlaktewater (bron: Legger HHNK) 

 

Oppervlaktewater/grondwater 

Het plangebied is gelegen in peilgebied 2780-02 in de 2755 Afdeling R. Het ter plaatste geldende 

streefpeil is zomerpeil NAP -0,35 m en winterpeil NAP -0,70 m. Het gebied watert af via een aantal 

primaire waterlopen naar gemaal R. Daar wordt het water via dit gemaal uitgeslagen op de 

Schermerboezem. 

 

In en in de nabijheid van het plangebied liggen primaire en tertiaire watergangen in de vorm van 

greppels/kavelsloten. Er zijn geen dijken aanwezig. Er vindt met het plan geen vervuiling van het 

oppervlaktewater plaats. Ten aanzien van de primaire watergang aan de oostzijde van het 

plangebied vindt geen wijziging plaats. De geplande ontwikkeling levert geen nadelige effecten op 

voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.  

 

Bij de ontwikkeling zullen geen significante activiteiten in de grond plaatsvinden. Het grondwater 

wordt derhalve niet beïnvloed. Het plangebied is verder niet gelegen in een waterwingebied of 

grondwaterbeschermingsgebied. 

 

Waterberging 

Een toename van het verharde oppervlakte resulteert in een versnelde afvoer van hemelwater. Als 

dit hemelwater niet vertraagd wordt afgevoerd wordt het watersysteem zwaarder belast en het 

waterbezwaar naar benedenstroomse gebieden afgewenteld. Ook is er geen aanvulling van het 

grondwater. Uitgangspunt is dat (nieuwe) ontwikkelingen minimaal hydrologisch neutraal zijn of 

een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Versnelde afvoer van hemelwater dient te 

worden voorkomen. Onder versnelde afvoer wordt verstaan: het lozen van neerslag van nieuwe 

verharde of bebouwde oppervlakken, direct of indirect al dan niet via een rioolstelsel naar het 

oppervlaktewaterlichaam waardoor daarin ongewenste peilstijgingen kunnen optreden. 
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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt in haar beleidsregels 'Compensatie 

verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' dat in situaties waarbij de toename 

aan netto verharding door bebouwing en verharding meer is dan 800 m2 er door het 

hoogheemraadschap eisen worden gesteld aan aanvullende waterberging. In dat geval moet 10% 

van de totale verhardingstoename gecompenseerd worden in de vorm van het graven van 

additioneel oppervlaktewater dan wel door alternatieve vormen van waterberging.  

 

Ten behoeve van de minicamping worden een B&B en een zevental trekkershutten gebouwd. Ook 

is in een negental kleinschalige toiletvoorzieningen voorzien. Een deel van de gronden waarop de 

mini-camping is gepland, behoren tot het erf van de boerderij en zijn reeds verhard. De centrale 

parkeerplaatsen worden halfverhard uitgevoerd. Deze (half)verharde delen zullen vrij afwateren op 

het omliggende maaiveld. Het hemelwater (hwa) zal daarmee ter plaatse in de bodem geïnfiltreerd 

worden.  

Het verharde oppervlakte neemt als gevolg van de recreatieontwikkeling toe met ca. 650 m2. Het 

extra verharde oppervlakte blijft onder de gestelde norm. Compensatie is dan ook niet benodigd. 

 

Ten behoeve van de ontwikkeling wordt een deel van de op het perceel gelegen watergang 

gedempt. Deze afname aan oppervlaktewater wordt geheel gecompenseerd (conform regels 

hoogheemraadschap) doordat ten noorden hiervan een nieuwe watergang wordt aangelegd. Van 

een nadelig effect is geen sprake; met het project neemt de bergingscapaciteit juist toe. 
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Figuur 4.6 

Oppervlaktewater nieuwe inrichting; met rode pijl verplaatsing watergang (bron: ZN Design) 

 

Riolering – Pilotproject STOWA 

De recreatieve ontwikkeling op deze locatie leent zich goed voor het toepassen van een 

pilotproject voor natuurlijke waterzuivering. Het betreft het pilotproject STOWA (stichting toegepast 

onderzoek waterbeheer); hierbij wordt op een natuurlijke manier water gezuiverd door middel van 

een helofytenfilter. De pilot is een uitwerking van het project Compostmeer. Doelstelling van deze 

pilot is, in samenwerking met alle betrokkenen, te komen tot besparing van kosten in het 

afvalwaterbeheer en verbetering van de bodemstructuren en het watersysteem. Met toepassing 

van een dergelijk filtratiesysteem wordt het afvalwater op een natuurlijke wijze verwerkt. 

 

Met de pilot is beoogd het lokaal behandelen van een gecombineerde stroom van afvalwater (van 

de camping, het eigen woonhuis en het erfafspoelwater van het deel van het erf waar vervuild 

water vrij kan komen) in een lokaal helofytenfilter waarna het gezuiverde water als irrigatiewater via 

irrigatiebuizen in groenstroken of onder de campingplaatsen wordt ingebracht. Daarmee wordt 

energie bespaard op het transport van afvalwater naar de RWZI en wordt het water en de daar nog 

in opgeloste nutriënten hergebruikt. Er wordt voorkomen dat vervuild erfafspoelwater in het 

oppervlaktewater terecht komt. De piek in de afvalwaterproductie valt samen met de piek in het 

groeiseizoen wanneer ook de meeste gewasverdamping optreedt. De totale installatie kan worden 
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gezien als een duurzame manier om afvalwater te verwerken. Het is een pilot omdat er in 

Nederland nog geen ervaring met deze vorm van sanitatie is opgedaan. Wel met het afzonderlijk 

verwerken van afvalwaterstromen door helofytenfilters. 

 

De voorziening bestaat uit: 

 Een ondergrondse voorbezinktank; 

 Een helofytenfilter van ca. 240 m2 met een pompput aan de voorkant en een verzamel-/ 

bemonsteringsput aan de achterkant; 

 Een ondergrondse leiding naar het te irrigeren gebied; 

 Een infiltratiegreppel in het te irrigeren gebied. 

 

 
Figuur 4.7 

Doorsnede helofytenfilter (bron: Saniwijzer.nl) 

 

De voorbezinktank en pompput zijn niet zichtbaar (behoudens een putdeksel in het maaiveld). Het 

helofytenfilter heeft een bovenlaag van schelpen. Er staat geen water op het filter; het afvalwater 

wordt ondergronds ingebracht en stroomt verticaal naar beneden. 

 

Beoogd is de waterzuivering aan de noordzijde van het perceel aan te leggen. 

 

Waterkwaliteit 

Bij de realisatie van de bouwwerken en de aanleg van de parkeervoorzieningen wordt 

gebruikgemaakt van duurzame bouwmaterialen (dus geen zink, koper, lood en PAK's-houdende 

materialen) die niet uitlogen, of worden bouwmaterialen voorzien van een coating om uitloging 

tegen te gaan. Op deze manier wordt diffuse verontreiniging van water (en bodem) voorkomen. 

 

Ten aanzien van de waterkwaliteit schrijft het hoogheemraadschap voor om voorafgaand aan het 

zuiveren via een helofytenfilter altijd een voorzuivering voor door middel van een septictank. Dit 

gebeurt middels een voorbezinktank waardoor vaste bestanddelen uit het afvalwater worden 

gefilterd. 
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In het kader van de omgevingsvergunning dient t.z.t. (middels geohydrologisch onderzoek) 

aangetoond te worden dat het filter ter plaatse goed kan functioneren en dat het water in de bodem 

kan infiltreren.  

4.8.3 Watertoetsproces en conclusie 

LBP|SIGHT heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ingelicht over dit plan. Het 

hoogheemraadschap heeft geadviseerd over de te behandelen onderwerpen en aandachtspunten. 

Mede aan de hand van deze adviezen is de onderhavige waterparagraaf opgesteld. 

Geconcludeerd wordt dat het aspect water geen significante beperkingen oplevert ten aanzien van 

de geplande ontwikkeling op de planlocatie. 

4.9 Flora en fauna  

4.9.1 Wettelijk kader 

Bescherming in het kader van de natuurwet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en 

soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet natuurbescherming 

(hoofdstuk 2) en het Natuurnetwerk Nederland. Soortenbescherming is geregeld in hoofdstuk 3 

van de Wet natuurbescherming. 

 

Gebiedsbescherming 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen aangewezen 

worden als Europese Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000). De verplichtingen 

uit de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland opgenomen in de Wet 

natuurbescherming. Op grond van deze wet is het verboden projecten of andere handelingen te 

realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitatten en de habitatten van soorten kunnen verslechteren, of een verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.  

 

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied als 

Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Voor dergelijke gebieden geldt 

dat het natuurbelang prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot frustratie van 

de natuurdoelen. Anders dan bij gebieds- en soortenbescherming is de status als Natuurnetwerk 

Nederland niet verankerd in de Wet natuurbescherming, maar dient het belang in de planologische 

afweging een rol te spelen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

 

Soortenbescherming 

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming 

bepalend. Soortenbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun 

natuurlijk leefgebied. Er wordt onderscheid gemaakt tussen internationaal beschermde soorten en 

nationaal beschermde soorten. Van de nationaal beschermde soorten kan de beschermde status 

per provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening 

vrijstelling te verlenen aan (algemeen voorkomende) soorten. Het beschermingsregime is 

verschillend voor zowel de internationaal beschermde soorten (vogel- en habitatrichtlijn soorten) 

als de nationaal beschermde soorten.  

 

Tevens kent de Wet natuurbescherming een zorgplicht, zowel voor soorten als hun (beschermde) 

leefgebied. 
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4.9.2 Beoordeling 

Door bureau Ecoquickscan is er een quick scan en vissenonderzoek uitgevoerd. Het 

onderzoeksrapport is als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen. De bevindingen zijn 

hieronder beschreven. 

 

Gebiedsbescherming 

In het kader van de Wet natuurbescherming en de Ecologische Hoofdstructuur/ 

Natuurnetwerk Nederland (EHS/NNN) dient er getoetst te worden of de beoogde 

ontwikkelingen een negatieve invloed hebben op beschermde gebieden.  

Het plangebied te Sint Maartensvlotbrug ligt niet in of nabij de EHS/NNN of een gebied dat is 

aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in de Wet natuurbescherming. 

Gebiedsbescherming is op deze locatie niet aan de orde. 

 

Soortenbescherming 

Voor een groot aantal soorten geldt dat aantasting van vaste groei-, rust- en verblijfplaatsen op 

basis van een vrijstelling mogelijk is, zonder dat er sprake is van procedurele consequenties.  

 

Op basis van het onderzoek naar vissen, de verspreidingsgegevens, de aanwezige habitats en de 

biotoopeisen van individuele diersoorten zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van kleine 

modderkruiper niet uit te sluiten binnen het plangebied. Van de (strikt) beschermde soorten worden 

geen groei-, rust- of verblijfplaatsen en/of andere essentiële onderdelen van het leefgebied 

verwacht binnen het plangebied. Aanvullend onderzoek naar eventueel binnen het plangebied 

voorkomende meer strikt beschermde soorten is dan ook niet nodig. 

 

Onder de nieuwe wet is er een verandering van de lijsten met beschermde soorten. Zo 

zijn er zijn er soorten die nu beschermd zijn en onder de nieuwe wet niet en andersom. 

Ook de beschermingsstatus wijzigt van de soorten. Waar de Flora- en faunawet onderscheid 

maakt in ‘vogels’ en ‘tabel 1, 2 en 3-soorten’ kent de Wet natuurbescherming 

‘internationaal beschermde soorten’ en ‘nationaal beschermde soorten’. Van de nationaal 

beschermde soorten kan de beschermde status per provincie verschillen. Provincies 

hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen aan (algemeen 

voorkomende) soorten. De kleine modderkruiper is geen beschermde soort onder deze wet. Wel 

geldt de zorgplicht. 

4.9.3  Conclusie 

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek wijzen uit dat er geen negatieve effecten zijn te ver-

wachten ten opzichte van de verschillende planten- en diersoorten en/of beschermde gebieden. 

Bij de uitvoering van onderhavig project wordt rekening gehouden met het broedseizoen van 

vogels en de zorgplicht volgens artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. 

 

Geconcludeerd wordt dat het aspect flora en fauna geen belemmeringen vormt ten aanzien van de 

voorgenomen ontwikkeling op de planlocatie. 
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4.10 Archeologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden 

4.10.1 Wettelijk kader 

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007) is de implementatie van het Verdrag van 

Malta (1998) en regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Uitgangspunt van het verdrag is 

het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke te bewaren en beheermaatregelen te nemen 

om dit te bewerkstelligen. Het archeologische erfgoed bestaat uit voorwerpen, structuren, 

landschappelijke- en infrastructurele elementen die in de bodem bewaard zijn gebleven. Dit 

bodemarchief levert een bijdrage aan de cultuurhistorie van de stad en maakt de beleving van het 

verleden bovendien tastbaar. Om het bodemarchief beter te beschermen, dient de gemeente bij 

het vaststellen van een bestemmingsplan rekening te houden met de in de grond aanwezige of te 

verwachte monumenten.  

 

Als behoud in de bodem geen optie is, dan worden archeologische resten opgegraven. De 

initiatiefnemer van een ruimtelijk plan dat bodemverstoring tot gevolg heeft, is verantwoordelijk 

voor de planologische en financiële inpassing van het archeologisch onderzoek. Een bouwplan 

dient te voorzien in maatregelen om archeologische overblijfselen volgens de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie te documenteren en de informatie en vondsten te behouden.  

4.10.2 Beoordeling 

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie worden de aardkundige monumenten 

(beschermd via de provinciale milieuverordening) en de aardkundig waardevolle gebieden 

aangegeven. De planlocatie betreft geen aardkundig monument en is niet gelegen in een 

aardkundig waardevol gebied.   

 

 
Figuur 4.8 

Uitsnede provinciale Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie  
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Naast het provinciale beleid geldt ook het gemeentelijk beleid. Voor de voormalige gemeente Zijpe 

betrof dit de ‘Beleidsnota archeologie gemeente Zijpe 2007’. In 2011 is dit beleidskader 

geactualiseerd en is de kaart 'Archeologiegebieden 2011' met bijbehorende regimes vastgesteld 

door de gemeenteraad (d.d. 29 mei 2012). In de nota is opgenomen dat, ten behoeve van het 

behoud van de archeologische waarden binnen de gemeente, voor de gebieden binnen een 

bestemmingsplan die vanuit archeologisch oogpunt bescherming behoeven, het gewenst is deze 

een archeologische dubbelbestemming te geven.  

 

Uitgangspunt van het beleid is om de archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem te 

bewaren en pas over te gaan tot opgraven als het plan, ondanks eventuele aanpassingen, tot 

verstoring van die waarden leidt. Daarbij zullen alleen die waarden worden onderzocht en gedocu-

menteerd, die door de uitvoering van de planwerkzaamheden worden bedreigd. Volledig archeo-

logievrije gebieden zijn binnen de gemeente niet vastgesteld. Het is niet uitgesloten dat 

voortschrijdend inzicht in de toekomst wel tot het instellen van dergelijke gebieden kan leiden. 

 

Verder is in de nota opgenomen dat de potentiële archeologische terreinen zijn aangeduid op een 

bijbehorende kaart. Het plangebied wordt in het gemeentelijk beleid gerekend tot een archeolo-

gisch gebied van de vijfde categorie (zijnde de polders ten westen van het Noord-Hollands 

Kanaal). Voor deze categorie geldt dat het archeologisch belang betrokken moet worden bij een 

planomvang van meer dan 10.000 m2 en een diepte van meer dan 50 cm. Dit betreffen gronden 

zonder hoge verwachtingswaarde. Onderstaand figuur geeft de archeologische belangen binnen 

het plangebied weer.  

 

 
Figuur 4.9 

Gemeentelijk archeologiekaart 

 

 



 

 Bestemmingsplan Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug | september 2017 59 

Op de planlocatie bevinden zich verder geen cultuurhistorisch waardevolle elementen. De 

gemeente Schagen heeft in de Verdieping Beleidsnota Cultuurhistorie Gemeente Schagen een 

gebiedskaart gemaakt met daarop de indeling van historische verkavelingspatronen geprojecteerd. 

Deze gebieden bevinden zich in en rond de kern Schagen. Het plangebied ligt buiten deze 

gebieden. Door de realisatie van de minicamping worden deze structuren derhalve niet aangetast.  

4.10.3 Conclusie 

Voor onderhavig plangebied is, evenals in het geldende bestemmingsplan, een archeologische 

dubbelbestemming opgenomen. Het betreft in casu de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 

6’. Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling op de planlocatie er  

geen belemmeringen bestaan met betrekking tot archeologische, aardkundige en 

cultuurhistorische waarden.  

4.11 Kabels en leidingen 

Er zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig waarmee in het plangebied rekening moet 

worden gehouden.  
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5 Juridische planopzet 

5.1 Planopzet 

5.1.1 Algemeen 

Doel van dit bestemmingsplan is het opstellen van een adequate en actuele juridisch-

planologische regeling voor de ontwikkeling van een kleinschalig thematische kampeerterrein met 

daarbij behorende voorzieningen. Een bestemmingsplan is een planologische regeling die zowel 

de burger als de overheid rechtstreeks bindt. De regels en verbeelding dienen als één geheel te 

worden beschouwd en kunnen niet los van elkaar worden gezien. De toelichting op de regels en 

verbeelding is niet juridisch bindend, maar biedt wel inzicht in de belangenafweging die tot de 

aanwijzing van bestemmingen heeft geleid.  

 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de voorkomende functies in het bestemmings-

plan worden geregeld. In de planopzet is aansluiting gezocht bij de uitgave Standaard Vergelijk-

bare BestemmingsPlannen, kortweg SVBP.  

5.1.2 De verbeelding 

De verbeelding heeft een belangrijke rol bij het bepalen van de gebruiks- en bebouwings-

mogelijkheden op de planlocatie. Daartoe zijn op de verbeelding onder meer bestemmingsvlakken, 

functieaanduidingen en bouwvlakken opgenomen. 

5.1.3 De planregels 

De planregels geven inhoud aan de op de verbeelding gegeven bestemmingen. Ze geven aan 

waarvoor de gronden en opstallen al dan niet mogen worden gebruikt en wat en hoe er gebouwd 

mag worden. Bij de opzet van de planregels is het aantal regels zo beperkt mogelijk gehouden. 

Alleen datgene is geregeld, wat werkelijk noodzakelijk is. Toch kan het in een concrete situatie 

voorkomen dat een afwijking van de planregels gewenst is. Daarom zijn er in het bestemmingsplan 

afwijkingsmogelijkheden opgenomen. De bevoegdheid om middels een omgevingsvergunning een 

afwijking van bepaalde regels te verlenen, is gebaseerd op artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro). De uitvoering berust bij burgemeester en wethouders. Deze bevoegdheid maakt 

kleine afwijkingen mogelijk binnen de aan de grond toegekende bestemming. 

 

De opbouw van de regels is gelijk aan Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012. 

De bij dit plan behorende planregels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten: 

1. Inleidende regels  

2. Bestemmingsregels  

3. Algemene regels 

4. Overgangs- en slotregels 
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In hoofdstuk 1 worden de in de planregels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat 

interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke 

wijze gemeten moet worden. In hoofdstuk 2 zijn specifieke regels opgenomen voor de op de 

verbeelding gegeven bestemmingen. De artikelen bestaan uit een bestemmingsomschrijving en 

bouwregels, en zo nodig uit afwijkingsregels en specifieke gebruiksregels. De bestemmings-

omschrijving is bepalend voor het gebruik van de grond. De hoofdstukken 3 en 4 bevatten regels 

die van toepassing zijn op meerdere bestemmingen. 

5.2 Artikelsgewijze toelichting 

5.2.1 Inleidende regels  

Artikel 1 Begrippen  

In het eerste artikel zijn omschrijvingen opgenomen van de belangrijkste begrippen die in de plan-

regels voorkomen. Door het opnemen van begrippen wordt de interpretatievrijheid ten aanzien van 

de planregels verkleind, waardoor de rechtszekerheid wordt vergroot.  

  

Artikel 2 Wijze van meten  

Dit artikel geeft aan hoe de in het plan voorgeschreven maten dienen te worden gemeten of 

berekend. Door het opnemen van aanwijzingen voor het meten wordt de interpretatievrijheid ten 

aanzien van de planregels verkleind, waardoor de rechtszekerheid wordt vergroot.  

5.2.2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Agrarisch 

De gronden hebben de bestemming ‘Agrarisch’ en zijn bestemd voor onder meer de uitoefening 

van volwaardige agrarische bedrijven met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering en een 

kleinschalig kampeerterrein.  

Verder gelden een gebiedsaanduiding bollenconcentratiegebied en de functieaanduidingen Bed & 

Breakfast, kleinschalig kampeerterrein, trekkershutten, toiletgebouwen en windturbine waarvoor de 

betreffende gebruiks- en bouwmogelijkheden worden geboden.  

 

Artikel 4 Waarde - Archeologie - 6  

Op basis van het gemeentelijk archeologiebeleid is een aantal bestemmingen 'Waarde – 

Archeologie' opgesteld. Dit zijn dubbelbestemmingen. In samenhang met het gemeentelijk archeo-

logiebeleid is ervoor gekozen elke gebiedswaarde te vertalen naar een passend beschermings-

regime met betrekking tot de bouwregels en de mogelijkheid tot afwijken van de bouwregels. Voor 

het plangebied gelden één regime van bescherming. In de bestemming 'Waarde - Archeologie – 6’ 

onder gestelde voorwaarden bouwwerken worden gebouwd. In elke bestemming is een 

mogelijkheid tot afwijken van de bouwregels opgenomen. Indien is voldaan aan de gestelde 

voorwaarden kan er toch worden gebouwd. 

Voor werken en werkzaamheden is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 

geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden vereist. De vergunning is niet vereist voor het 

normale onderhoud, gebruik en beheer. Onder voorwaarden kan de omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden worden verleend. 

 

 



 

 Bestemmingsplan Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug | september 2017 62 

5.2.3 Algemene regels 

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel  

In dit plan zijn sommige bouwregels gerelateerd aan de oppervlakte van gronden, bijvoorbeeld aan 

de oppervlakte van een bouwperceel. Indien dezelfde gronden meerdere keren in aanmerking 

worden genomen bij het verlenen van (verschillende) omgevingsvergunningen, zouden de 

bebouwingsmogelijkheden daardoor onbedoeld verruimd kunnen worden. De anti-dubbeltelregel 

voorkomt dit.  

 

Artikel 6 Algemene gebruiksregels 

Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis is 

toegestaan en wat in dit plan tot het strijdig gebruik wordt gerekend. Tevens zijn er regels ten 

aanzien van parkeren opgenomen waarbij ook verwezen wordt naar de ‘Nota Parkeernormen 

Schagen 2016’. 

 

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels  

Dit artikel bepaalt dat burgemeester en wethouders in afwijking van de regels in het bestemmings-

plan toch een omgevingsvergunning kunnen verlenen om flexibel te kunnen inspelen op 

afwijkingen en overschrijdingen van beperkte aard of omvang. 

 

Artikel 8 Algemene wijzigingsregels 

Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden burgemeester en wethouders het plan kunnen 

wijzigen ten behoeve van de vestiging van één seksinrichting binnen een bestaand hoofdgebouw. 

 

Artikel 9 Overige regels 

In dit artikel wordt ingegaan op het mogelijk van kracht zijn van andere regelgeving op het moment 

van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan.  

5.2.4 Overgangs- en slotregels  

Artikel 10 Overgangsrecht  

Dit artikel bevat regels die als doel hebben de rechtstoestand tijdens de overgang naar een nieuw 

bestemmingsplan vast te leggen. Het gaat hierbij specifiek om de rechtstoestand van bouwwerken 

die op het tijdstip van het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan zijn gebouwd of nog 

gebouwd kunnen worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen en die afwijken 

van de regels van dit plan. Bij recht mogen deze bouwwerken niet worden vervangen, tenzij er 

sprake is geweest van calamiteiten. Vergroting is evenmin mogelijk, tenzij burgemeester en 

wethouders gemotiveerd afwijken van deze regel.  

Ook zijn overgangsregels opgenomen ten behoeve van het gebruik van de onbebouwde gronden 

en bouwwerken, voor zover dit gebruik op het tijdstip van rechtskracht verkrijgen van het 

bestemmingsplan afwijkt van dat plan. Voor zowel bouwwerken als gebruik van gronden en 

bouwwerken geldt voorts de uitzondering dat het overgangsrecht niet van toepassing is op een 

bouwwerk of gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan.  

 

Artikel 11 Slotregel  

De titelbepaling geeft de citeertitel van het plan aan: bestemmingsplan ‘Belkmerweg 67’ van de 

gemeente Schagen. 
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6 Handhaving en uitvoerbaarheid 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

De Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening schrijven voor dat inzicht dient te 

bestaan in de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. De ontwikkeling van het onderhavige 

plan wordt gerealiseerd vanuit een private exploitatie. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de 

uitvoering en draagt het risico van de planontwikkeling. Ook neemt initiatiefnemer het beheer, de 

exploitatie en het onderhoud van de minicamping inclusief voorzieningen voor zijn rekening.  

 

Voor de gemeente zijn aan de realisatie geen kosten en financiële risico’s verbonden, behoudens 

de kosten voor het begeleiden en in procedure brengen van dit bestemmingsplan en 

planontwikkelingskosten voor de exploitatieovereenkomst. De kosten voor de begeleiding en het 

doorlopen van de procedure van het bestemmingsplan vallen onder de legesverordening. De 

kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en de daarbij behorende onderzoeken zijn 

voor rekening van de initiatiefnemer.  

 

Anterieure overeenkomst 

Het risico op planschade wordt door de gemeente verhaald op de initiatiefnemer. Dit wordt met de 

initiatiefnemer kortgesloten middels een anterieure overeenkomst.  

In de anterieure overeenkomst zullen onder andere de verplichtingen van initiatiefnemer met 

betrekking tot de te realiseren ruimtelijke ontwikkeling, de door de gemeente Schagen gemaakte 

kosten en eventuele planschadeverhaal ontstaan door onderhavig bestemmingsplan worden 

opgenomen. 
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7 Procedure 

7.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat bij de voorbereiding van 

een bestemmingsplan burgemeester en wethouders waar nodig overleg plegen met besturen van 

andere gemeenten, met de provincie, de inspecteur voor de ruimtelijke ordening en met eventuele 

andere diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het 

plan in het geding zijn. Van plan tot plan dient te worden beoordeeld met wie dit overleg dient 

plaats te vinden. In het kader van onderhavig plan is vooroverleg gevoerd met de gebruikelijke 

overlegpartners. 

7.2 Zienswijzen 

Na beoordeling en verwerking van de overlegreacties is het ontwerpbestemmingsplan door het 

college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. Dit is het begin van de wettelijke 

bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze periode van terinzagelegging zijn geen zienswijzen op 

het ontwerpbestemmingsplan naar voren gebracht. 

7.3 Vaststellingsfase 

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt binnen twee 

weken bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders plaatsen de kennisgeving van dit besluit 

tevens in de Staatscourant en voorts geschiedt deze langs elektronische weg. Gelijktijdig moet de 

kennisgeving langs elektronische weg aan de diensten en bestuursorganen worden 

verzonden en moet het besluit met de hierbij behorende stukken langs elektronische weg 

beschikbaar worden gesteld. 

Hierna gaat het vastgestelde bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage. 

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet tijdig 

zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedurende deze 

termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. Na de periode van terinzagelegging treedt het bestemmingsplan in werking, behalve 

wanneer tevens om een schorsing van inwerkingtreding wordt gevraagd (voorlopige 

voorziening). Als het bestemmingsplan in werking is getreden, kunnen er op basis daarvan 

omgevingsvergunningen worden verleend en kan tot planrealisatie worden overgegaan. 
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Bijlage I  

Kadastrale gegevens  
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Kadastrale gegevens 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: cdegraaf

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 13 mei 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

ZIJPE
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2880

24342895
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=1172&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kMZ82mfun70aF6OFP1Vj&referentie=cdegraaf
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2822&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kMZ82mfun70aF6OFP1Vj&referentie=cdegraaf
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2880&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kMZ82mfun70aF6OFP1Vj&referentie=cdegraaf
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2434&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kMZ82mfun70aF6OFP1Vj&referentie=cdegraaf
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2895&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kMZ82mfun70aF6OFP1Vj&referentie=cdegraaf
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2894&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kMZ82mfun70aF6OFP1Vj&referentie=cdegraaf
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2547&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kMZ82mfun70aF6OFP1Vj&referentie=cdegraaf
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2350&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kMZ82mfun70aF6OFP1Vj&referentie=cdegraaf
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Bijlage II  

Analyse bodemsituatie  
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Analyse bodemsituatie 
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Notitie 

 

 

Datum: 22 december 2016 Project: Realisatie kleinschalige camping 

Uw kenmerk: - Locatie: Sint Maartensvlotbrug 

Ons kenmerk: V068226ah.00003.jwk Betreft: Bodemparagraaf 

Versie: 01_001  

 

 

Algemeen 

In het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’ is het van belang om de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem in kaart te brengen. Duidelijk moet zijn of de aanwezige bodemkwaliteit 

past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en hoe deze optimaal op elkaar kunnen 

worden afgestemd. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit als gevolg van aanwezige 

bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. 

Bovendien mag de bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld 

graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-beginsel. 

Beoordeling 

De planlocatie kent van oudsher een agrarisch gebruik. Sinds 1992 vindt er (jaarrond) bollenteelt 

plaats. Bij het kadaster zijn geen beperkingen in het kader van de Wet bodembescherming 

geregistreerd. 

 

De Milieudienst Kop van Noord-Holland heeft een bodemkwaliteitskaart opgesteld 

(Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland, 25 april 2013, projectcode 12M239, CSO 

Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V.). Op de bodemkwaliteitskaart worden verschillende 

zones onderscheiden. Het plangebied kent de volgende indeling: 

- Bodemkwaliteitszone Recente bebouwing en buitengebied zand voor bovengrond (0-0,5 

m-mv): 

- Bodemkwaliteitszone Ondergrond zand voor ondergrond (0,5-2,0 m-mv): 

- Bodemfunctie Overig (Landbouw/natuur) 

- Ontgravingsklasse landbouw/natuur op Ontgravingskaart – generiek bovengrond (0-0,5 m-

mv) 

- Ontgravingsklasse Landbouw/natuur op Ontgravingskaart – generiek ondergrond (0,5 m-

mv) 

 

Gebleken is dat ter plaatse van de bollenteeltpercelen bestrijdingsmiddelen (OCB) in licht 

verhoogde gehalten kunnen voorkomen. Door deze lichte verontreinigingen wordt de bodemlaag  

http://www.lbpsight.nl/


 

 

 

 V068226ah.00003.jwk | versie 01_001 | 22 december 2016 2 

0,0 – 0,3 m-mv van de betreffende percelen ingedeeld in de klasse ‘Industrie’. Bepalende stoffen 

zijn daarbij chloordaan en heptachloorepoxide. De onderliggende bodemlaag 0,3 – 0,5 m-mv valt 

in klasse ‘Landbouw/natuur’. Chloordaan en heptachloorepoxide zijn echter verboden sinds 1978 

en zijn derhalve nooit binnen de bedrijfsvoering gebruikt. Voor de planlocatie geldt daarmee de 

klasse ‘Landbouw/natuur’. 

 

Verder is bij het bevoegd gezag (Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord) de 

voor deze locatie bekende bodeminformatie opgevraagd. Bijlage I bevat een Bodemrapportage 

van de planlocatie. Hieruit blijkt dat in 2001 in het kader van een aanvraag bouwvergunning ter 

plaatse van het erf een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 heeft plaatsgevonden 

(Maarees en Kistemaker, 22 mei 2001). Hierbij zijn in de bovengrond lood en zink in een licht 

verhoogd gehalte aangetroffen. In het grondwater en de ondergrond zijn geen van de onderzochte 

parameters in een verhoogd gehalte aangetroffen. De locatie heeft de Wbb status ‘Voldoende 

onderzocht’. Een vervolg in een ander kader is eveneens niet van toepassing. 

   

Overige relevante bodeminformatie is bij de RUD niet bekend. Bij de eigenaar van de percelen is 

ook geen specifieke informatie bekend aangaande historische bodembedreigende activiteiten ter 

plaatse van de planlocatie. 

Conclusie 

Op basis van het historisch gebruik van de locatie en de bekende bodeminformatie bestaat er  

geen enkel vermoeden voor enige mate van bodemverontreiniging ter plaatse van de planlocatie. 

Nader onderzoek (veldwerk) wordt dan ook niet nodig geacht. Geconcludeerd wordt dat de 

bodemkwaliteit van de planlocatie geen milieuhygiënische belemmeringen voor het voorgenomen 

gebruik oplevert.  

 

 

 

LBP|SIGHT BV 

  
ing. J.B. (Jeannette) Levels-Vermeer ing. J.W. (Jan Willem) Kort 

 



 

 

 

 V068226ah.00003.jwk | versie 01_001 | 22 december 2016 3 

Bijlage I Bodemrapportage 



Bodemrapportage
 Dynamisch Rapport - 26-10-2016 

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 107674        Y 533113 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Bodemonderzoeken

Bodemlocaties Historisch Bodembestand (HBB)
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Informatie over geselecteerd gebied

 Bodemlocatie(s) in het BIS (Bodeminformatie systeem)
  Belkmerweg 67 (Sint Maartensvlotbr) 
Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 

Verkennend Onderzoek 1

 

Locatiecode GN047601945

Naam locatie Belkmerweg 67 (Sint Maartensvlotbr)

Adres Belkmerweg 67

Woonplaats 1753GD Sint Maartensvlotbrug

Gemeente Schagen (0441)

Code bevoegd gezag Wbb -

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Belkmerweg 67

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Rapportnaam Verkennend Onderzoek 1

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NVN 5740 ie
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie. De NEN 5740 is de opvolger van deze norm

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 22-05-2001

Auteur en kenmerk Marees en Kistemaker 217504

Conclusie onderzoek De onderzoeksconclusies kunt u vinden bij de Opmerkingen

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

BG: Pb, Zn >SOG: geen verontr.GW: geen veront.Geen bezwaar bouwvergunning.

SIKB-ID 0204760020070216030234398
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 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB) 

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Historisch Bodembestand (niet aan bodemlocatie gekoppeld)

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Toelichting
 
Algemeen: Het bodeminformatiesysteem (BIS) is sinds 1994 door de gemeenten gevuld met informatie over
bodemonderzoeken. De informatie is ingedeeld in bodemlocaties. Een bodemlocatie is meestal een perceel of een
plangebied waar de bodem is onderzocht. Over een bodemlocatie kunnen meerdere onderzoeken bekend zijn.
Deze onderzoeken kunnen op verschillende delen van de locatie zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld een bouwlocatie of
ondergrondse tank.  
 

Toelichting op de velden - bodemlokatie

 
Status verontreiniging: Dit is de status die door de gemeente of milieudienst op basis van het beschikbare
onderzoek is toegekend. 
Ernstig, geen risico’s bepaald: er is sprake van meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond en/ of meer dan 100
m3 sterk verontreinigd grondwater waarvan de risico’s voor mens, ecologie of verspreiding nog niet zijn bepaald 
Ernstig, niet spoed: er is sprake van ernstige verontreiniging maar er zijn geen onaanvaardbare risico’s voor
mens, ecologie of verspreiding vastgesteld. 
Ernstig, niet urgent: urgent is de oude term voor spoed 
Ernstig, urgentie niet bepaald 
Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: er komen sterke verontreinigingen voor maar er is geen sprake van
een ernstig geval 
Niet verontreinigd (geen vervolg) (vervallen) 
Potentieel ernstig: het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging (meestal op basis
van HO of preHO) 
Potentieel urgent: het vermoeden bestaat dat de aangetroffen verontreiniging risico’s oplevert voor mens,
ecologie of verspreiding 
Potentieel verontreinigd: het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar is geen aanleiding voor
vervolgonderzoek 
Urgent san binnen 4 jaar / 5-10 jaar / voor 2015: er is een beschikking waarin deze termijn wordt genoemd
waarbinnen gesaneerd moet worden. 
Beschikte status (bevoegd gezag Wbb): Dit veld is ingevuld als het bevoegd gezag Wbb een beschikking heeft
afgegeven, de status is dan ook formeel vastgelegd in een beschikking.  
Er is dan ook sprake van een aantekening in het Wkpb-register. Doorgaans zal de door de milieudienst
toegekende status gelijk zijn aan de status die door het bevoegd gezag is toegekend. 
Asbeststatus: Asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707: het is nog niet duidelijk of er sprake is
van een ernstige verontreiniging. 
Onderzocht conform NEN 5707 en > 100 mg/kg: er is sprake van een ernstig geval van met asbest
verontreinigde grond. 
Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg: grond wordt beschouwd als niet- asbesthoudend 
Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest: uit het vooronderzoek blijken geen verdenkingen v.w.b. asbest. 
Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest, uit het vooronderzoek blijken verdenkingen v.w.b. asbest. 
Vervolg in kader WBB:  
o     HO: historisch onderzoek 
o     OO: oriënterend onderzoek 
o     NO: nader onderzoek 
o     SO: saneringsonderzoek 
o     SP: saneringsplan 
 
Uitvoeren actieve nazorg: na sanering gelden nog nazorgverplichtingen die in een beschikking zijn vastgelegd 
Uitvoeren evaluatie: na sanering worden de resultaten vastgelegd in een rapport 
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: het nemen van tijdelijke maatregelen om verspreidings- of blootstellingsrisico’s
van de verontreiniging te verminderen 
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Monitoring: er wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt 
Registratie restverontreiniging: na sanering is een restverontreiniging achtergebleven; hier wordt een Wkpb
aantekening van gemaakt voldoende gesaneerd. Op basis van een goedgekeurd evaluatierapport is verdere
sanering niet noodzakelijk voldoende onderzocht. Op basis van de beschikbare onderzoeken is vervolgonderzoek
niet noodzakelijk 
Vervolg in ander kader: Als hier ja is ingevuld is een ander vervolg gewenst dan logisch voortvloeit uit de Wet
bodembescherming (WBB). Bijvoorbeeld een onderzoek in verband met een ondergrondse tank. Doorgaans
wordt dit in het opmerkingen-veld toegelicht. 

 

Toelichting op de velden - bodemonderzoeken

 
Bijzonder inventariserend onderzoek: onderzoek in specifieke gevallen bijvoorbeeld complexe
grondwaterverontreinigingen. 
Bodemluchtonderzoek: onderzoek naar de kwaliteit van bodemlucht met het oog op mogelijke risico’s voor
bewoning. 
Bodemsanering bedrijven (BSB): onderzoek op bedrijfslocaties. 
BOOT: een onderzoek gericht op mogelijke verontreiniging door ondergrondse tanks. 
Bouwstoffenbesluit: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/ of hergebruik. 
Historisch onderzoek: er is in archieven e.d. gezocht of er aanleiding is om een oriënterend of verkennend
bodemonderzoek uit te voeren. 
Indicatief onderzoek: voor meerdere soorten onderzoek gebruikte term, meestal om aan te geven dat het een
globaal onderzoek betreft. 
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag: evaluatieverslag van een standaardsanering in het kader van het
Besluit uniforme saneringen. 
Meldingsformulier BUS saneringsplan: saneringsplan van een standaardsanering in het kader van het Besluit
uniforme saneringen. 
Nader onderzoek: onderzoek volgend op oriënterend of verkennend onderzoek gericht op het bepalen van de
omvang en risico’s van verontreiniging. 
Nazorgplan: plan waarin maatregelen staan beschreven gericht op het beheer van verontreiniging die na een
sanering is achtergebleven. 
Nul situatieonderzoek: vastleggen van de kwaliteit van de bodem bij de start van bodembedreigende
activiteiten. 
Oriënterend bodemonderzoek: onderzoek specifiek gericht op (historische) verdenkingen, meestal volgend op
een HO. 
Partijkeuring grond: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/of hergebruik. 
Pre-HO: er is een verdenking op basis van het HBB maar er is nog geen feitelijk (historisch) onderzoek verricht. 
Sanerings evaluatie: beschrijving van de uitgevoerde sanering. 
Sanerings onderzoek: soms is extra onderzoek nodig om het saneringsplan te kunnen opstellen. 
Saneringsplan: beschrijving van de mogelijke saneringsvarianten en voorkeursvariant; dit moet goedgekeurd
worden door het bevoegd gezag. 
Verkennend onderzoek NEN 5740: meest voorkomende soort onderzoek, bijvoorbeeld bij bouwvergunningen, en
grondtransacties. 
Verkennend onderzoek NVN 5740: de oude norm voor verkennende onderzoeken. 
Verkennend onderzoek stortplaatsen: specifiek onderzoek bij voormalige stortplaatsen. 
Conclusie: In dit veld is een korte conclusie van het onderwerp weergegeven. Stoffen zijn meestal weergegeven
met hun chemische symbool, bijvoorbeeld lood=Pb. Mate van verontreiniging is weergegeven als: 
o     S of >AW: overschrijding van streef- of achtergrondwaarde, lichte verontreiniging 
o     >T: overschrijding van de tussenwaarde, matige verontreiniging 
o     >I: overschrijding interventiewaarde, sterke verontreiniging 
o     Bg: bovengrond (doorgaans de laag van 0-0,5 m -mv) 
o     Og: ondergrond (doorgaans dieper dan 0,5 m -mv) 
o     Gw: grondwater 
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Toelichting op de velden - Historische bodembestanden

 
Het Historische Bodembestand (HBB) is in 2003-2007 opgesteld aan de hand van oude en recente archieven
(Hinderwet, Wet Milieubeheer, Ondergrondse tanks e.d.).  
 
Voor elk gevonden adres is een adreslocatie aangemaakt. Hieraan zijn de mogelijk bodembedreigende activiteiten
uit de dossiers gekoppeld. Indien bekend zijn het startjaar en eindjaar van de activiteit uit het dossier
overgenomen.  
 

Een activiteit is ingeschat op mogelijke verontreiniging (status conform zogenaamde UBI-codering). 
potentieel verontreinigd = wel enige verontreiniging verwacht, maar niet ernstig (klasse 1-4) 
potentieel ernstig verontreinigd = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig (klasse 5 en 6) 
potentieel spoedeisende verontreiniging = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig die met spoed moet
worden aangepakt (klasse 7 en 8)  

 
Het is mogelijk dat dezelfde activiteit op meerdere adressen voorkomt (het bedrijf bevond zich dan op beide
adressen), of dat op een adres een activiteit meer keren voorkomt (er zijn dan meerdere dossiers over een bedrijf
gevonden).  
 
HBB-adreslocaties zijn verdenkingen die nog niet zijn meegenomen in bodemonderzoeken. Zodra de locatie
werkelijk wordt onderzocht, wordt deze aan een bodemlocatie gekoppeld. De activiteit is dan te vinden onder de
bodemlocatie. Daar staat ook of deze voldoende is onderzocht. 

 

Disclaimer

 
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de
gegevens op het bodemloket. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Mocht
u informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt
reageren per e-mail naar postbus@rudnhn.nl 
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt
door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.  
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies,
gederfde winst of gederfde levensvreugde die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan
wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor risico van de
gebruiker. 

 

Contactinformatie

 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2, 1624 NR HOORN 
T 088-1021300, E postbus@rudnhn.nl
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Bijlage III  

Ecologische quick scan  
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Ecologische quick scan 

 



 
 

ecologisch adviesbureau ECOquickscan is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus 

1 

E
C

O
Q

U
IC

K
S

C
A

N
 •

 I
JS

S
E

L
D

IJ
K

 O
O

S
T

 T
E

 K
R

IM
P

E
N

 A
A

N
 D

E
N

 I
JS

S
E

L
 

quick scan flora en fauna 

Recreatievoorziening, 
Belkmerweg 67 te Sint 
Maartensvlotbrug 

 

LBP|SIGHT 
 
 

27 september 2016 

projectnummer: 16052 
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quick scan flora en fauna 
 

Recreatievoorziening, 
Belkmerweg 67 te Sint 

Maartensvlotbrug 
 
 

In opdracht van: 

LBP|SIGHT 
Contactpersoon:  

ir. D. Verburg MSc 
 
 
 
 
 

27 september 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
wijze van citeren: Burgt, H.H.J. van der, Quick scan flora en fauna Recreatievoorziening, 
Belkmerweg 67 te Sint Maartensvlotbrug. ECOquickscan, ecologisch adviesbureau voor 
natuur en landschap, Loo, 2016.

Haico van der Burgt 

’t Grieth 10 

6924 BJ  Loo (Gld) 

T 0316-849390 

M 06-12971680 

E haico@ecoquickscan.nl 

I www.ecoquickscan.nl 
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1 I N L E I D I N G 

1.1 AANLEIDING 

In Sint Maartensvlotburg (gemeente Schagen, provincie Noord-Holland) is op een perceel 
aan de Belkmerweg 67 de ontwikkeling van een recreatievoorziening beoogd. Deze 
recreatievoorziening bestaat uit een kleinschalig kampeerterrein en Bed & Breakfast op 
het huidige erf en aansluitend gelegen perceel. Aan ecologisch adviesbureau ECO-
quickscan is gevraagd te beoordelen of deze activiteit effect heeft op de flora en fauna op 
en rond de locatie. De voorliggende rapportage beschrijft de effecten op de aanwezige 
flora en fauna en geeft inzicht in de doorwerking van de natuurwetgeving op deze locatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ligging (rode lijn) en indrukken van het plangebied; noordwestzijde van het perceel waar de tent-
plaatsen zijn voorzien (linksonder); geitenveld met schuurtje aan de zuidkant van het perceel waar 
enkele trekkershutten worden geplaatst (rechtsonder)  

 
Voor de ruimtelijke ingreep mag plaatsvinden moet er eerst een onderzoek worden uitge-
voerd in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Er zal 
bij deze activiteit rekening moeten worden gehouden met de aanwezige natuurwaarden 
in en om het plangebied. Voorliggend onderzoek is een quick scan waarin op basis van 
een gebiedsanalyse (ruimtelijk ecologisch), beschikbare soortgegevens en een eenmali-
ge veldverkenning uitspraken worden gedaan over de mogelijke aanwezigheid van be-
schermde planten en dieren in het plangebied. Daarnaast is een gericht onderzoek uitge-
voerd naar beschermde vissoorten. Het plangebied is beoordeeld op geschiktheid voor 
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beschermde planten en diersoorten en de te verwachten effecten op deze soorten. Dit 
resulteert in conclusies en aanbevelingen. Deze quick scan is uitgevoerd op basis van de 
momenteel geldende uitwerking en interpretatie van beleid en wetgeving. 

1.2 GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEOOGDE INGREPEN 

Het plangebied aan de Belkmerweg 67 te Sint Maartensvlotbrug (gemeente Schagen) is 
gelegen in een open agrarisch landschap. Het plangebied is gelegen op het huidige erf 
en aansluitend gelegen perceel. Op het erf staan een bedrijfswoning, agrarische schuren, 
een windturbine en enkele kleinschalige bouwwerken. Het plangebied waarop de recrea-
tievoorziening is voorzien bestaat uit een (geiten)weide, een grasstrook en een gedeelte 
van een onder water gezette akker. Op de zuidrand van het perceel en tussen het erf en 
het westelijke deel van het perceel staan houtsingels met hoofdzakelijk struikvormende 
soorten als gewone els, kardinaalsmuts, schietwilg en diverse rozensoorten. De boom-
vormende soorten, zoals berk en zomereik, hebben een beperkte hoogte en een door-
snede van maximaal 20 cm. Aan de zuid- en noordkant en centraal in het plangebied 
liggen diep ingesneden watergangen, met lokaal een dikke (zwarte) sliblaag en over het 
algemeen een beperkte watervegetatie.  
 
De omgeving van het plangebied bestaat uit bollenvelden in een open agrarisch land-
schap. Doorgaande groenstructuren en oudere bosstructuren zijn in de directe omgeving 
van het plangebied niet aanwezig. De dichtstbijzijnde oudere bosstructuur Wildrijk, een 
landgoed uit de 16de eeuw, ligt op circa 1 kilometer ten noordoosten van het plangebied. 
Op 300 meter ten westen van het plangebied liggen de duinen. 
 
Binnen het plangebied is een 
verbreding van de huidige agra-
rische activiteiten voorzien door 
de realisatie van een recreatie-
voorziening. Het ontwerp (zie 
tekening) voorziet in een ruime 
opzet van 18 passantenplaatsen, 
7 trekkershutten en een Bed & 
Breakfast gebouw met toilet-
voorziening (ook voor de overige 
gasten van de recreatievoorzie-
ningen). Op en rondom het 
plangebied worden (stru-
weel)hagen en duinstruwelen 
aangebracht. De watergang 
wordt verbreed en voorzien van 
een natuurlijk talud.  
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2 W E T T E L I J K  K A D E R 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en 
soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbe-
schermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur. Soortenbescherming komt voort 
uit de Flora- en faunawet. 

2.1 GEBIEDSBESCHERMING 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen aan-
gewezen worden als Europese Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden (Natura 
2000). De verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland opge-
nomen in de Natuurbeschermingswet 1998. Hierin zijn de reeds bestaande staatsna-
tuurmonumenten ook opgenomen. Op grond van deze wet is het verboden projecten of 
andere handelingen te realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoel-
stelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitatten en de habitatten van soorten kunnen 
verslechteren, of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het ge-
bied is aangewezen.  
 
Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied als 
Ecologische Hoofdstructuur (Natuurnetwerk Nederland). Voor dergelijke gebieden geldt 
dat het natuurbelang prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot frus-
tratie van de natuurdoelen. Anders dan bij gebieds- en soortenbescherming is de status 
als Ecologische Hoofdstructuur niet verankerd in de natuurwetgeving, maar dient het 
belang in de planologische afweging een rol te spelen. Dit valt onder de verantwoorde-
lijkheid van het bevoegd gezag. 

2.2 SOORTBESCHERMING 

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Flora- en faunawet bepalend.  
De Flora- en faunawet is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun 
natuurlijk leefgebied. Deze wet heeft de beschermingsregels, zoals die ook in de Vogel-
richtlijn en Habitatrichtlijn zijn opgenomen, overgenomen en voor de Nederlandse situatie 
toegepast. 
 
Deze bescherming is als volgt in de Flora- en faunawet opgenomen: 
• het is verboden beschermde plantensoorten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit 

te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze 
van hun groeiplaats te verwijderen (artikel 8); 

• het is verboden beschermde diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen (artikel 9), opzettelijk te 
verontrusten (artikel 10) en hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- 
of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 
verstoren (artikel 11). 
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De procedurele consequenties zijn afhankelijk van de soorten die door de ingreep 
worden beïnvloed. Kortweg kunnen er drie beschermingsregimes worden onderscheiden: 
• beschermingscategorie 1:  

Een groot aantal beschermde soorten is in Nederland algemeen voorkomend. Op 
basis van het ‘Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten’ uit de Flora- en 
faunawet mogen ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd die tot effect hebben dat de 
verblijfsplaatsen van deze soorten worden aangetast; 

• beschermingscategorie 2: 
Voor beschermde soorten die minder algemeen zijn en extra aandacht verdienen, 
kan een vrijstelling (behalve voor het opzettelijk verontrusten) verkregen worden als 
de initiatiefnemer een goedgekeurde gedragscode heeft. Indien dit niet het geval is 
dient voor deze categorie een ontheffing aangevraagd te worden. 
In zo’n gedragscode worden gedragslijnen aangegeven die men volgt om het 
schaden van beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Ontheffing is, als 
wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, voor deze soorten alleen 
nog nodig als werkzaamheden afwijkend van de gedragscode worden uitgevoerd; 

• beschermingscategorie 3: 
De soorten uit deze categorie zijn in de Flora- en faunawet ingedeeld in twee 
groepen; de zogenaamde ‘Bijlage 1-soorten’ (uit het ‘Besluit vrijstelling beschermde 
dier- en plantensoorten’) en ‘Bijlage IV-soorten Habitatrichtlijn’. Het belangrijkste 
verschil is dat voor de ‘Bijlage 1-soorten’ een ontheffing te verkrijgen is in het kader 
van een ruimtelijke ingreep. 
Voor ‘Bijlage IV-soorten Habitatrichtlijn’ geldt géén vrijstelling als het gaat om 
ruimtelijke ingrepen. Ontheffingen voor deze groep soorten worden slechts verleend 
wanneer er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat, de 
ingrepen vanwege dwingende redenen van groot openbaar belang dienen plaats te 
vinden en de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt. 
Deze uitgebreide toets geldt ook voor alle vogelsoorten. 

 
Als een ruimtelijke ingreep rechtstreeks kan leiden tot verstoring of vernietiging van be-
paalde beschermde soorten of hun leefgebied, kan het project in strijd zijn met de Flora- 
en faunawet. Voor aantastingen van verblijfplaatsen en belangrijke (onderdelen) van 
leefgebieden van meer strikt beschermde soorten, is ontheffing ex. Artikel 75 van de 
Flora- en faunawet nodig van het ministerie van Economische Zaken. 
 
Verder geldt altijd artikel 2 van de Flora- en faunawet, een zorgplichtbepaling. Iedereen 
dient voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en hun leefom-
geving. 

2.3 WET NATUURBESCHERMING 

Met ingang van 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Deze wet 
vervangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet.  
 
gebiedsbescherming 
De bescherming van de Natura 2000-gebieden is gebaseerd op internationale verplich-
tingen, Habitat- en Vogelrichtlijn. Deze richtlijnen zijn niet gewijzigd, de toetsing van 
Natura 2000-gebied wordt onder de Wet natuurbescherming op dezelfde manier verricht 
als onder de Natuurbeschermingswet 1998. De enige wijziging is het vervallen van de 
Beschermde natuurmonumenten, deze zijn niet meer beschermd onder de nieuwe wet. 



 
 

 

5 

Q
U

IC
K

 S
C

A
N

 F
LO

R
A

 E
N

 F
A

U
N

A
 •

 R
EC

R
EA

T
IE

V
O

O
R

ZI
EN

IN
G

, 
BE

LK
M

ER
W

EG
 6

7
 T

E 
SI

N
T

 M
A

A
R

T
EN

SV
LO

T
BR

U
G

 
 

 

soortenbescherming 
Onder de nieuwe wet is er een verandering van de lijsten met beschermde soorten. Zo 
zijn er zijn er soorten die nu beschermd zijn en onder de nieuwe wet niet en andersom. 
Ook de beschermingstatus wijzigt van de soorten. Waar de Flora- en faunawet onder-
scheid maakt in ‘vogels’ en ‘tabel 1, 2 en 3-soorten’ kent de Wet natuurbescherming 
‘internationaal beschermde soorten’ en ‘nationaal beschermde soorten’. Van de nationaal 
beschermde soorten kan de beschermde status per provincie verschillen. Provincies 
hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen aan (alge-
meen voorkomende) soorten. 
 
zorgplicht 
De Wet natuurbescherming kent ook een zorgplicht. In artikel 1.11 is opgenomen dat een 
ieder voldoende zorg in acht neemt voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomge-
ving. Deze zorg houdt in dat een ieder in elk geval schadelijke handelingen achterwege 
blijven, dan wel noodzakelijke maatregelen treft om die schadelijke gevolgen te voorko-
men, of voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk 
beperkt of ongedaan maakt. 
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3 TO E T S I N G 

3.1 ONDERZOEKSMETHODIEK 

Op basis van een gebiedsanalyse (ruimtelijk ecologisch), beschikbare soortgegevens en 
een veldverkenning, worden uitspraken gedaan over de mogelijke aanwezigheid van 
beschermde planten en dieren in het plangebied. Vervolgens zijn voor alle (mogelijke) 
aanwezige beschermde soorten de effecten en eventuele gevolgen voor de beoogde 
ingreep beschreven. 
 
Bij het opstellen van de quick scan flora en fauna is gebruik gemaakt van bestaande 
atlasgegevens uit de Atlas van Nederlandse Zoogdieren (Broekhuizen et al., 1992), de 
Atlas van de Nederlandse vleermuizen (Limpens et al., 1997) en op websites gepubli-
ceerde verspreidingsgegevens van bijvoorbeeld Particulieren Gegevensbeherende Or-
ganisaties (RAVON, Zoogdiervereniging, etc.). Deze bronnen vermelden betrouwbare 
soortgegevens op basis van uurhokken (5 bij 5 kilometer), dit betekent dat het zeer glo-
bale gegevens betreft. 
 
Op 21 september 2016 heeft er een veldverkenning plaatsgevonden. Doel van deze 
veldverkenning was om een indruk te krijgen van de biotopen ter plaatse en de geschikt-
heid van het plangebied en haar omgeving voor de verschillende soortgroepen te beoor-
delen. Het veldbezoek heeft nadrukkelijk niet de status van een volledige veldinventarisa-
tie; het eenmalige veldbezoek geeft slechts een globaal beeld van aanwezige soorten en 
habitats op basis van een momentopname. 
 
onderzoek naar vissen 
Tijdens de veldverkenning in het kader van de quick scan is tevens gericht onderzoek 
naar vissen uitgevoerd. Onderzoek naar vissen vond plaats door de watergangen in en 
rondom het plangebied op kansrijke locaties te bemonsteren met een schepnet. Gevan-
gen vissen werden op naam gebracht en teruggezet op dezelfde plaats. Voor het onder-
zoek naar vissen is de methode gehanteerd die is beschreven door RAVON. 

3.2 BESCHERMDE GEBIEDEN 

natuurbeschermingswet 
Het plangebied te Sint Maartensvlotbrug ligt midden in een open en intensief agrarisch 
gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Zwanenwater & Pettemerduinen’ (Vogel- 
en Habitatrichtlijngebied) ligt op ruim 500 meter afstand ten westen van het plangebied. 
De beoogde plannen hebben betrekking op een relatief kleine oppervlakte dat in de hui-
dige situatie intensief wordt gebruikt en beheerd. Tussen het plangebied met het omlig-
gende agrarische gebied en het betreffende Natura 2000-gebied ligt de provinciale weg 
N502. Gezien het intensief gebruikte en open agrarische karakter, de tussenliggende 
elementen en het feit dat het plangebied geen enkele relatie heeft met gebieden die zijn 
aangewezen in het kader van Natura 2000, worden er geen negatieve effecten op be-
schermde gebieden verwacht. 
 



 

 

8 

Q
U

IC
K

 S
C

A
N

 F
LO

R
A

 E
N

 F
A

U
N

A
 •

 R
EC

R
EA

T
IE

V
O

O
R

ZI
EN

IN
G

, 
BE

LK
M

ER
W

EG
 6

7
 T

E 
SI

N
T

 M
A

A
R

T
EN

SV
LO

T
BR

U
G

 
 

 

ecologische hoofdstructuur 
Het plangebied te Sint Maartensvlotbrug ligt niet in of direct nabij een gebied dat is aan-
gewezen als Ecologische Hoofdstructuur/Natuurnetwerk Nederland (EHS/NNN). Het 
dichtstbijzijnde EHS/NNN-gebied ligt op ruim 600 meter afstand van het plangebied en 
bestaat uit het duingebied ‘Zwanenwater & Pettemerduinen’. Hetzelfde gebied is ook 
aangewezen als Natura 2000-gebied. Vanwege de eerder genoemde redenen zijn ook 
geen negatieve effecten te verwachten op de EHS. 

3.3 VOORKOMEN VAN BESCHERMDE SOORTEN 

In het kader van de Flora- en faunawet moet worden getoetst of er ter plaatse van de 
activiteit sprake is of kan zijn van negatieve effecten op beschermde planten en dieren. 
De beoogde activiteit kan biotoopverlies of verstoring (indirect biotoopverlies) tot gevolg 
hebben. 
 
vaatplanten 
Het plangebied ligt in een intensief gebruikt en beheerd open agrarisch gebied. Binnen 
het plangebied zijn hoofdzakelijk algemene ruigtekruiden en soorten van ruderale grond 
aangetroffen, zoals akkerdistel (Cirsium arvense), duizendblad (Achillea millefolium), 
gewone brandnetel (Urtica diocia), gewoon varkensgras (Polygonum aviculare), herders-
tasje (Capsella bursa-pastoris), paardenbloem (Taraxacum officinale), perzikkruid (Persi-
caria maculosa), ridderzuring (Rumex obtusifolius) en smalle weegbree (Plantago lanceo-
lata). Langs het noordelijke deel van de watergang dwars door het plangebied zijn uitge-
bloeide exemplaren aangetroffen van zwanenbloem (Butomus umbellatus). Voor deze 
soort, die onder het eerste, lichte, beschermingsregime van de Flora- en faunawet valt, 
geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren en/of aantasten van groeiplaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
langs het noordelijke deel van de watergang in het plangebied (links) zijn uitgebloeide exemplaren 
aangetroffen van zwanenbloem (rechts) 

 
Het plangebied bestaat uit een intensief onderhouden, voedselrijk en door mensen sterk 
beïnvloed milieu. Van een stabiel ecosysteem is als zodanig geen sprake en bijzondere 
groeiplaatsen, zoals natuurvriendelijke oevers of schrale bermen, zijn niet aanwezig. 
Meer strikt beschermde vaatplanten binnen het plangebied kunnen, op basis van het 
voorstaande, worden uitgesloten. Aangeplante of gezaaide exemplaren van beschermde 
soorten (in bijvoorbeeld tuinen) zijn niet beschermd in de Flora- en faunawet, omdat het 
geen natuurlijke groeiplaatsen betreft. 
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grondgebonden zoogdieren 
In en in de directe omgeving van het plangebied kunnen verschillende algemeen voor-
komende beschermde zoogdiersoorten voorkomen, zoals egel (Erinaceus europaeus), 
haas (Lepus europaeus), konijn (Oryctolagus cuniculus), mol (Talpa europaea), ree (Ca-
preolus capreolus), vos (Vulpes vulpes), kleine marterachtigen en verschillende alge-
meen voorkomende soorten muizen en spitsmuizen (Broekhuizen et al., 1992; 
www.verspreidingsatlas.nl/zoogdieren). Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plange-
bied uitwerpselen aangetroffen van vos. Voor deze soorten, die onder het eerste, lichte, 
beschermingsregime van de Flora- en faunawet vallen, geldt een algemene vrijstelling 
voor het verstoren en/of aantasten van vaste rust- en verblijfplaatsen.  
 
Naast de algemeen voorkomende beschermde soorten zijn uit de omgeving van het 
plangebied ook verspreidingsgegevens bekend van de strikt beschermde soorten boom-
marter (Martes martes), eekhoorn (Sciurus vulgaris) en waterspitsmuis (Neomys fodiens) 
(Broekhuizen et al., 1992; Hamers et al., 2012, www.verspreidingsatlas.nl/zoogdieren). 
Waarnemingen van boommarter en eekhoorn zijn voornamelijk afkomstig uit het Noord-
Hollands duinreservaat op enige afstand ten zuidwesten van het plangebied. Aangezien 
er geen bomen met eekhoornnesten of (grote) holtes zijn aangetroffen in en rondom het 
plangebied kan de aanwezigheid van deze soorten worden uitgesloten. De bomen in het 
plangebied vormen ook niet een dermate groot aaneengesloten element dat het een 
belangrijke verbinding of onderdeel van het leefgebied zal zijn. De waterspitsmuis leeft in 
structuurrijke oevers langs schoon, niet te voedselrijk water met een goed ontwikkelde 
watervegetatie. Vanwege het ontbreken van dergelijke habitats, kan het voorkomen van 
deze soort in het plangebied worden uitgesloten. 
 
De aanwezigheid van strikt beschermde soorten zoogdieren wordt op basis van beschik-
bare verspreidingsgegevens en de aanwezige biotopen uitgesloten. 
 
vleermuizen 
Volgens verspreidingsgegevens (Broekhuizen et al., 1992; Limpens et al., 1997; 
www.verspreidingsatlas.nl/zoogdieren) komen in de omgeving van het plangebied ver-
schillende soorten vleermuizen voor, zoals gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrel-
lus), laatvlieger (Eptesicus serotinus), meervleermuis (Myotis dasycneme), rosse vleer-
muis (Nyctalus nocyula), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en watervleermuis 
(Myotis daubentonii). 
 
Vleermuizen zijn aan de hand van hun voorkeur voor verblijfplaatsen globaal onder te 
verdelen in twee groepen, gebouw- en boombewonende soorten. Ook zijn er soorten die 
beiden gebruiken als verblijfplaats. De gewone dwergvleermuis, laatvlieger en meer-
vleermuis zijn het gehele jaar overwegend gebouwbewonende soorten. Ruige dwerg-
vleermuis maakt zowel gebruik van gebouwen als van bomen. Rosse vleermuis en wa-
tervleermuis zijn overwegend boombewonend. 
 
foerageergebied en vliegroutes 
Het plangebied is vanwege de ligging in een volledig open agrarisch landschap niet van 
bijzondere betekenis voor vleermuizen. Mogelijk heeft (een deel) van het plangebied een 
functie als foerageergebied voor minder kritische soorten, zoals gewone dwergvleermuis 
en rosse vleermuis. Het plangebied kan deze functie echter blijven vervullen en door het 
aanbrengen van extra struweel en beplanting kan de functie als foerageergebied zelfs 
verbeteren.  
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De begroeiing binnen het plangebied vormt geen doorgaande structuur die kan functione-
ren als vliegroute. Effecten op (essentieel) foerageergebied en vliegroutes door de be-
oogde ontwikkeling binnen het plangebied zijn dan ook uit te sluiten.  
 
verblijfplaatsen 
Op het erf zijn diverse gebouwen aanwezig, in de vorm van een bedrijfswoning en enkele 
schuren. De bedrijfswoning is geschikt voor gebouwbewonende soorten, zoals de gewo-
ne dwergvleermuis; de overige bebouwing is ongeschikt voor vleermuizen. Omdat er 
geen plannen zijn voor het slopen en/of renoveren van de bedrijfswoning zijn voor vleer-
muizen geen negatieve effecten te verwachten. Tijdens het veldbezoek zijn de bomen 
binnen het plangebied onderzocht op holtes. De bomen zijn over het algemeen beperkt 
van omvang, goed onderhouden en gesnoeid, en bevatten geen (voor vleermuizen ge-
schikte) holtes. Verblijfplaatsen van boombewonende soorten worden daarom ook uitge-
sloten. 
 
vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn vogels waargenomen zoals aalscholver (Phalacrocorax car-
bo), ekster (Pica pica), houtduif (Columba palumbus), kokmeeuw (Chroicocephalus ridi-
bundus) en wilde eend (Anas platyrhynchos). Alle vogelsoorten zijn beschermd tijdens 
het broedseizoen. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedsei-
zoen. Het gaat erom of er een broedgeval aanwezig is (actieve broedplaatsen). 
 
jaarrond beschermde vogels 
Daarnaast is van een aantal vogelsoorten de nesten en nestlocaties (verblijfplaatsen) het 
gehele jaar door beschermd (LNV, 2009). Deze jaarrond beschermde vogelsoorten zijn 
onderverdeeld in vier categorieën: 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen 

in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil (Athene noctua)); 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voor-
waarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voor-
beeld: roek (Corvus frugilegus), gierzwaluw (Apus apus) en huismus (Passer domes-
ticus); 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief be-
schikbaar (voorbeeld: grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea), ooievaar (Ciconia ci-
conia), kerkuil (Tyto alba), oehoe (Bubo bubo) en slechtvalk (Falco peregrinus)); 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwe-
lijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk (Falco subbuteo), buizerd 
(Buteo buteo), havik (Accipiter gentilis), sperwer (Accipiter nisus), wespendief (Pernis 
apivorus), zwarte wouw (Milvus migrans) en ransuil (Asio otus)). 

 
Verschillende soorten roofvogels, zoals buizerd en sperwer, kunnen broeden in bomen 
en bosjes in het agrarisch gebied. Broedplaatsen van deze soorten kunnen gezien de 
afwezigheid van horsten (nesten) in bomen worden uitgesloten. Ook is het plangebied 
niet van essentieel belang als foerageer- of rustgebied voor deze soorten. 
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Uit de ruime omgeving van het plangebied is het voorkomen bekend van kerkuil, ransuil 
en steenuil (www.sovon.nl/vogelatlas). Tijdens het veldbezoek zijn op en rond het erf 
geen nesten of roestende individuen van deze soorten waargenomen. Ook zijn er geen 
sporen (kalksporen en braakballen) gevonden van deze soorten. Het plangebied en de 
directe omgeving is vanwege het intensieve karakter midden in het open agrarische 
gebied met bollenvelden en het beperkte aanbod van voedsel slechts van marginale 
kwaliteit als foerageergebied voor deze soorten. Vaste rust- en verblijfplaatsen van kerk-
uil, ransuil en steenuil binnen het plangebied kunnen worden uitgesloten. 
 
Andere vogelsoorten waarvan het nest jaarrond is beschermd die op dergelijk locaties 
voor kunnen komen zijn de gebouwbewonende gierzwaluw en huismus. De bebouwing in 
en aangrenzend aan het plangebied is door het ontbreken van holtes met vrije uitvlieg-
ruimte in muren of daken ongeschikt voor gierzwaluw. De bedrijfswoning en de geiten-
schuur zijn door de aanwezigheid van een (gedeeltelijk) pannendak echter wel geschikt 
als nestlocatie voor huismus. Tijdens het veldbezoek is er onder de dakpannen van de 
geitenschuur geen nestmateriaal aangetroffen, waardoor nestlocaties van huismus hier 
niet worden verwacht. Omdat er geen plannen zijn voor het slopen en/of renoveren van 
de bedrijfswoning of het grootschalig verwijderen van groene elementen, zijn voor huis-
mus geen negatieve effecten te verwachten. 
 
niet jaarrond beschermde vogels 
Naast de voorstaande vier categorieën is er nog een vijfde categorie (beschermde) vo-
gels. Deze vogels beschikken over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats verloren 
is gegaan, zich elders te vestigen. Deze vogels (en hun broedplaatsen) zijn in principe 
buiten het broedseizoen niet beschermd. Alleen als zwaarwegende feiten of ecologische 
omstandigheden dat rechtvaardigen zijn deze soorten wel jaarrond beschermd. 
 
De houtsingels in en rondom het plangebied zijn geschikte broedlocaties voor vogels uit 
de vijfde categorie. Aangezien de houtsingels blijven gehandhaafd en zelfs worden uitge-
breid zijn voor deze categorie vogels zijn er geen omstandigheden aanwezig om deze 
vogels jaarrond te beschermen. Negatieve effecten op vogels uit de vijfde categorie 
worden dan ook niet verwacht indien rekening gehouden wordt met het broedseizoen 
(actieve broedplaatsen). 
 
amfibieën 
Het habitat van amfibieën is onder te verdelen in water- of voortplantingshabitat (vaak 
een poel, vijver of smalle watergang zonder grote vissen) en landhabitat (bosjes, struwe-
len e.d. en voor sommige soorten vergraafbaar zand). De watergangen in en rondom het 
plangebied vormen geschikt voortplantingswater voor diverse algemene soorten amfibie-
en zoals bruine kikker (Rana temporaria), gewone pad (Bufo bufo) en kleine watersala-
mander (Lissotriton vulgaris). Binnen het plangebied zijn voor deze algemene soorten 
tevens overwinteringsmogelijkheden aanwezig. Verblijfplaatsen van algemeen voorko-
mende beschermde soorten van de eerste beschermingscategorie van de Flora- en 
faunawet mogen op basis van een algemene vrijstelling worden aangetast bij ruimtelijke 
ingrepen. 
 
Uit de omgeving van het plangebied is verder het voorkomen bekend van rugstreeppad 
(Bufo calamita) (Creemers & Van Delft, 2009; Braad et al., 2015; www.ravon.nl). In 2015 
is er, in verband met de voorgenomen bouw van een onderzoeksreactor op onderzoeks-
locatie Petten, onder andere onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van rugstreep-
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pad (Braad et al., 2015). Bij dit onderzoek is ook de ruime omgeving meegenomen, 
waaronder het agrarische gebied waarin het plangebied Belkmerweg 67 te Sint Maar-
tensvlotbrug is gelegen. In het duingebied ‘Zwanenwater & Pettemerduinen’ is op mini-
maal 750 meter afstand van het plangebied kooractiviteit vastgesteld van enkele tot 
honderden dieren. In het agrarische gebied waarin het plangebied is gelegen, is rug-
streeppad niet aangetroffen. Het voortplantingswater van deze soort bestaat over het 
algemeen uit ondiepe snel opwarmende geïsoleerde watertjes, zoals tijdelijke plasjes bij 
bouwwerkzaamheden, maar ook in ondiepe net geschoonde sloten kan voorplanting 
plaatsvinden van deze soort. De watergangen in en rondom het plangebied zijn vanwege 
de waterdiepte, de (dikke) sliblaag en het ontbreken van snel opwarmende (flauwe) oe-
vers ongeschikt voor rugstreeppad.  
 
Rugstreeppad is een soort die met name voorkomt in dynamische milieus en in staat is 
om gebieden snel te koloniseren. De onder water gezette akker aan de westkant van het 
plangebied vormt potentieel geschikt voortplantingswater voor rugstreeppad. Aangezien 
het inunderen van de akker meestal maar een korter periode duurt (circa 3 maanden in 
de periode juli t/m september), is het niet de verwachting dat de ondergelopen akker 
ondertussen door rugstreeppad is gekoloniseerd. Effecten op meer strikt beschermde 
amfibieënsoorten worden daarom niet verwacht. 
 
reptielen 
Van zandhagedis zijn waarnemingen bekend uit het duingebied ten westen van het plan-
gebied (Creemers & Van Delft, 2009; Braad et al., 2015; www.ravon.nl). Andere soorten 
reptielen komen in deze regio van Nederland niet voor. Reptielen stellen strikte eisen aan 
de omgeving. De meeste reptielensoorten houden zich met name op in geleidelijke over-
gangssituaties tussen natuurlijke biotopen in bos-, heide- en veengebieden (bijv. heide 
en/of heischrale graslanden in combinatie met bossen en/of kleine landschapselemen-
ten). Het plangebied en de directe omgeving wordt intensief beheerd en is weinig natuur-
lijk, waardoor structuurvariatie nauwelijks aanwezig is. Er zijn daarmee geen geschikte 
situaties voor reptielen aanwezig in of in de directe omgeving van het plangebied. Op 
basis van de verspreidingsgegevens en de aanwezige biotopen wordt het voorkomen van 
meer strikt beschermde reptielensoorten in of direct aansluitend aan het plangebied 
uitgesloten. 
 
vissen 
Uit de omgeving van het plangebied is het voorkomen bekend van de meer strikt be-
schermde vissoorten bittervoorn (Rhodeus amarus), kleine modderkruiper (Cobitis tae-
nia) en rivierdonderpad (Cottus perifretum) (Braad et al., 2015; www.vissenatlas.nl). 
Tijdens de veldverkenning voor de quick scan is tevens een onderzoek uitgevoerd naar 
de aanwezige vissoorten. Van de in Nederland beschermde soorten worden alleen klei-
nere soorten in de watergangen in en rondom het plangebied verwacht. Daarom heeft de 
inventarisatie naar vissen zich alleen gefocust op kleinere vissoorten. De gebruikte on-
derzoeksmethode is afgestemd op de te verwachten soorten (zie paragraaf 3.1). 
 
onderzoek naar vissen 
In de watergang ten oosten van het plangebied is één exemplaar van kleine modderkrui-
per aangetroffen; deze soort is beschermd onder beschermingscategorie 2 van de Flora- 
en Faunawet. In de watergang die dwars door het plangebied loopt en in de watergang 
ten zuiden van het plangebied zijn geen vissen waargenomen. Overigens kon de water-
gang die dwars door het plangebied loopt niet volledig worden bemonsterd, vanwege de 
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vervanging van de windturbine, waardoor het voorkomen van kleine modderkruiper hier 
niet kan worden uitgesloten. Door het uitvoeren van werkzaamheden aan de watergan-
gen kunnen vaste rust- of verblijfplaatsen van kleine modderkruiper (tijdelijk) worden 
aangetast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in de watergang ten oosten van het plangebied is kleine modderkruiper aangetroffen 

 
insecten en overige soortengroepen 
Slechts een beperkt aantal van de zeer soortenrijke groep van de insecten is beschermd. 
De habitateisen van beschermde soorten binnen deze groep zijn vaak zeer locatie speci-
fiek en gebonden aan zeer bijzondere biotopen en/of specifieke waardplanten. Dergelijke 
biotopen zijn in het plangebied niet aanwezig.  
 
Ook strikt beschermde soorten mollusken en tweekleppigen kunnen worden uitgesloten 
in het plangebied. Uit de omgeving van het plangebied is het voorkomen bekend van de 
platte schijfhoren (Anisus vorticulus) (www.verspreidingsatlas.nl/S64600). Deze soort 
leeft in zoete, heldere en schone watergangen met een rijke begroeiing. Aangezien der-
gelijke situaties niet aanwezig zijn, wordt het voorkomen van platte schijfhoren uitgeslo-
ten. 
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4 C O N C L U S I E  

Aan Belkmerweg 67 te Sint Maartensvlotbrug (gemeente Schagen, provincie Noord-
Holland) is de ontwikkeling van een recreatievoorziening beoogd. Deze recreatievoorzie-
ning bestaat uit een kleinschalig kampeerterrein en Bed & Breakfast op het huidige erf en 
aansluitend gelegen perceel. 

4.1 GEBIEDSBESCHERMING 

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en de Ecologische Hoofd-
structuur/Natuurnetwerk Nederland (EHS/NNN) dient er getoetst te worden of de beoog-
de ontwikkelingen een negatieve invloed hebben op beschermde gebieden. Het plange-
bied te Sint Maartensvlotbrug ligt niet in of nabij de EHS/NNN of een gebied dat is aan-
gewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in de NB-wet. Gebiedsbescherming 
is op deze locatie niet aan de orde. 

4.2 SOORTENBESCHERMING 

In het kader van de Flora- en faunawet moet worden getoetst of ter plaatse van de ruim-
telijke ingrepen sprake is of kan zijn van negatieve effecten op beschermde planten en 
dieren. De beoogde ontwikkelingen kunnen biotoopverlies of verstoring (indirect biotoop-
verlies) tot gevolg hebben. 
 
De meeste van de mogelijk in (de omgeving van) het plangebied voorkomende soorten 
zoals zwanenbloem, egel, haas, konijn, mol, ree, kleine marterachtigen, spitsmuizen en 
muizen, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander zijn beschermd volgens 
het lichte beschermingsregime van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten geldt dat 
aantasting van vaste groei-, rust- en verblijfplaatsen op basis van een vrijstelling mogelijk 
is, zonder dat er sprake is van procedurele consequenties.  
 
Op basis van het onderzoek naar vissen, de verspreidingsgegevens, de aanwezige habi-
tats en de biotoopeisen van individuele diersoorten zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van 
kleine modderkruiper (beschermingscategorie 2 van de Flora- en faunawet) niet uit te 
sluiten binnen het plangebied. Van de overige (strikt) beschermde soorten worden geen 
groei-, rust- of verblijfplaatsen en/of andere essentiële onderdelen van het leefgebied 
verwacht binnen het plangebied. Aanvullend onderzoek naar eventueel binnen het plan-
gebied voorkomende meer strikt beschermde soorten is dan ook niet nodig. Zoals al 
eerder vermeld kunnen nesten van vogels worden verstoord als in het broedseizoen 
wordt gestart met werkzaamheden. 
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4.3 CONSEQUENTIES 

kleine modderkruiper Flora en faunawet 
Werkzaamheden aan watergangen dienen, in verband met de aanwezigheid van de 
beschermde kleine modderkruiper, aantoonbaar uitgevoerd te worden volgens een 
goedgekeurde gedragscode (dan is ook geen ontheffing nodig). Eén van de 
gedragscodes die kleine ruimtelijk ingrepen aan watergangen heeft opgenomen is de 
‘Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen’. 
Indien aantoonbaar gewerkt wordt volgens deze gedragscode zijn met name de werkpe- 
riode en -methode van belang. Bij voorkeur dient er gewerkt te worden in de periode 15 
juli tot 1 november; in het voorjaar (vanaf half maart) kan er ook worden gewerkt als er 
geen broedvogels aanwezig zijn. Daarnaast dienen te vergraven/dempen delen leegge- 
vist te worden en dient vrijgekomen slib onderzocht te worden op aanwezige vissen. De 
weggevangen en in het slib aanwezige vissen dienen elders (geschikt biotoop in de om- 
geving) teruggeplaatst te worden. Het vangen van beschermde dieren en het elders 
terugplaatsen gebeurt onder begeleiding van en op aanwijzing van een ecologisch des- 
kundig persoon met kennis van de betreffende soort(en). Voor de exacte maatregelen 
dient de gedragscode zelf geraadpleegd te worden. 
 
kleine modderkruiper Wet natuurbescherming 
Met ingang van 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Onder deze 
wet is de kleine modderkruiper geen beschermde soort meer. Wel geldt de zorgplicht. 
Schadelijke handelingen dienen voorkomen te worden dan wel zodanig te worden 
verricht dat effecten worden voorkomen. Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen kunnen 
werkzaamheden in lijn met een gedragscode worden uitgevoerd (zie bovenstaande 
beschrijving bij ‘kleine modderkruiper Flora en faunawet’). 
 
Verder zijn twee algemene voorwaarden vanuit de Flora- en faunawet altijd van toepas-
sing: 
• de start van werkzaamheden (bijvoorbeeld grondbewerking en het verwijderen van 

vegetatie en opstallen) dient buiten het broedseizoen van vogels (globaal half maart 
tot half juli) plaats te vinden om verstoring van broedvogels en het broedsucces te 
voorkomen. Alleen op basis van gericht onderzoek (naar broedende vogels), mag 
van deze voorwaarde worden afgeweken. 

• op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de 
uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor 
de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren 
van werkzaamheden altijd rekening moet worden gehouden met aanwezige planten 
en dieren. Zo dienen maatregelen te worden getroffen om bijvoorbeeld verstoring tot 
een minimum te beperken. Dieren moeten de gelegenheid hebben om uit te wijken 
en mogen niet opzettelijk worden gedood. Dit kan door: 
• voortijdig maaien van het plangebied zodat dieren wegtrekken; 
• het beperken van verlichting tijdens de avonduren in voorjaar, zomer en herfst 

ten behoeve van vleermuizen en andere nachtdieren; 
• de werkzaamheden starten buiten het voortplantingsseizoen en/of onder 

begeleiding van een ecoloog. 
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INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding

2. Gebiedskenmerken
• Ligging
• Ontstaansgeschiedenis
• Specifieke kenmerken
• Ruimtelijke analyse
• Beleid, waardering, ontwikkeling

3. Het ontwerp
• Algemeen
• Landschappelijke inpassing en structuur
• Bebouwing
• Verharding

4. Beeldkwaliteit
• algemeen

4.1 Landschappelijke structuur
• duinrel
• nollen

4.2 Bebouwing
• Bed & Breakfast
• Trekkershutten
• Sanitaire units

4.3 Erfinrichting
• wegen, paden, parkeren
• erfafscheidingen
• water en zuivering
• verlichting
• afvalinzameling

5. Colofon
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1. INLEIDING

Familie C. de Graaf (Zwanendal BV), gevestigd aan de Belkmerweg 67 te 1753 GD Sint 
Maartensvlotbrug, is voornemens een kleinschalig kampeerterrein met trekkershutten en 
een Bed- en Breakfast te realiseren op hun perceel.

Het doel van het voornemen is te komen tot een verbreding van de huidige activiteiten 
(recreatie als nevenactiviteit) middels het realiseren van een kleinschalig kampeerterrein  
bestaande uit maximaal 25 standplaatsen waarvan maximaal 7 vaste kampeermiddelen 
(trekkershutten met een oppervlakte van ca. 36 m2) en daarnaast een Bed- en 
Breakfastgebouw met een oppervlakte van ca. 200 m2.

Een dergelijke ontwikkeling is in de gemeentelijke welstandsnota niet voorzien. Daarom is 
als aanvulling op deze welstandsnota dit beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Na vaststelling in de raad is dit beeldkwaliteitsplan mede toetsingskader voor de 
beoordeling van aanvragen van een omgevingsvergunning.

Het plan behelst zowel criteria met betrekking op de bebouwing als criteria met 
betrekking op de erfinrichting en landschappelijke inpassing.

Dit beeldkwaliteitsplan is afgestemd op de Welstandsnota van de gemeente Schagen, 
het landschapsontwikkelingsplan Veelkleurig Landschap (2009) en de Gebiedsvisie St 
Maartenszee (2012).
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2. GEBIEDSKENMERKEN

Ligging
Het plangebied ligt in de provincie Noord Holland tussen de plaatsen Petten en 
Callantsoog, midden in het open landschap van de Zijpe- en Hazepolder nabij Sint 
Maartensvlotbrug.  

De ligging midden in de polder maakt dat de kavel niet aan een doorgaande route ligt, 
maar wel grenst aan de Westerduinweg. De ontwikkeling van de camping heeft betrekking 
tot het gedeelte rond de boerderij. Een zorgvuldige landschappelijke inpassing is hiermee 
belangrijk en is in dit plan voorzien.

Belkmerweg

Topografische kaart van de locatie
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(S.1034_(03) kaart 052 (landkaart, gravure, papier), Atlassen uit het 
Scheepvaartmuseum, Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam)
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Ontstaansgeschiedenis

Zijpepolder
Wat nu de Zijpe- en Hazepolder is, was tot de 12e eeuw een hoogveengebied, beschermd 
door de duinenrij waarop gemeenschappen als Hondsbosch en Callantsoog ontstaan 
waren. De ontginning van het veen ten behoeve van akkerbouw leidde er toe dat het 
land verlaagd werd en mede dankzij een verhoging van de zeespiegel kwam het gebied 
in gevaar. Door stormvloeden in de 12e, 13e en 14e eeuw ontstond aldus een zeegat, Sipe 
(wat ‘geul’ betekent) genoemd. 
 
Al vanaf de 13e eeuw was er sprake van bedijkingswerkzaamheden. Onder andere de 
Westfriese Omringdijk ontstond in deze periode. Desondanks viel het Noorderkwartier 
regelmatig ten prooi aan nieuwe stormvloeden, waarbij grote gebieden onder water 
kwamen te staan. Het was de kanunnik en kunstschilder Jan van Scorel die in de 16e eeuw 
het initiatief nam om de definitieve bedijking van de Zijpe ter hand te nemen en daar een 
plan voor maakte.  
 
Een aantal pogingen mislukte, maar in 1597 werd de dijk om de Zijpepolder dan toch 
gedicht. Kort na de drooglegging ontstonden de eerste buurtschappen in de polder zoals 
Oudesluis, Schagerbrug, Sint Maartensbrug en Burgerbrug, verbonden door de Grote 
Sloot, die de polder in de lengte doorsnijdt. 

De polder werd vanaf ca. 1600 door een twintigtal molens bemalen, iedere molen nam 
een eigen deel (ook wel afdeling genoemd) voor zijn rekening. Het gebied werd hiertoe 
verkaveld en aan de delen werden de letters van het alfabet (A tot en met U, de letter 
J komt niet voor) toegekend. Na de drooglegging werd de polder vooral voor veeteelt 
gebruikt. In de tweede helft van de 19e eeuw volgde, net als in de aangrenzende Anna 
Paulownapolder en Wieringerwaard, ook de bloembollenteelt.
(Bron: Wikipedia)
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Specifieke kenmerken

Aan de westkant liggen de Pettemerduinen en het aansluitende natuurgebiedje het 
Korfwater, aan de landkant begrensd door een oude zandstuifdijk. De natuurwaarde 
van de duinen is zeer hoog en zijn (concept) aangewezen als (concept) Natura 2000 
gebied. Het grootste deel is toegankelijk voor recreanten. In het duinlandschap ligt 
bedrijventerrein Onderzoeks Locatie Petten (OLP) als enclave. De poldergronden vormen 
een open landschap met voornamelijk bollenteelt. Het is bollenconcentratiegebied.

De duinen behoren tot de hoofdgroenstructuur. In de polder wordt de hoofd-
groenstructuur met name gevormd door de erfbeplanting, geriefbosjes en de groensingels 
rond de recreatieterreinen. De erfbeplantingen zijn in dit gebied echter vaak afwezig of van 
slechte kwaliteit. De groenstructuur van de Zeeweg heeft weinig allure. Er is tegenwoordig 
een harde scheiding tussen de duinen en de polder. (bron: Een veelkleurig landschap - 
Gemeente Zijpe, 2009)

Ten zuiden van de Zeeweg is de Westerduinweg een weg door de polder onder aan de voet 
van de duinen. Hier is een weids uitzicht over het zuidelijk deel van de Zijpepolder tot aan 
het duingebied van Schoorl. Het wegprofiel heeft geen opgaande beplanting, heeft een 
open karakter. De recreatieterreinen van de Goudvis en Bohemian Resort hebben een open 
(kaal) karakter met een strakke vormgeving. Duidelijk zichtbaar zijn de zendmast achter 
de Goudvis, de moderne windmolens in de polder, op het terrein van Pallas, Zwanendal 
en langs het Noordhollands Kanaal. De benzinepomp naast hotel St. Maartenszee en de 
bedrijfsgebouwen van de Onderzoekslocatie Petten zijn beeldbepalend.

Uit een Veelkleurig landschap:

Kaartbeeld bestaande situatie met:
1. Natuurwaarden
2. Landschap en grondgebruik
3. Waterlopen en waterbergingsopgave
4. Recreatie

Streefbeeldenkaart Petten e.o.

Foto richting het perceel van Zwanendal 
met kenmerkende windmolen die de 

kavel markeert.

Foto richting Onderzoekslocatie Petten 
vanaf het perceel van Zwanendal. De 

gebouwen en duinen zijn goed zichtbaar.
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Ruimtelijke analyse
Het plangebied ligt midden in de open ruimte van de Zijpe polder. De verkaveling van 
de polder is terug te vinden in de zichtlijnen van de sloten die richting geven aan het 
polderlandschap. De plantrichting van de bollenvelden ondersteund deze richting.  
 
De kavel heeft een groene omlijsting van bomenstruweel. De boerderij kijkt daar doorheen 
en ligt prominent aan één van de primaire watergangen van de polder. De windmolen is 
een duidelijke landmark van deze plek. De verbinding met duurzaamheid is juist daarom 
zeer zichtbaar en een inspiratie voor de camping.  
De schuren naast de boerderij hebben een rustige hoofdvorm en zijn uitgevoerd in een 
gedekte kleur die aansluit bij het omlijstende groen. De nokrichtingen staan haaks op 
de verkavelingsrichting van de polder. Hiermee onderscheiden ze zich van de boerderij 
waarbij de nokrichting evenwijdig aan de verkavelingsrichting van de polder loopt. 
 
De boerderij kenmerkt zich door zijn fraaie hoofdvorm en is voorzien van zorgvuldig 
vormgegeven details als de rieten kap en de koperen goten. Voor de uitbouw is gekozen 
voor gedekte kleuren en materialen zoals de zwarte potdeksel houten delen.

1 2

3 4
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Beleid, waardering, ontwikkeling

In de ruimtelijke plannen van de Provincie Noord-Holland en Gemeente Schagen 
worden diverse uitspraken gedaan over dit gebied. In eerste instantie wordt verwezen 
naar de betreffende plannen. In dit beeldkwaliteitsplan wordt volstaan met een 
selectie van relevante uitspraken.  
 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 - kwaliteit door veelzijdigheid (juni 2010)
De boeren worden gezien als de beheerders van het landschap. De Zijpe- en 
Hazepolder zijn in de structuurvisie aangewezen als bollenconcentratiegebied. 
Er is voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie in de Zijpe- en 
Hazepolder. In het gebied zijn mogelijkheden voor het opwekken van duurzame 
energie aangegeven. 

Het uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid van de Provincie Noord-Holland
is behoud en ontwikkeling van de Noord-Hollandse cultuurlandschappen.
De Provincie Noord-Holland wil deze (cultuur)landschappen optimaal gebruiken door 
hun kenmerken te koesteren en te benutten bij nieuwe ontwikkelingen. De Provincie 
ziet er op toe dat ontwikkelingen die buiten bestaand bebouwd gebied tot stand 
komen, plaatsvinden op basis van de karakteristieke eigenschappen, het zogenaamde 
landschaps-DNA, van de verschillende landschappen. Binnen het bebouwd gebied is 
het dorps-DNA leidend in het beleid voor ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Nieuwe plannen dienen de ontwikkelingsgeschiedenis, de ordeningsprincipes en 
bebouwingskarakteristiek van het landschap en de inpassing in de wijdere omgeving als 
uitgangspunt te hanteren. Mogelijke negatieve effecten dienen te worden gecompenseerd.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (juni 2010)
In de Leidraad voor Landschap en Cultuurhistorie zijn de kwaliteiten van het 
landschap vastgelegd in de kernkwaliteit, landschaps-DNA en dorps-DNA. Alle 
ruimtelijke ontwikkelingen dienen deze ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt te 
hanteren.

De kernkwaliteit van het landschap in de Zijpe- en Hazepolder bestaat uit de nog 
aanwezige nollen (duintjes). Het landschaps-DNA beschrijft voor het landschap van 
de aandijkingen een geometrische opzet. Er is een verschil tussen de lengtelijnen 
en dwarslijnen. Binnen de lengtelijnen is de Groote Sloot van groot belang. Hier 
bevinden zich cultuurhistorisch waardevolle stolpen. De open ruimten in het 
aandijkingenlandschap van de Zijpe- en Hazepolder zijn bijzonder waardevol.  
De ruimten zijn aan twee zijden (de lange zijden) ruimtelijk begrensd. De ruimtes zijn 
langwerpig en hebben een noord-zuid richting. De nog aanwezige nollen (duintjes) 
hebben een aardkundige kwaliteit.
 

Wanneer een ondernemer een recreatiepark wil uitbreiden buiten bebouwd gebied, 
dient bij de provincie ontheffing aangevraagd te worden van de provinciale verordening. 
De ondernemer dient nut en noodzaak aan te tonen van uitbreiding. De ruimtelijke 
kwaliteit en landschappelijke inpassing moet voldoen aan de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie. (bron: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, juni 2010).

Provinciale Ruimtelijke Verordening bij de Structuurvisie Noord-Holland
Voorstellen worden o.a. bekeken op trends die spelen in de recreatieve sector, zoals de 
vraag naar aanvullende voorzieningen. Daarnaast wordt onderzocht wat nut en noodzaak 
is per gemeente voor uitbreiding.

Samenvatting provinciaal beleid:
• Bollenconcentratiegebied
• Mogelijkheden voor recreatie
• Ruimte voor duurzame energie
• Koesteren cultuurlandschap
• Ontwikkeling op basis van landschaps-DNA

Artist Impressie van de Westerduinweg met Nollen als overgang naar de camping.  
Bron: Gebiedsvisie St Maartenszee, september 2012.
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Op gemeentelijk niveau zijn er een aantal relevante beleidsstukken met betrekking tot 
deze locatie. Met name het landschapsontwikkelingsplan “Een Veelkleurig Landschap” 
en de gebiedsvisie Sint Maartenszee doen concrete uitspraken voor het ontwerp en de 
beeldkwaliteit.

Landschapsontwikkelingsplan Veelkleurig Landschap (2009)
Het Veelkleurig Landschap is een beleidsvisie voor het landschap in de gemeente Zijpe 
waarin wordt gestreefd naar een duurzame landschapsontwikkeling. Een duurzame 
landschapsontwikkeling heeft de belangen van alle partijen zorgvuldig afgewogen, wat 
leidt tot een aantrekkelijk, economisch vitaal en leefbaar landschap.

Landschap en recreatie: 
• Een aantrekkelijk landschap vergroot de concurrentiekracht van de recreatieterreinen 

en het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.
• Behoud van openheid van het landschap
• Groenstructuur in het landschap wordt gevormd door de groensingels rond dorpen, 

recreatieterreinen, de (Korte) Ruigeweg en de erfbeplanting rond boerderijen.
• Zoveel mogelijk het contrast tussen de met groen omzoomde dorpen en de open 

polder versterken.
• Recreatieve routes (‘ommetjes’) realiseren met behulp van medewerking 

grondeigenaren en met meeliften met andere ruimtelijke ontwikkelingen.

Natuur en water:
• Koppelen van natuurwaarden en de wateropgave. Natuurontwikkeling laten meeliften 

met andere landschappelijke ingrepen/ontwikkelingen.
• Recreatief medegebruik van natuur binnen de randvoorwaarden van de bescherming 

van de natuurwaarden.
• Bij alle ontwikkelingen natuurwaarden meenemen in de planvorming.
• Voorzieningen voor ‘Bollenvogels’ stimuleren (graslanden, ruigtes, akkerranden, ruige 

oevers).

Beleidsnota verblijfsrecreatie voormalig Gemeente Zijpe met Toestingskader (2009)
In de nota wordt het ambitieniveau van toekomstige ontwikkelingen als volgt  
geformuleerd: Inzetten op groei, op kwaliteitsverbetering en op een eigen gezicht.  
 
Dit moet gerealiseerd worden door:
• ruimte voor kwaliteitsverbetering en modernisering van het aanbod
• voorkeur voor ruimte voor uitbreiding van bestaande bedrijven t.b.v. 

kwaliteitsverbetering, vanwege de bestaande infrastructuur en voorzieningen.
• ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en bedrijven, zoals groepsaccommodaties, voor 

zover dit leidt tot meer differentiatie in het aanbod
• seizoensverlenging en minder leegstand

• betere profilering van Zijpe
• samenwerken bevorderen, met regionale partijen zoals de Onderzoekslocatie Petten, 

de VVV, natuur- en landschapsorganisaties, de waterschappen, de agrarische sector, 
enzovoort.

Nota Economische Zaken voormalig Gemeente Zijpe (oktober 2010)
Het toerisme en recreatie is een belangrijk onderdeel van de economie van de gemeente 
Zijpe. In de Nota Economische Zaken uit 2010 wordt toerisme en recreatie (samen met de 
agrarische sector en energie) als speerpuntsector genoemd. De kleinschaligheid en de 
natuur, rust en ruimte van het gebied is hierbij belangrijk.

IMA Identity Match Academy
In de studie van de IMA naar de identiteit en “branding” van de regio aan de Noordzeekust 
is gekeken naar de bouwstenen die van invloed zijn op het huidige karakter en de 
toekomstig te onwikkelen kwaliteiten. Voor de omgeving van Sint Maartenszee worden 
termen genoemd als lekker op jezelf, in de verte, verstoppertje en het is wat het is.  

Ook worden voorbeelden genoemd van Kamperen bij de boer waarbij het voorbeeld van 
kamperen tussen de bloembollen en bijzonder kamperen naar voren komen. Wat is er 
mooier als wakker worden tussen de bollen met een kleurrijk uitzicht? Waar vindt je dat 
nog in Nederland? 

Samenvatting gemeentelijk beleid:
• Behoud openheid van het landschap
• Koppelen natuurwaarden aan nieuwe ontwikkelingen
• Speciale aandacht voor bollenvogels
• Ruimte voor recreatie met bijzondere concepten

Ingrediënten voor het ontwerp:
• Nollen als visuele scheiding en overgang camping - landschap en op het terrein als 

thema en ontwerpmiddel
• Duinrel als ecologische buffer en overgang camping - landschap
• Toepassing van diverse inheemse soorten in de randen van het plangebied, zodat deze 

ecologische kwaliteit krijgen
• Recreatie-concept met kamperen bij de boer, tussen de bollen, beleving 

duurzaamheid verder uitwerken.
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Ontwerp in omgeving
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3. HET ONTWERP

Algemeen
Het ontwerp van de camping voorziet in een ruime opzet voor 18 passantenplaatsen,
7 trekkershutten en een Bed & Breakfast gebouw met toiletvoorziening. De structuur van 
de camping sluit aan bij de opzet van de agrarische kavel en kent een rustige lineaire 
opzet. Op deze manier blijft er een sterk contrast tussen landschap en de kavel.

De kavel wordt door de uitbreiding met de camping meer vierkant en meer groen. Omdat 
de huidige groenstructuur zoveel mogelijk behouden blijft en er een groot deel wordt 
aangeplant komt er in totaal een ruime hoeveelheid bij. Door te kiezen voor de nollen 
en de duinrel is de toevoeging bovendien een verbreding van de verschillende milieus 
waardoor de diversiteit toe zal nemen. De combinatie met de bollenteelt zorgt voor een 
interessante mix van flora en fauna.

De bebouwing krijgt een uniek karakter welke aansluit bij het recreatie concept van 
kamperen bij de boer. De ligging midden tussen de bollen maakt dit een uniek concept. De 
link met duurzaamheid is een belangrijke inspiratie. De aanwezige windmolen fungeert als 
landmark in de omgeving en is een opmaat voor meer duurzame middelen. In de eerste 
plaats komen mensen voor de rust, maar ook om duurzaamheid te ervaren. De unieke 
ligging en groene omlijsting zijn belangrijke ingrediënten. Daarbij komt dat de bebouwing 
voor de camping in de vorm van trekkershutten en de B&B in een natuurlijke uitstraling 
worden uitgevoerd. Tenslotte zal ook een decentrale afvalwaterzuivering een plek krijgen 
op de camping waardoor een aantal kringlopen lokaal worden opgelost. 

Het ontwerp van de camping is in een aantal thematische kaarten uitgewerkt, zodat de 
structuur van het ontwerp beter leesbaar is. Hiernaast zijn de kaarten voor water-, nollen-, 
groen- en bebouwingstructuur opgenomen. Op de volgende pagina’s worden deze 
uitgebreid behandeld.

 

Water

Beplanting

Nollen en gras

Bebouwing
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Landschappelijke inpassing en structuur
De landschappelijke inpassing is zorgvuldig gekozen en heeft een natuurlijk karakter. Het 
ontwerp verwijst naar de nabijgelegen duinen aan de Westerduinweg.
De landschappelijke inpassing richting de Westerduinweg is uitgevoerd in de vorm van 
een ‘duinrel’, waarbij de watergang wordt voorzien van een ecologische oever en de 
vrijgekomen grond zal worden opgebracht om zodoende enkele lage duinen te vor-
men. Op deze lage duinen (lage nollen) zal een passende vegetatie komen, bestaande uit 
verschillende grassoorten. De ecologische oever biedt een geleidelijke overgang van het 
bollenlandschap naar de camping en vanwege het flauwe talud heeft het een ecologische 
kwaliteit met bijbehorende flora en fauna. Er blijft een duidelijke zichtrelatie tussen het 
bollenveld en de camping zodat gasten wel naar buiten kunnen kijken maar tegelijk de 
privacy wel gewaarborgd is. 

Om voldoende ruimte voor de camping te hebben zal de recent gegraven sloot worden 
verlegd. De oorspronkelijk loop van deze sloot zal worden hersteld. Op deze plek zal ook 
de decentrale afvalwaterzuivering aantakken en worden ontworpen. De exacte invulling 
hiervan is op dit moment nog niet bekend en is daarom globaal aangegeven.

Voor de zijdelingse inpassing wordt gekozen voor een meer robuustere invulling van een 
brede watergang met zogenaamde ‘nollen’ en bijbehorende begroeiing in de vorm van 
‘duinstruweel’. Deze zijdelingse inpassing is door zijn begroeiing robuuster van vorm maar 
kent tegelijk doorzichten van binnen naar buiten. Het struweel zal bestaan uit typische 
duinvegetatie en kent een samenstelling van Meidoorn, Sleedoorn, Duindoorn, Kardinaals-
muts en Lijsterbes. Aan de binnenzijde van het duinstruweel kunnen ook vruchtdragende 
soorten als Braamsoorten, Heggenroos, Struweelroos en Rode Kornoelje worden ingeplant 
of via natuurlijke verspreiding opkomen. De sloot zal net als bij de duinrel worden verbreed 
en worden uitgevoerd met een natuurlijk talud.
De oorspronkelijke groene beplanting wordt zoveel mogelijk intact gelaten en op een 
aantal plaatsen omgevormd naar het duinstruweel.

Op het perceel van Zwanendal zal een pilot worden gestart met decentrale 
afvalwaterzuivering. De locatie hiervan zal liggen nabij de windmolen. De visuele impact 
van de zuivering is minimaal omdat het grotendeels onder het maaiveld plaatsvindt dan 
wel een natuurlijke uitstraling zal hebben die past bij de gekozen inrichting.
 

nollen vegetatie

nollen struweel

Beplanting
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Bebouwing 
De bebouwing van de camping kenmerkt zich door de 18 passantenplaatsen en 7 
trekkershutten (36 m2). De trekkershutten sluiten aan bij het karakter van de plek, maar 
zijn ook uniek in hun vormgeving. Een natuurlijke uitstraling en materiaalgebruik staan 
hierbij voorop. Omdat de windmolen prominent aanwezig is, mag ook duurzaamheid in de 
gebouwen gezien worden.  
Verder komt er op het terrein een gebouw voor een Bed & Breakfast van ca. 200 m2. 
De vorm van de accommodatie refereert naar de agrarische functie van de plek.  
Om dit mogelijk te maken zal de vorm van het bouwvlak worden aangepast. Bij de 
kampeerplaatsen zullen maximaal 9 kleine toiletunits worden geplaatst, deze sluiten aan 
bij de karakteristiek van de trekkershutten en B&B-gebouw en zijn ondergeschikt in hun 
uitvoering. 

Verharding
Om de camping alle ruimte te geven zal op de kavel de verharding anders worden 
ingedeeld. De routes voor de camping worden gescheiden van het verkeer voor het 
bedrijfsmatige deel van de plek. 

Het parkeren wordt buiten de camping ondergebracht. Hiervoor zullen enkele bomen in 
de bestaande groenstructuur moeten verdwijnen, maar met de extra aanplant aan de zijde 
van de camping wordt deze ruimschoots gecompenseerd. In totaal is er in deze centrale 
parkeerplaats ruimte voor ongeveer 32 plaatsen. Een overloop is mogelijk op het privéter-
rein van de eigenaar, zodat er in geen geval een tekort zal zijn.

Het huidige erf is grotendeels uitgevoerd in gesloten verharding. De nieuwe verharding 
ten behoeve van de parkeervoorziening en de verhardig van de paden op de camping zal 
worden uitgevoerd in een half open verharding welke aansluit bij het natuurlijke karakter 
van de camping.

Deze onderdelen zullen in het volgende hoofdstuk verder worden uitgewerkt middels 
beeldkwaliteitscriteria met referentiebeelden. 

Verharding
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4. BEELDKWALITEIT

Algemeen
De beeldkwaliteit van de camping krijgt een natuurlijke uitstraling. Deze wordt in 
hoofdzaak gevormd door de landschappelijke onderlegger.  In de eerste plaats zijn dat 
de groene randen met de ecologische oevers. Op de tweede plaats zijn het de nollen 
die niet alleen aan de randen voorkomen maar ook op de camping voor afscheiding en 
aangename plekjes zorgen. De nollen worden ingeplant met specifieke soorten waardoor 
de ecologische kwaliteit verder wordt versterkt en waardoor privacy wordt gewaarborgd. 

Per onderdeel zullen de beeldkwaliteitseisen worden vastgelegd middels een 
omschrijving, een referentiebeeld of visusalisatie en een set van criteria. 
Voor de landschappelijke structuur zal de nadruk liggen op de omschrijving van de 
gewenste kwaliteit en het benoemen van specifieke soorten. Voor de bebouwing ligt de 
nadruk op het benoemen van de specifieke bebouwingskenmerken en maatvoeringen.

Het is niet de bedoeling om de latere ontwerpfase te frusteren maar juist om 
mogelijkheden en positivieve voorbeelden te formuleren. 

Visualisatie van de nieuwe situatie. 
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Duinrel met breed slingerend 
stroomgebied

RugstreeppadBeekpunge
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4.1. Landschappelijke structuur

Duinrel
Het woord ‘rel’ betekent ‘gegraven gang’. Het verschil tussen duinbeken en duinrellen is dat 
de loop van een duinbeek natuurlijk is ontstaan, terwijl een duinrel gegraven is. Een duinrel 
is een ondiepe watergang met zandige bodem en stromend water. Het water loopt vanaf 
de duinrand naar de lager gelegen, aangrenzende polders. De stroming van het water is 
zichtbaar en vormen vaak stroomribbels op de zandige bodem.

Vlakbij de duinen zijn rellen vaak smal en diep. Meer landinwaarts liggen duinrellen 
ondieper ten opzichte van het maaiveld. In een breed, ondiep stroombed kan een rel 
kronkelen. Duinrellen die diep insnijden of wat verder van de duinrand liggen voeren vaak 
het hele jaar water af.

De stroomsnelheid van relwater verschilt door het jaar heen en van plek tot plek. Naast 
de variatie in vorm, breedte, ligging en stroomsnelheid verschillen de duinrellen ook qua 
water. De waterkwaliteit varieert soms van kalkarm tot kalkrijk en van zoutarm tot (bijna) 
brak. Dit vormt de basis voor de biodiversiteit in de duinrellen. Ook zien we verschillen 
tussen dichtbij de duinrand en verder landinwaarts. Duinrellen  kennen een rijk en 
gevarieerd planten- en dierenleven. In en rond de rellen leven soorten die elders in Noord-
Holland zeldzaam of minder algemeen zijn.

Planten zoals Klimopwaterranononkel, Paarbladig fonteinkruid, Holpijp, Beekpunge en 
Groot moerasscherm worden vaak aangetroffen bij de rellen van Bergen. Amfibieën 
soorten zoals Bruine kikker, Groene kikker, Gewone pad, Rugstreeppad en Kleine 
watersalamander zijn goed vertegenwoordigd in de omgeving van duinrellen. Van de 
vissen treffen we onder andere de beschermde vissoorten Bittervoorn, Riviergrondel en 
Kleine modderkruiper aan. Ook vinden we verschillende waterinsecten, die aangepast zijn 
aan stromend water, zoals de Beekloper, de Waterroofkever en Vlokreeftjes. Deze soorten 
kunnen prooi zijn van verschillende vogels en zoogdieren die foerageren bij duinrellen.

De duinrellen in dit ontwerp worden uitgevoerd met een natuurlijk talud, de vrijgekomen 
grond wordt aangebracht achter de oever als nollen. Hierdoor ontstaat een grote 
natuurlijke overgang van landschap naar camping. De vegetatie op deze nollen zal bestaan 
uit gras- en lage struikvegetatie. Soorten als helmgras, duindoorn, wilde liguster, wilde 
kardinaalsmuts, gaspeldoorn kunnen hierin terugkomen. Wat betreft afmeting omvatten 
de duinrel en nollen op deze plek minimaal 15 meter, waarvan 5 meter voor de duinrel 
inclusief oevers en 10 meter voor de nollen met beplanting. De hoogte van de nollen 
bedraagt maximaal 1,5 meter met doorzichten van binnen naar buiten. De beplanting is 
half open waarbij de struiken pluksgewijs voorkomen. 

Smalle duinrel met bloemrijke bermenWaterstructuur

Gewone dotterbloem Klimopwaterranonkel
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Profielschets over Duinrel en Nollen

Referentie lage nollen Referentie nollen met pluksgewijze Duindoornstruiken in grassige omgeving
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4.1. Landschappelijke structuur

Nollen
In de omgeving van het plangebied, nabij Callantsoog liggen een aantal oude 
nollengronden namelijk de Kerkenollen, Noorwegen, Abbestee, Luttjenollen en de 
Nabbersnollen. Ook is op de historische kaarten te zien dat tot dicht in de buurt de nollen 
in het verleden voorkwamen. Het gebruik van nollen als ontwerpingrediënt is hiermee te 
verantwoorden. Bovendien past dit landschapstype goed bij de nabijgelegen duinenrij die 
aan de Westerduinweg grenst. 

Nollen ontstonden in de waddenzee rond de eilanden zoals ook Callantsoog vroeger was. 
Een NOL is een aaneenstuiving van zand welke geleidelijk met helm en andere sterke 
planten of struiken begroeide. Net zoals nu op het strand komt er achter elk klein dingetje, 
in de luwte, een hoopje zand te liggen. Soms kon dit hobbeltje zand uitgroeien tot een 
sterke duin of duingebiedje. De geboorte en ontwikkeling van een Nol.

Wel weten we dat de nollen zeker 1000 jaar oud zijn en daarmee tot de oudste delen 
van de Kop van Noord Holland behoren. Merkwaardig is dat de Nollen nauwelijks 
bekendheid genieten en ook ‘s zomers heerlijk rustig zijn met een overvloed aan bijzonder 
natuurschoon.

De nollen in dit plan zullen worden vormgegeven als lichtglooiende duinen. De 
vrijkomende grond die uit de sloten wordt gewonnen voor  het realiseren van de 
ecologische oevers vormt de basis voor de nollen. Zo kan met een gesloten grondballans 
worden gewerkt. 

Het struweel zal bestaan uit typische duinvegetatie en kent een samenstelling van Mei-
doorn, Sleedoorn, Duindoorn, Kardinaalsmuts en Lijsterbes. Aan de binnenzijde van het 
duinstruweel kunnen ook vruchtdragende soorten als Braamsoorten, Heggenroos, Stru-
weelroos en Rode Kornoelje worden ingeplant of via natuurlijke verspreiding opkomen. De 
sloot zal net als bij de duinrel worden verbreed en worden uitgevoerd met een natuurlijk 
talud.

De oorspronkelijke groene beplanting wordt zoveel mogelijk intact gelaten en op een 
aantal plaatsen omgevormd naar het duinstruweel.

Foto van lage duinen met gras en struikenKaartbeeld met duiding van de nollen.

Duindoorn Bloeiende brem met helmgras
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Bed & Breakfastgebouw

Referentiebeeld van een B&B met een bebouwingsaccent in de vorm van een 
hooiberg in twee lagen met kap.
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4.2. Bebouwing

Bed & Breakfast
Het gebouw voor de Bed & Breakfast sluit in vormgeving en uitstraling aan bij de boerderij. 
Ruimtelijk functioneel biedt het gebouw ruimte aan de Bed & Breakfast. Het gebouw krijgt 
een accent op de kop in de vorm van een hooiberg met een extra verdieping. Het gebouw 
heeft in zijn geheel een overwegend rechthoekig grondplan. 

Ligging
• Het gebouw heeft een centrale  ligging op de camping aan het grote veld. 
• De orientatie van het gebouw is gericht op het grote veld.  

Massa 
• De omvang van het gebouw bedraagt maximaal 200 m2;
• De hoofdmassa bestaat uit 1 bouwlaag met kap en kent een eenvoudige hoofdmassa;
• De kapvorm van de hoofdmassa kent een hellend dakvlak (zadeldak);
• Een overkapping met varanda kan als onderdeel worden toegevoegd aan de veldzijde. 

• Het accent van de hooiberg bestaat uit 2 bouwlagen met kap;
• De kapvorm van de hooiberg is in harmonie met de hoofdmassa en bij voorkeur een 

tentdak in vorm;
• Zowel hoofdvorm als accent kennen een horizontale gevelgeleding met een plint.  

Detaillering
• detailleringen als gootlijsten, gootklossen, kozijnen etc. zijn zorgvuldig maar 

overwegend eenvoudig;
• detailleringen zijn afgestemd op die van de boerderij.

Materialen
• kleurgebruik in gedekte tinten, bijvoorbeeld gepotdekselde houtdelen op een 

gemetselde plint van baksteen;
• afgestemd op het materiaalgebruik van de boerderij.

Referentie van de boerderij met gepotdekselde houten delen en plint in 
baksteen. De boerderij is uitgevoerd met koperen hemelwaterafvoer.

Detail van de koperen hemelwaterafvoer.
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Trekkershutten

Referentiebeeld van een trekkershut met groene uitstraling door het 
vegatatiedak en materiaalgebruik in hout.
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4.2. Bebouwing

Trekkershutten
De trekkershutten (7 stuks) zijn kleine unieke gebouwtjes met een duurzame uitstraling. 
De uiteindelijke uitwerking moet de defintieve vormgeving bepalen. De gehanteerde 
referentiebeelden zijn ter indicatie van de kwaliteit en uitstraling opgenomen.

Ligging
• De trekkershutten liggen aan de rand van de camping;
• de orientatie van de trekkershutten hangt af van de plek in combinatie met de privacy 

ten opzichte van de andere hutten;
• de trekkershutten hebben een zichtlijn naar het buitengebied;
• de plaatsing van de hutten wordt afgestemd op het ontwerp van de definitieve 

trekkershutten en kan afwijken van de aangegeven locaties.

Massa 
• De omvang van een trekkershut bedraagt maximaal 36 m2;
• de trekkershutten bestaan uit 1 bouwlaag met kap;
• de hutten zijn vormgegeven als enkelvoedige massa’s zonder aan- of uitbouwen;
• in de uitstraling overheerst het dakvlak, niet de gevel. 

Detaillering
• De trekkershutten kennen een eenvoudige detaillering met een natuurlijke uitstraling;
• Van binnen zijn ze van alle gemakken voorzien zijn, waaronder douche en toilet.

Materialen
• Uitvoering in pure materialen zoals hout of baksteen;
• het dakvlak bij voorkeur in vegatatiedak, riet of donkere pannen;
• kleurstelling in gedekte tinten.

Referentiebeeld van trekkershut met natuurlijke uitstraling in de vorm van 
vegatatiedak en houten geveldelen.

Referentiebeeld van trekkershut met natuurlijke uitstraling en 
overheersend dakvlak met donkere leistenen bekleding.
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Sanitairunits

Referentiebeeld van een sanitairunit uitgevoerd in natuurlijke 
materialen met een minimale impact.
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4.2. Bebouwing

Sanitairunits
De camping telt 18 standplaatsen voor tent of caravan. Gemiddeld heeft een standplaats 
een oppervlakte van minimaal 100 m2. Om het comfort van de camping te benadrukken 
zijn een 9-tal sanitairunits gepland. Per twee standplaatsen is een unit voorzien. Na het 
seizoen worden deze sanitairunits van het terrein verwijderd en opgeslagen in de loods 
van de boerderij.

Ligging
• De sanitairunits liggen tussen twee standplaatsen;
• De gebouwtjes bedienen beide standplaatsen en hebben aan weerszijden een entree.

Massa 
• De omvang van een toiletunit bedraagt circa 6 m2;
• de toiletunits bestaan uit 1 bouwlaag met plat dak of lessenaarsdak;
• bebouwingshoogte bedraagt circa 2,50 m.

Detaillering
• De toiletunits kennen een eenvoudige detaillering met een natuurlijke uitstraling;
• ze zullen in overeenstemming met de overige opstallen worden vormgegeven.

Materialen
• Uitvoering in pure materialen zoals hout of baksteen;
• kleurstelling in gedekte tinten.

Referentiebeeld van een sanitairunit uitgevoerd in hout

Aan het eind van het seizoen worden de units opgeruimd en gestald in de 
loods bij de boerderij.
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Referentiebeeld van klei- schelpen als verharding van paden op de camping.

Foto van de bestaande verlichting rond de boerderij met een klassieke uitstraling.

Voorbeeld van een houten hek  
met natuurlijke uitstraling.
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4.3. Erfinrichting

Wegen / Paden / Parkeren
De verharding op de kavel heeft een tweeledig karakter. Bij de entree van de kavel 
overheerst de verharding die in het teken staat van het agrarische gebruik in de vorm 
van robuuste klinkerverharding. Voor de camping wordt gestreefd naar een half open 
verharding waar dit noodzakelijk is voor de toegankelijkheid. Dit geldt ook voor de 
parkeervoorziening.  
 
De paden op de camping zullen in een open verharding worden uitgevoerd van 
bijvoorbeeld gebroken klei-schelpen met steenslag. 

Erfafscheidingen
Erfafscheidingen zijn circa 2 meter hoog. Gebruikte materialen zijn natuurlijk (bijvoorbeeld 
hout) en hebben een grote mate van transparantie. Speciale aandacht gaat uit naar de hek-
ken en toegangspoort. 

Water en zuivering
In het kader van een duurzame waterhuishouding wordt gekeken naar de mogelijkheid 
om een natuurlijke decentrale afvalwaterzuivering toe te passen op het terrein. De 
techniek hiervan zal waardevolle ervaring opleveren voor een verdere toepassing. 
Ruimtelijk gezien zal de installatie hiervan aan het zicht worden onttrokken en een 
natuurlijke uitstraling krijgen.  
 
Op overige plekken geldt dat hemelwater zichtbaar mag zijn en door een natuurlijke 
invulling de natuurwaarde van het terrein en de sloten zal vergroten. Hiertoe wordt op het 
terrein gebruik gemaakt van een Duinrel met natuurvriendelijke oevers.

Verlichting
De openbare verlichting op het terrein zal in een klassieke stijl worden voorgezet zoals die 
ook op het erf aanwezig is en aansluit bij de stijl van de boerderij. Op de camping zullen 
op enkele plekken ook lage lantarenpalen worden toegepast die op kniehoogte voor 
aanvullende verlichting zullen zorgen. Dit lichtniveau is van een lage intensiteit, zodat flora 
en fauna hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Afvalinzameling
De afvalinzameling van de camping zal op een centrale plek plaatsvinden waarbij de 
verschillende stromen afval zoveel mogelijk zullen worden gescheiden. De vormgeving 
hiervan zal een functionele en natuurlijke uitstraling hebben. 

Referentiebeeld van de decentrale afvalwaterzuivering met een 
natuurlijke uitstraling. Ter illustratie.

Detail van de decentrale waterzuivering met schelpen en riet. Ter illustraite.
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen  

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

1.1 plan: 

het bestemmingsplan Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPBGZblkmrwg67-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 afhankelijke woonruimte: 

een bijgebouw bij een woning op één bouwperceel, waarin een gedeelte van de 

huishouding uit het oogpunt van mantelzorg is gehuisvest; 

 

1.9 agrarisch bedrijf: 

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van 

gewassen en/of het houden van dieren; 

  

1.10 archeologie: 

de bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen van 

materiële cultuur, de omgeving en van dierlijke resten; 
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1.11 archeologische deskundige: 

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of 

Programma’s van Eisen op te stellen en/of te toetsen; 

 

1.12 archeologisch onderzoek: 

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied,  

  

1.13 archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in 

dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het 

verleden; 

  

1.14 bebouwing: 

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

 

1.15  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; 

 

1.16  bed & breakfast: 

een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nachten op basis van 

logies en ontbijt in het hoofd- of bijgebouw; 

 

1.17 bedrijfsgebouw: 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

 

1.18  bedrijfs- of dienstwoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is bestemd voor 

(het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van 

het gebouw of het terrein, noodzakelijk moet worden geacht; 

 

1.19  beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis: 

het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep, of het beroepsmatig verlenen van 

diensten, op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig, 

technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde detailhandel, waarbij 

de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of 

uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

 
1.20 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); 

 

1.21  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 
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1.22  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 

1.23  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; 

 

1.24  bouwen: 

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

vergroten van een bouwwerk; 

 

1.25  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

 

1.26  bouwperceel: 

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

behorende bebouwing is toegelaten; 

 

1.27  bouwperceelsgrens: 

de grens van een bouwperceel; 

 

1.28  bouwvlak: 

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

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

 

1.29  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; 

 

1.30  dagrecreatie 

verblijf buitenshuis voor recreatieve doeleinden zonder dat er een overnachting ter plaatse 

mee gepaard gaat; 

 

1.31  dagrecreatief medegebruik 

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 

waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, met uitzondering van verblijfsrecreatieve 

voorzieningen; 
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1.32  delfstoffen 

een natuurlijke concentratie of afzetting van ertsen, mineralen of substanties van 

organische oorsprong, in vaste, vloeibare of gasvormige toestand, met uitzondering van 

water en van de op de zeebodem of onmiddellijk onder de oppervlakte daarvan aanwezige 

schelpen, grind, zand en klei; 

 

1.33  deskundige: 

een door de burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of 

commissie van deskundigen; 

 

1.34  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor verkoop, het 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

 

1.35  dienstverlening: 

het verlenen van economische en/of maatschappelijke diensten aan derden; 

 

1.36  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; 

 

1.37  erker: 

een uitbouw aan een woning, die zich bevindt aan de voor- of zijgevel of beide, van een 

woning en welke ondergeschikt is aan de hoofdbouwmassa; 

 

1.38  gebouw: 

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

wanden omsloten ruimte vormt; 

 

1.39  gebruiksgerichte paardenhouderijen: 

paardenhouderij die is gericht op het africhten en trainen van paarden, het bieden van 

stalruimte voor paarden, het geven van instructie aan derden, het trainen van paarden en 

uitbrengen in de sport, verhuur van diensten met behulp van paarden en de in- en verkoop 

van paarden; 

 

1.40 geluidsgevoelig object: 

gebouw dat dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals 

bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder; 

 

1.41  geluidszoneringsplichtige inrichting: 

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in 

een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 

 

 



 

 Bestemmingsplan Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug | september 2017 7 

1.42  groepsaccommodatie: 

een (gedeelte van een) gebouw dat is bestemd voor periodiek recreatief nachtverblijf door 

groepen, met permanent daarvoor ingerichte ruimten met gemeenschappelijke 

voorzieningen. Een kampeerboerderij en kamp(eer)huis vallen onder het begrip 

groepsaccommodatie; 

 

1.43  grondgebonden agrarische bedrijfsvoering: 

een agrarisch bedrijf, waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van open grond; 

 

1.44  hoofdgebouw: 

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking 

van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 

bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is; 

 
1.45  horecabedrijf: 

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden verstrekt, één en ander al 

dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een seksinrichting; 

 

1.46  kas: 

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of 

ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, groenten, bloemen 

of planten; 

 

1.47 kampeerseizoen: 

het kampeerseizoen begint op 15 maart en loopt door tot en met 31 oktober van elk 

kalenderjaar; 

 

1.48  kampeerterrein: 

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om 

daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen 

ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

 

1.49  kleinschalig kampeerterrein: 

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om 

daarop gelegenheid te geven tot het gedurende het kampeerseizoen plaatsen van vaste of 

mobiele kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

 

1.50  landbouwinrichting: 

een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten, zijnde het telen of 

kweken van landbouwgewassen of het fokken, mesten, houden of verhandelen van 

landbouwhuisdieren, dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht; 

 

1.51  mantelzorg: 

het op basis van vrijwilligheid en buiten organisatorisch verband bieden van zorg aan een 

ieder die hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak; 
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1.52  mobiel kampeermiddel: 

een tent, tentwagen, kampeerauto, camper, toercaravan of enig ander voertuig of 

onderkomen, niet zijnde een bouwwerk, dat naar aard en verschijningsvorm daarmee gelijk 

te stellen is, met de bedoeling deze te plaatsen op een kampeerterrein; 

 

1.53  netto-standplaatsgrootte: 

De effectieve, vrije standplaatsruimte per kampeerplaats, inclusief maximaal 1 

parkeerplaats, gemeten zonder beplantingen, wegen, (schouw)paden en sport- en 

spelvoorzieningen; 

 

1.54  nevenactiviteit: 

één of meerdere activiteiten die afzonderlijk en/of gezamenlijk niet rechtstreeks de bedrijfs- 

of functieuitoefening overeenkomstig de bestemming betreffen, en die van een zodanig 

beperkte bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang zijn dat de functie waaraan zij worden 

toegevoegd qua aard, omvang en ruimtelijke verschijningsvorm, als hoofdfunctie duidelijk 

herkenbaar en als zodanig ook aanwezig blijft; 

 

1.55  niet-permanente standplaats: 

het gedeelte van een kampeerterrein aangewezen voor het plaatsen van een mobiel 

kampeermiddel dan wel voor het gedurende het kampeerseizoen plaatsen van een vast 

kampeermiddel ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

 

1.56  kleinschalige horeca: 

horeca-activiteiten, waarvoor een drank- en horecavergunning niet noodzakelijk is, die aan 

te merken zijn als rechtstreeks voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten van een 

nevenactiviteit en daaraan in bedrijfseconomisch en ruimtelijk opzicht ondergeschikt zijn; 

 

1.57  onderkomens: 

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke bestemmingen onttrokken, 

voertuigen, vaartuigen, arken, toercaravans, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan 

te merken, alsook tenten; 

 

1.58  overkapping: 

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

met wanden is omgeven; 

 

1.59  paardenbak: 

een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere ondergrond 

dan gras, kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en berijden van paarden en 

pony’s en/of het anderszins beoefenen van de paardensport, met of zonder de daarbij 

behorende voorzieningen; 

 

1.60  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; 
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1.61 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. indien op het water wordt gebouwd: het plaatselijk aan te houden waterpeil; 

 

1.62  permanente bewoning: 

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf; 

 

1.63  permanente standplaats: 

het gedeelte van een kampeerterrein aangewezen voor het plaatsen van vaste en/of 

mobiele kampeermiddelen die gedurende het gehele jaar aanwezig mogen zijn ten 

behoeve van recreatief nachtverblijf; 

 

1.64  plattelandswoning: 

een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwinrichting, die 

(tevens) bewoond mag worden door een derde die geen functionele binding heeft met die 

inrichting, maar beschouwd blijft worden als onderdeel van die inrichting; 

 

1.65  productiegebonden detailhandel: 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of 

toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de 

productiefunctie; 

 

1.66  productiegerichte paardenhouderij: 

grondgebonden paardenhouderij die is gericht op het fokken van paarden, het bieden van 

leefruimte aan paarden en/of het voortbrengen van producten door middel van het houden 

van paarden, zoals een paardenmelkerij of een daarmee gelijk te stellen bedrijfsvorm, 

eventueel in combinatie met (en daaraan ondergeschikte) trainingsfaciliteiten ten behoeve 

van de eigen gefokte paarden; 

 

1.67  prostitutie: 

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

tegen vergoeding; 

 

1.68  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; 

 

1.69  recreatief medegebruik: 

het medegebruik van gronden voor routegebonden recreatieve activiteiten, zoals 

wandelen, fietsen, ruitersport en kanovaren, en voor plaatsgebonden recreatieve 
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activiteiten, zoals voor sportvisserij, alsmede voor route-ondersteunende voorzieningen, 

zoals picknick-, uitzicht-, rust- en informatieplaatsen, voor zover de overige functies van de 

gronden dit toelaten; 

 

1.70  recreatiewoning: 

een gebouw dat periodiek dient als verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders 

hebben; 

 

1.71  seizoenshuisvesting: 

bewoning die plaatsvindt in het kader van seizoengebonden agrarische bedrijfsactiviteiten, 

waarbij het hoofdverblijf elders wordt gehouden; 

 

1.72  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; 

 

1.73  staat van bedrijven: 

een staat, met verschillende typen van bedrijven, die deel uitmaakt van deze regels 

als Staat van bedrijven; 

 

1.74  silo: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat dient voor het opslaan van mest, veevoeder, 

graan of andere bulkstoffen ten behoeve van het agrarisch bedrijf; 

 

1.75  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; 

 

1.76  vast kampeermiddel: 

een stacaravan, trekkershut of daarmee vergelijkbaar ander recreatief verblijfsmiddel op 

een kampeerterrein, welke naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te 

blijven en al dan niet direct steun vindt in of op de grond (plaatsgebonden) en daardoor als 

bouwwerk is aan te merken; 

 

1.77  volwaardig agrarisch bedrijf: 

een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van tenminste één 

volledige arbeidskracht, met een daarbij passend jaarinkomen en waarvan het behoud ook 

op langere termijn in voldoende mate en op duurzame wijze is verzekerd 

(bedrijfseconomisch en milieuhygiënisch); 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/b_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03_rb1.pdf
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1.78  voorgevel: 

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

 

1.79  voorgevellijn: 

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan; 

 

1.80  woning: 

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden; 

 

1.81  woongebouw: 

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 

omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden; 

 

1.82  zorgvoorziening: 

voorzieningen ten behoeve van het geven van zorg, niet zijnde mantelzorg; 

 

1.83  zorgboerderij: 

een zorgfunctie als hoofdtak waarbij de sociaal-medische opvang van personen, al dan 

niet in de vorm van het ter plaatse woonachtig zijn, gecombineerd wordt met agrarische 

activiteiten, in die zin dat de personen behulpzaam zijn bij de agrarische of 

natuurbeherende activiteiten. 
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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 scheidsmuren) 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 de hoogte van een windturbine: 

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine; 

 

2.7 de tiphoogte van een windturbine: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het rotorblad van de windturbine; 

 

2.8 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  Agrarisch 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de uitoefening van volwaardige agrarische bedrijven met een grondgebonden 

agrarische bedrijfsvoering, met dien verstande dat: 

1. maximaal 1 bouwlaag van gebouwen mag worden gebruikt voor het 

houden van dieren; 

2. uitbreiding of nieuwbouw van dierverblijven, dan wel het realiseren van 

nieuwe dierplaatsen in bestaande dierverblijven niet is toegestaan; 

b. het bedrijfswonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit 

aan huis; 

c. productiegerichte paardenhouderijen; 

d. het opwekken van windenergie, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'windturbine'; 

e. een kleinschalig kampeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van recreatie - kleinschalig kampeerterrein' met dien 

verstande dat het aantal niet-permanente standplaatsen niet meer mag bedragen 

dan zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal niet-

permanente standplaatsen'; 

f. een bed & breakfast met meer dan 9 slaapplaatsen, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'bed & breakfast'; 

g. trekkershutten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

‘trekkershutten' met dien verstande dat het aantal trekkershutten niet meer mag 

bedragen dan zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

trekkershutten'; 

h. toiletgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

‘toiletgebouwen' met dien verstande dat het aantal toiletgebouwen niet meer mag 

bedragen dan zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

toiletgebouwen'; 

i. recreatief medegebruik; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

j. nevenactiviteiten, met dien verstande dat: 

1. nevenactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan als functieverbreding en ter 

instandhouding van een volwaardig agrarisch bedrijf in bestaande 

bedrijfsgebouwen en/of op terreinen; 

2. de oppervlakte aan bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit binnen 

het bouwvlak niet meer mag bedragen dan is weergegeven in de 

onderstaande tabel, en wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden: 
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Functie   toegestane 

oppervlakte aan 

bebouwing 

binnen het 

bouwvlak   

voorwaarden   

Zorgvoorzieningen ten 

behoeve van dagbesteding   

150 m²   -   

Zorgvoorzieningen ten 

behoeve van 24-uurszorg   

300 m²   -   

Kinderopvang   150 m²   -   

Educatie   150 m²   -   

Dagrecreatie   150 m²   De functie is tevens toegestaan op gronden 

grenzend aan het bouwvlak, met dien 

verstande dat bebouwing buiten het 

bouwvlak niet is toegestaan.   

Productie (be- en verwerking) 

van streekproducten   

250 m²   Enkel op het eigen agrarisch bedrijf 

geproduceerde producten zijn toegestaan.   

Verkoop van streekproducten   100 m²     

Agrarisch landschaps- en 

natuurbeheer   

150 m²   De functie is tevens toegestaan op gronden 

grenzend aan het bouwvlak, met dien 

verstande dat bebouwing buiten het 

bouwvlak niet is toegestaan.   

Kleinschalige horeca   50 m²     

Viskwekerij   150 m²     

Bed & Breakfast     - de bed & breakfast functie is toegestaan in 

zowel de bedrijfswoning als bijgebouwen; 

- permanente bewoning is uitgesloten; 

- parkeren dient op eigen terrein plaats te 

vinden en er moet sprake zijn van een 

acceptabele verkeerssituatie; 

- het aantal slaapplaatsen mag niet meer 

dan 9 bedragen; 

- de activiteit doet geen afbreuk aan het 

agrarisch karakter van de omgeving.   

 

met de daarbij behorende: 

k. gebouwen; 

l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

m. groenvoorzieningen; 

n. voorzieningen ten behoeve van paardrijden; 

o. openbare nutsvoorzieningen; 

p. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; 
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q. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

r. waterlopen- en partijen. 

 

3.2  Bouwregels 

Op of in de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

in dat lid genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 

 

3.2.1  Algemeen 

Voor het bouwen geldt de volgende algemene bouwregel: 

de bebouwing, met uitzondering van toiletgebouwen, mag alleen binnen het aangegeven 

bouwvlak worden opgericht; 

 

3.2.2  Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, ten behoeve van de 

uitoefening van agrarische bedrijven gelden de volgende regels: 

a. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 6 meter en 

10 meter, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen; 

b. de dakhelling mag niet meer dan 60° bedragen, dan wel de bestaande dakhelling 

indien deze meer bedraagt. 

 

3.2.3  Teeltondersteunend glas 

Voor het bouwen van kassen ten behoeve van de uitoefening van agrarische bedrijven 

gelden aanvullend op het bepaalde in 3.2.2 de volgende regels: 

a. de oppervlakte teeltondersteunend glas mag niet meer bedragen dan 2.000 m², 

dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt; 

b. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 5 m en 7 

m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen. 

 

3.2.4  Bedrijfswoningen / plattelandswoningen 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen/plattelandswoningen ten behoeve van de 

uitoefening van agrarische bedrijven gelden de volgende regels: 

a. bedrijfswoningen/plattelandswoningen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak 

worden gebouwd; 

b. per bedrijf is één bedrijfswoning/plattelandswoning toegestaan; 

c. bedrijfswoningen/plattelandswoningen dienen in de naar de openbare weg 

toegekeerde bouwgrens te worden gebouwd, dan wel maximaal 10 m daarachter; 

d. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 4 m en  

8 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen; 

e. de dakhelling mag maximaal 60o bedragen; 

f. de oppervlakte mag niet meer dan 225 m2 bedragen, dan wel de bestaande 

oppervlakte indien deze meer bedraagt; 

g. de breedte van de voorgevel mag niet meer dan 15 m bedragen, dan wel de 

bestaande breedte indien deze meer bedraagt; 

h. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de achterste perceelsgrens moet 

minimaal 4 m bedragen, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is. 
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3.2.5  Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning/plattelandswoning 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten behoeve van 

de woonfunctie van de bedrijfswoning/plattelandswoning gelden de volgende regels: 

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op ten minste 1 m 

achter de voorgevellijn te worden gebouwd, met uitzondering van erkers, mits 

wordt voldaan aan de volgende regels: 

1. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van erkers mag niet meer bedragen dan de hoogte van de 

eerste bouwlaag van de woning waaraan wordt gebouwd, met een 

maximum van 3 m of maximaal 0,30 meter vanaf de bovenkant 

verdiepingsvloer. 

b. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing, met inbegrip van de 

bedrijfswoning/plattelandswoning, mag niet meer bedragen dan 300 m² dan wel de 

bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt, met dien verstande dat de 

totale oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen niet 

meer mag bedragen dan de oppervlakte van het hoofdgebouw; 

c. een bijgebouw dient ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw; 

d. de afstand van bijgebouwen tot het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 35 

m, dan wel de bestaande afstand indien deze meer bedraagt; 

e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m, dan wel de bestaande 

goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen. 

 

3.2.6 Bed & breakfast 

Voor het bouwen van een bed & breakfast gelden de volgende regels: 

a. ter plaatse van de aanduiding ‘bed & breakfast’ is één bed & breakfast 

toegestaan; 

b. de oppervlakte mag niet meer dan 250 m2 bedragen; 

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m. 

 

3.2.7  Trekkershutten 

Voor het bouwen van vaste kampeermiddelen gelden de volgende regels: 

a. ter plaatse van de aanduiding ‘trekkershutten’ mogen trekkershutten worden 

gebouwd; 

b. de oppervlakte mag per trekkershut niet meer dan 36 m2 bedragen; 

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m. 

 

3.2.8  Toiletgebouwen 

Voor het bouwen van toiletgebouwen gelden de volgende regels: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'toiletgebouwen' mogen toiletgebouwen behorende 

bij de niet-permanente standplaatsen worden gebouwd; 

b. de oppervlakte mag per toiletgebouw niet meer dan 10 m2 bedragen; 

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m. 

 

3.2.9  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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



 

 Bestemmingsplan Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug | september 2017 17 

a. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 

situering van een paardenbak is toegestaan, onder voorwaarde dat: 

1. de paardenbak binnen het bouwvlak wordt opgericht; 

2. de oppervlakte niet meer dan 1.200 m² bedraagt; 

3. de paardenbak achter de voorgevellijn is gesitueerd; 

4. de bouwhoogte van het hekwerk rondom de paardenbak niet meer dan  

1,5 m bedraagt; 

5. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 6 m bedraagt; 

6. de paardenbak wordt gerealiseerd op een minimale afstand van 30 m tot 

de woning van een derde; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak 

mag niet meer bedragen dan: 

1. 15 m ten behoeve van torensilo’s; 

2. 6 m ten behoeve van mestsilo’s; 

3. 3 m ten behoeve van sleufsilo’s; 

4. 6 m ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak 

mag niet meer bedragen dan 1,5 m; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'windturbine' mogen windturbines worden 

gebouwd, waarbij de ashoogte en de rotordiameter niet meer mogen bedragen 

dan de bestaande dan wel vergunde ashoogte en rotordiameter. 

 

3.3  Nadere eisen 

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

van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de sociale veiligheid; 

d. de milieusituatie; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

3.4  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

 

3.4.1  Algemeen 

a. 3.2.1 en toestaan dat buiten het bouwvlak een mest- en kuilvoeropslag wordt 

opgericht, onder de voorwaarden dat: 

1. op het bouwvlak geen of onvoldoende ruimte aanwezig is; 

2. realisering van de mestopslag op het bouwvlak om milieuhygiënische redenen 

niet mogelijk is; 

3. de bouwhoogte niet meer dan 6 m en de totale opslagcapaciteit per agrarisch 

bedrijf niet meer dan 3.000 m³ bedraagt; 

4. de aanwezige natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden niet 

in onevenredige mate worden of kunnen worden aangetast; 

5. realisering in aansluiting op het bouwvlak plaatsvindt; 
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b. 3.2.2 ten behoeve van een hogere goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen tot 

maximaal 8 m respectievelijk 14 m, waarbij het bij een bouwhoogte van meer dan 12 m 

verplicht is om de visuele effecten in beeld te brengen; 

c. 3.2.2 voor een afwijkende kapvorm, met dien verstande dat niet het gehele dak plat 

mag worden afgedekt; 

d. 3.2.4 ten behoeve van een hogere goothoogte van bedrijfswoningen tot maximaal 6 

m en/of een hogere bouwhoogte van bedrijfswoningen tot maximaal 11 m; 

e. 3.2.9 ten behoeve van de hoogte van torensilo's tot een maximale hoogte van 25 m, 

mits gerealiseerd binnen het bouwvlak; 

f. 3.2.9 ten behoeve van het bouwen van voorzieningen ten behoeve van 

een paardenbak buiten het bouwvlak, onder de voorwaarden dat: 

1. op het bouwvlak geen of onvoldoende ruimte aanwezig is; 

2. de paardenbak landschappelijk wordt ingepast, inclusief de ligging van de 

paardenbak ten opzichte van de eigen erfbebouwing; 

3. voor een paardenbak die aan de weg is gelegen streekeigen beplanting tussen 

de paardenbak en de weg wordt aangebracht; 

4. de afstand tot woningen van derden minimaal 30 m bedraagt. 

g. 3.1, onder a, voor het vergroten van het staloppervlak ten behoeve van het 

houden van dieren in verband met het verbeteren van het dierenwelzijn of een 

betere bedrijfsvoering, met dien verstande dat: 

1. het aantal dierplaatsen niet wordt vergroot; 

2. de bebouwing landschappelijk wordt ingepast, hetgeen blijkt uit een 

beplantingsplan; 

3. het beplantingsplan binnen een jaar na het onherroepelijk worden van een 

omgevingsvergunning dient te zijn gerealiseerd. 

h. 3.1, onder a, voor de uitbreiding of nieuwbouw van dierverblijven, dan wel 

het realiseren van nieuwe dierplaatsen in bestaande dierverblijven met dien 

verstande dat: 

1. is aangetoond dat geen toename van stikstofdepositie op de daarvoor 

gevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden in de omgeving optreedt; 

2. is aangetoond dat de activiteit niet leidt tot onevenredige aantasting van de 

milieuhygiënische situatie, 

3. is aangetoond dat lichthinder/lichtvervuiling wordt beperkt; 

4. middels een beplantingsplan de landschappelijke inpassing is gewaarborgd; 

5. het beplantingsplan binnen een jaar na het onherroepelijk worden van een 

omgevingsvergunning dient te zijn gerealiseerd. 

 

3.4.2  Dierverblijven / dierplaatsen 

In afwijking in zoverre van het bepaalde in 3.4.1, onder h, onder 1 kan het bevoegd gezag 

tevens bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1, onder a, voor de 

uitbreiding of nieuwbouw van dierverblijven, dan wel het realiseren van nieuwe 

dierplaatsen in bestaande dierverblijven indien is aangetoond dat er geen gevolgen zijn 

voor de instandhoudingsdoelstellingen van omliggende Natura 2000-gebieden als gevolg 

van ammoniakdepositie en overigens voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd 

in 3.4.1, onder h, onder 2, 3, 4 en 5. 
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3.4.3  Voorwaarden 

De in 3.4.1 en 3.4.2 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden 

verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

 het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

 de milieusituatie; 

 de verkeersveiligheid. 

 

3.5  Specifieke gebruiksregels 

 

3.5.1  Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken dan wel laten 

gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt 

begrepen: 

a. het gebruiken of laten gebruiken ten behoeve van exploratie en exploitatie van 

diepe delfstoffen (met uitzondering van seismologisch onderzoek); 

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van energieopwekking 

door middel van biomassavergisting; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

stalling van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen en het opslaan van 

goederen en/of materialen van niet-agrarische herkomst in vrijkomende agrarische 

bedrijfsgebouwen; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen; 

e. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als 

motorcrossterrein; 

f. het gebruiken of laten gebruiken van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voor 

de huisvesting van seizoenarbeiders; 

g. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen ten behoeve van nevenactiviteiten 

in de vorm van verkoop van streekproducten buiten het bouwvlak; 

h. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en gebouwen ten behoeve van een 

grotere oppervlakte aan nevenactiviteiten dan is weergegeven in artikel 3.1 onder 

j; 

i. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen voor het houden van dieren op 

meer dan één bouwlaag; 

j. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor productiebos; 

k. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als kampeerterrein, uitgezonderd ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kleinschalig 

kampeerterrein', dan wel het realiseren van meer standplaatsen dan op grond 

van de aanduiding 'maximum aantal niet-permanente standplaatsen' is 

toegestaan; 

l. het gebruiken of laten gebruiken van een bedrijfswoning voor bewoning door een 

derde die geen functionele binding heeft met de landbouwinrichting waarvan de 

bedrijfswoning onderdeel uitmaakt. 
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3.5.2  Recreatief gebruik 

Ten aanzien van de recreatiefunctie gelden de volgende bepalingen: 

a. de netto oppervlakte van een standplaats dient ten minste 100 m² te bedragen; 

b. mobiele kampeermiddelen en vaste kampeermiddelen op een kleinschalig 

kampeerterrein mogen uitsluitend in de periode van het kampeerseizoen worden 

gebruikt; 

c. op een kleinschalig kampeerterrein mogen ten hoogste 7 vaste kampeermiddelen, niet 

zijnde stacaravans, die jaarrond aanwezig zijn worden opgericht, mits het aantal vaste 

kampeermiddelen die jaarrond aanwezig zijn in mindering wordt gebracht op het 

toegestane aantal standplaatsen voor kampeermiddelen. 

d. er dient op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid te worden 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. 

 

3.6  Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. 3.5.1 en toestaan dat een biomassavergistingsinstallatie wordt opgericht, onder 

de voorwaarden dat: 

1. de afstand tot de ecologische hoofdstructuur (EHS) minimaal 250 m 

bedraagt; 

2. de aan te houden afstand minimaal 100 meter tot een gevoelig object 

(woningen van derden) bij < 50 MWe energieopwekkingscapaciteit 

bedraagt; 

3. het bedrijf eigen geproduceerde mest verwerkt en eigen en/of van derden 

afkomstige co-substraten toevoegt; 

4. de verwerking minder bedraagt dan 25.000 ton per jaar en per dag minder 

dan 100 ton; 

5. gezorgd wordt voor een goede landschappelijke inpassing; 

6. er is aangetoond dat de verkeersaantrekkende werking aanvaardbaar is; 

7. de installatie voldoet aan de redelijke eisen van welstand; 

8. de milieusituatie aanvaardbaar is. 

 

b. 3.5.1 voor het gebruik van bedrijfsgebouwen voor de huisvesting van 

seizoenarbeiders, onder de voorwaarden dat: 

1. de huisvesting uitsluitend mag plaatsvinden als nevenfunctie van een 

volwaardig agrarisch bedrijf; 

2. er wordt voldaan aan de bouwregels zoals opgenomen in artikel 3.2; 

3. de huisvesting uitsluitend mag plaatsvinden op het bestaande agrarische 

bouwvlak indien een conform de bestemming door de eigenaar of 

bedrijfsleider bewoonde en in gebruik zijnde agrarische bedrijfswoning op 

het bouwperceel aanwezig is; 

4. voor het bouwen van nieuwe bebouwing en/of woonunits een 

inrichtingsplan is opgesteld, waarin in ieder geval aandacht is besteed aan 

een goede landschappelijke inpassing van de bebouwing en/of de 

woonunits en de parkeervoorzieningen. Over de landschappelijke 

inpassing dient vooraf met de gemeente overleg plaats te vinden; 
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5. agrarische seizoensarbeiders zowel in agrarische bedrijfsbebouwing als in 

woonunits mogen worden gehuisvest, met dien verstande dat: 

 er binnen een bouwperceel van een agrarisch bedrijf ten hoogste 

40 agrarische seizoensarbeiders mogen worden gehuisvest; 

 er ten hoogste 20 agrarische seizoensarbeiders in woonunits 

mogen worden gehuisvest; 

6. de huisvesting uitsluitend mag plaatsvinden, indien wordt voldaan aan het 

bepaalde in het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Algemene 

Plaatselijke Verordening; 

7. er dient op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid te worden 

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. 

 

c. 3.5.1 ten behoeve van de nevenactiviteit in de vorm van de verkoop van 

streekproducten buiten het bouwvlak. 

 

d. 3.5.1 onder l en toestaan dat de bedrijfswoning bewoond wordt door een derde die 

geen functionele binding heeft met de landbouwinrichting waarvan de 

bedrijfswoning onderdeel uitmaakt, met dien verstande dat de bedrijfswoning 

beschouwd blijft worden als onderdeel van die inrichting en onder de voorwaarden 

dat: 

1. de bedrijfswoning gelegen is binnen het agrarische bouwvlak; 

2. binnen het agrarische bouwvlak waarin de bedrijfswoning is gelegen, een 

landbouwinrichting aanwezig is of een landbouwinrichting op grond van de 

regels van dit bestemmingsplan toegestaan is; 

3. het verlenen van de omgevingsvergunning er niet toe leidt dat binnen het 

agrarische bouwvlak waarin de bedrijfswoning is gelegen een andere 

bedrijfswoning kan worden gerealiseerd. 

 

De onder a tot en met c genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend 

worden verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

 het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

 de milieusituatie; 

 de verkeersveiligheid. 

 

3.7   Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

 

3.7.1 Verbod 

Het is verboden op of in de in lid 3.1 bedoelde gronden, voor zover deze zijn gelegen 

buiten het bouwvlak, zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag 

(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of 

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



 

 Bestemmingsplan Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug | september 2017 22 

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

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur; 

b. werken en werkzaamheden die een peilverlaging tot gevolg hebben of kunnen 

hebben; 

c. het veroorzaken van ontploffingen in of op de grond, alsmede het verrichten van 

proefboringen en andere boringen ten behoeve van het winnen van water, 

delfstoffen en andere bodemschatten; 

d. het planten van houtgewas buiten de agrarische bouwvlakken, voor zover op deze 

werkzaamheden de Wet natuurbescherming of krachtens die wet vastgestelde 

voorschriften niet van toepassing zijn; 

e. het bezanden, omzetten en omspuiten van gronden ten behoeve van permanente 

bollenteelt. 

 

3.7.2  Uitzondering op het verbod 

a. Het in lid 3.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die: 

1. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming 

betreffen; 

2. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende 

omgevingsvergunning. 

b. Het verbod zoals bedoeld in 3.7.1 onder e is niet van toepassing ter plaatse van de 

gebiedsaanduiding 'bollenconcentratiegebied'. 

 

3.7.3 Voorwaarden omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 3.7.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 

daardoor de landschappelijke waarden niet onevenredig worden of kunnen worden 

aangetast. 

 

3.8  Wijzigingsbevoegdheid 

 

3.8.1 Vrijkomende agrarische bebouwing 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het opheffen van 

agrarische bouwvlakken indien na gehele bedrijfsbeëindiging geen andere agrariër zich 

meer ter plaatse vestigt. De bestemming 'Agrarisch' mag omgezet worden in de volgende 

bestemmingen: 

 'Wonen', waarbij de regels van Artikel 30 van het bestemmingsplan Buitengebied 

Zijpe, zoals vastgesteld op 18 mei 2016 van toepassing zijn; 

 'Bedrijf' waarbij de regels van Artikel 5 van het bestemmingsplan Buitengebied 

Zijpe, zoals vastgesteld op 18 mei 2016 van toepassing zijn; 

 'Maatschappelijk' ten behoeve van een zorgboerderij, waarbij de regels van Artikel 

14 van het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe, zoals vastgesteld op 18 mei 2016 

van toepassing zijn; 

 'Tuin' waarbij de regels van Artikel 24 van het bestemmingsplan Buitengebied 

Zijpe, zoals vastgesteld op 18 mei 2016 van toepassing zijn; 

 

onder de voorwaarden dat: 
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a. de locatie niet blijvend geschikt is / wordt geacht voor agrarisch hergebruik voor de 

opvang van agrarische bedrijven; 

b. de nieuwe functie de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omringende agrarische en overige bedrijven en de woonfunctie van omringende 

woningen niet onevenredig beperkt; 

c. monumentale, cultuurhistorische en karakteristieke bebouwing behouden blijft en 

als zodanig wordt opgenomen in het wijzigingsplan; 

d. buitenopslag niet is toegestaan; 

e. de nieuwe functie aantoonbaar geen onevenredige verkeersaantrekkende werking 

heeft en dat er sprake is van een acceptabele verkeerssituatie; 

f. eventuele extra parkeerplaatsen op het eigen terrein (op het bouwperceel) worden 

gerealiseerd; 

g. ten hoogste een vloeroppervlak van 650 m2 mag worden gebruikt, met dien 

verstande dat voor inpandige opslag van volumineuze goederen, alsmede voor 

paardenpensions het vloeroppervlak binnen de bestaande bebouwing kan worden 

aangehouden; 

h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting niet 

is toegestaan; 

i. de wijziging niet mag leiden tot toename van de bebouwing; 

j. de bestaande boerderij mag worden gesplitst, met dien verstande dat maximaal 

één extra woning mag ontstaan; 

k. het geen voormalige agrarische bedrijfslocatie betreft waar bedrijfsbebouwing is 

gesloopt in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken dan wel de 

regeling Ruimte voor Ruimte; 

l. als het om een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer gaat, het in beginsel 

slechts een inrichting mag zijn die behoort tot de categorieën 1 en 2 van Staat van 

Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regels; 

m. overtollige bebouwing moet worden gesloopt; 

n. aangetoond wordt dat de wijziging van de bestemming uitvoerbaar is; 

o. geen sprake is van een aantoonbaar onevenredige aantasting van de in de 

omgeving aanwezige landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische, bodem en 

waterhuishoudkundige alsmede milieuhygiënische waarden. 

 

3.8.2  Nieuwvestiging agrarische bedrijven 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en een nieuw bouwvlak toekennen 

met het oog op de nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat: 

a. nieuwvestiging van bollenteeltbedrijven uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de 

gebiedsaanduiding 'bollenconcentratiegebied'; 

b. nieuwvestiging uitsluitend is toegestaan langs bestaande wegen; 

c. de nieuwvestiging ter plaatse noodzakelijk moet zijn voor een doelmatige 

agrarische bedrijfsvoering: dit betekent dat voor zover de betrokken agrariër elders 

een agrarisch bedrijf heeft, eerst dient te worden aangetoond dat op de 

betreffende locatie geen reële bedrijfseconomische of planologisch verantwoorde 

uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn; 

d. het dient te gaan om een volwaardig agrarisch bedrijf, dan wel een bedrijf dat naar 

verwachting binnen redelijke termijn zal uitgroeien tot een volwaardig bedrijf; 
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hierover dient van tevoren een door het college van burgemeester en wethouders 

aan te wijzen onafhankelijk, agrarisch deskundige te worden gehoord; 

e. er een bouwvlak op maat dient te worden toegekend met een maximale 

oppervlakte van 2 hectare; 

f. maximaal één bedrijfswoning is toegestaan; 

g. er sprake dient te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 

h. de wijziging niet mag leiden tot extra belemmeringen voor de 

bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit 

de milieu- en dierenwelzijnswetgeving; 

i. voor nieuwvestiging geldt dat het woon- en leefklimaat van omliggende functies 

niet onevenredig mag worden aangetast; 

j. nieuwvestiging niet is toegestaan indien er geen sprake is van een goed woon- en 

leefklimaat voor de beoogde functie; 

k. de nieuwvestiging, gelet op de instandhoudingsdoelstelling van omliggende Natura 

2000 gebieden, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten 

in omliggende Natura 2000-gebieden niet mag laten verslechteren of een 

significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen; 

l. de waterhuishouding niet onevenredig wordt aangetast; hiertoe wordt advies 

ingewonnen bij de waterbeheerder; 

m. door middel van een flora- en faunaonderzoek dient te worden aangetoond dat 

voldaan wordt aan de natuurwetgeving; 

n. uit onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de gevel van een geluidsgevoelig 

object de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt. 

 

3.8.3 Tweede bedrijfswoning 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het toestaan van 

een tweede bedrijfswoning met dien verstande dat: 

a. op het bouwvlak in principe permanent, gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de 

week en 365 dagen per jaar, toezicht op het bedrijf is vereist; 

b. er sprake moet zijn van een blijvende duurzame en doelmatige voortzetting van 

het agrarisch bedrijf, waarbij de initiatiefnemer aannemelijk moet maken dat het 

bedrijf beschikt over een toekomstperspectief van ten minste 10 jaar. Hiertoe dient 

een bedrijfsplan opgesteld te worden door een deskundig en onafhankelijk bureau; 

c. er sprake moet zijn van minimaal twee arbeidskrachten die fulltime werkzaam zijn 

op het bedrijf, waarbij de hoofdbewoners van de woningen een volwaardig 

hoofdinkomen uit het op het perceel gevestigde bedrijf ontvangen. Dit wordt 

aangetoond bij een bedrijfsomvang die gekenmerkt wordt door een arbeidsinzet 

van meer dan 2 mensjaren; 

d. de bedrijfswoning passend is in de gemeentelijke woningbouwcontingentering; 

e. er sprake is van een agrarisch bedrijf waar levende have wordt gehouden en het 

gehele jaar door veel jonge dieren worden geboren; 

f. de levende have kan worden ingedeeld in één van de volgende 

landbouwhuisdiercategorieën: melk- en zoogkoeien, fokzeugen (varkenshouderij), 

fokschapen, fokgeiten, boerderijen voor pluimvee of fokpaarden; 

g. het houden van levende have de hoofdactiviteit op het agrarische bedrijf dient te 

betreffen; 
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h. werkzaamheden verricht in aanverwante en/of niet agrarische (neven) activiteiten 

binnen de bedrijfsvoering (in het kader van functieverbreding in de landbouw 

oftewel multifunctionele landbouw) nooit tot een tweede bedrijfswoning kunnen 

leiden; 

i. agrarische bedrijven zonder levende have, ongeacht het aanwezige 

arbeidspotentieel, niet in aanmerking komen voor een tweede bedrijfswoning; 

j. de tweede bedrijfswoning binnen het agrarische bouwvlak moet worden 

gerealiseerd; 

k. indien het agrarische bouwvlak een naastgelegen perceel omvat, de 

bedrijfswoning daarop gesitueerd kan worden als dan een nieuwe logische 

begrenzing ontstaat; 

l. de tweede bedrijfswoning via dezelfde uitrit als van de bestaande bedrijfswoning 

wordt ontsloten; 

m. de afstand van de tweede bedrijfswoning tot één van de hoofdbedrijfsgebouwen 

maximaal 50 m mag bedragen, waardoor de relatie met het bedrijf duidelijk blijft; 

n. de tweede bedrijfswoning op ten minste 20 m van de zijgevel van de eerste 

bedrijfswoning dient te worden gesitueerd. Een kortere onderlinge afstand kan 

alleen op basis van een goede inpassing en motivering; 

o. de voorgevel van de tweede bedrijfswoning in de voorgevellijn van de eerste 

bedrijfswoning ligt of maximaal 2 m daarachter; 

p. een rechthoekig en compact erf behouden of gerealiseerd dient te worden door 

toevoeging van een tweede bedrijfswoning; 

q. de geluidsbelasting aan de gevel ten gevolge van weg- en/of railverkeer de 

voorkeursgrenswaarde dan wel de uiterste grenswaarde, zoals vastgelegd in de 

Wet geluidhinder, niet mag worden overschreden; 

r. de nieuwe woning milieuhygiënisch inpasbaar is; 

s. geen tweede bedrijfswoning wordt toegestaan indien de eerste bedrijfswoning 

bewoond wordt door een derde die geen functionele binding heeft met de 

landbouwinrichting waarvan de bedrijfswoning onderdeel uitmaakt. 

 

3.8.4  Vergroting bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het vergroten van 

de op de verbeelding opgenomen bouwvlakken tot een totale oppervlakte van ten hoogste 

2 hectare met dien verstande dat: 

a. uitsluitend wordt meegewerkt indien de bedrijfseconomische noodzaak daartoe 

wordt aangetoond middels een bedrijfsplan; 

b. aan vergroting van het bouwvlak uitsluitend wordt meegewerkt wanneer een 

beplantingsplan wordt aangeleverd, waarin de vergroting van het bouwvlak 

landschappelijk wordt ingepast; 

c. het beplantingsplan zoals genoemd onder d dient binnen een jaar na het 

onherroepelijk worden van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

bouwwerk te zijn gerealiseerd; 

d. de vergroting van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar is; 

e. is aangetoond dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op 

omliggende Natura 2000-gebieden. 
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3.8.5   Vormverandering bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het veranderen 

van de vorm van de op de verbeelding opgenomen bouwvlakken met dien verstande dat: 

a. de oppervlakte van het bouwvlak gelijk blijft; 

b. de vormverandering van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar is. 
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Artikel 4  Waarde - Archeologie - 6 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

de voor ‘Waarde - Archeologie - 6’ 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 van het plan aan de gronden zijn 

toegewezen. 

 

4.2 Bouwregels 

 

4.2.1  Algemeen 

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 10.000 m² wordt uitgebreid; 

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

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 10.000 m² wordt uitgebreid, maar 

waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m 

onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 10.000 m² of minder; 

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het 

maaiveld. 

 

4.2.2 Uitzondering 

Het in 4.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat de 

gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer 

kunnen worden verwacht. 

 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.1, 

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. 

d. Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als 

bedoeld in lid 4.3 verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van 

archeologie gevraagd. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.2.1_Algemeen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.2.1_Algemeen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.3_Afwijkenvandebouwregels
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4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

 

4.4.1  Verbod 

Het is verboden op of in de in lid 4.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden, geen 

normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten 

uitvoeren: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 

b. het rooien of vellen van houtopstanden; 

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 10.000 m² en op een 

grotere diepte dan 0,50 m; 

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 

e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en 

intensiveren van drainage; 

f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,50 m en met 

een oppervlakte van meer dan 10.000 m²; 

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m en met een 

oppervlakte van meer dan 10.000 m²; 

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

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur. 

 

4.4.2  Uitzondering 

De onder 4.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist: 

a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken; 

b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van 

een reeds verleende omgevingsvergunning; 

c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 10.000 m² 

plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden 

plaatsvinden groter dan 10.000 m² maar niet dieper dan 0,50 m; 

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn 

geroerd dat geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht. 

 

4.4.3  Voorwaarden 

De onder 4.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien: 

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

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

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

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

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 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; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.4.1_Verbod
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.4.1_Verbod
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2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

d. Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4.1 wordt verleend, wordt 

om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

 

4.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - 

Archeologie - 6’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 

onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel indien op andere wijze kan worden 

aangetoond dat geen archeologische waarden meer aanwezig zijn. 

 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.4.1_Verbod
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42_Waarde-Archeologie-6
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42_Waarde-Archeologie-6
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 5  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 6  Algemene gebruiksregels 

6.1  Beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis 

Een woning en/of bedrijfswoning en de daarbij behorende aan-, en uitbouwen en 

bijgebouwen mogen worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis, mits: 

a. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van het bruto 

vloeroppervlak van de betreffende woningen en de daarbij behorende aan-, en 

uitbouwen en bijgebouwen; 

b. het geen detailhandel of horeca betreft; 

c. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de 

woning; 

d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen 

ten behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf plaatsvindt; 

e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de 

verkeers- en parkeerdruk optreedt; 

f. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter en/of agrarische karakter van de 

omgeving. 

 

6.2  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel 

laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval 

wordt begrepen: 

a. het gebruik of laten gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige of afhankelijke 

woonruimte; 

b. het gebruik of laten gebruiken van gebouwen als groepsaccommodatie; 

c. het gebruik of laten gebruiken van vaste kampeermiddelen, recreatiewoningen en 

zomerwoningen voor permanente bewoning; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als seksinrichting. 

 

6.3  Parkeren 

 

6.3.1  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. 

 

6.3.2 Uitzonderingen 

Het bepaalde in 6.3.1 is niet van toepassing 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; 

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de 

parkeersituatie ter plaatse. 
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6.3.3 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel 

laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is vereist 

en aangelegd op grond van artikel 6.3.1 of 6.3.2 niet in stand wordt gelaten. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels  

7.1 Algemeen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in het plan 

bepaalde voor: 

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer 

dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

b. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, gemalen, 

gasdrukregel- en meetstations en een centrale antenne-inrichting, met dien 

verstande, dat de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 25 m² mag 

bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen; 

c. het plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, in alle openbare ruimten, met dien verstande dat de 

bouwhoogte van kunstwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer 

dan 3 m mag bedragen. Met uitzondering van lichtmasten waarvan de bouwhoogte 

niet meer dan 9 m mag bedragen en telecommunicatievoorzieningen waarvan de 

bouwhoogte niet meer dan 40 m mag bedragen; 

d. het met ten hoogste 2 m afwijken van een vastgesteld onderdeel van een grens of 

richting van een straat, de vorm van een plein en van de dienovereenkomstig 

vastgestelde vorm van een bouwvlak, indien bij definitieve meting blijkt, dat een 

afwijking in het belang van een behoorlijke bebouwing is; 

e. het bouwen buiten het bouwvlak waarbij de overschrijding niet meer mag 

bedragen dan 2 m. 

 

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 milieusituatie; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

7.2  Mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. het bepaalde in artikel 6.2, onder a, ten behoeve van het gebruik van een 

bijgebouw bij een (bedrijfs)woning als afhankelijke woonruimte; 

b. de bouwregels voor bijbehorende bouwwerken bij een (bedrijfs)woning, zoals 

opgenomen in hoofdstuk 2 Bestemmingsregels, en extra bouwmogelijkheden 

bieden voor de bouw van een bijgebouw ten behoeve van mantelzorg; 

mits: 

1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden over een indicatie van 

een bevoegde arts dan wel instelling beschikt; 

2. er geen sprake is van een zelfstandige woning; 

3. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (als gevolg van 

verhuizing of overlijden) het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke 

woonruimte wordt beëindigd en de woonvoorzieningen worden verwijderd; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_45.2_Strijdiggebruik
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_2_Bestemmingsregels
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4. de oppervlakte van een nieuw te bouwen bijgebouw, c.q. 

mantelzorgwoning ten hoogste 100 m2 bedraagt, 

5. het bebouwingspercentage van het achtererf ten hoogste 75% bedraagt; 

6. de bouwhoogte van een bijgebouw c.q. mantelzorgwoning niet meer dan 

3,5 m bedraagt. 

 

7.3  Groepsaccommodaties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 6.2, onder b, ten behoeve van het gebruik van een gebouw als 

groepsaccommodatie, met dien verstande dat: 

a. de nieuwe functie de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omringende agrarische en overige bedrijven en de woonfunctie van omringende 

woningen niet onevenredig beperkt; 

b. de activiteit landschappelijk goed is ingepast; 

c. de oppervlakte van de ruimten die voor de groepsaccommodatie worden gebruikt 

ten hoogste 500 m² bedraagt; 

d. de groepsaccommodatie gesitueerd moet zijn in het hoofdgebouw, of een 

bestaand daarmee functioneel samenhangend bijgebouw: nieuwbouw ten 

behoeve van de groepsaccommodatie is niet toegestaan; 

e. ten behoeve van de groepsaccommodatie uitsluitend gedeelde sanitaire 

voorzieningen en gedeelde kookgelegenheid aanwezig mogen zijn. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_45.2_Strijdiggebruik
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Artikel 8  Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en Wethouders kunnen, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, het plan 

wijzigen ten behoeve van de vestiging van één seksinrichting binnen een bestaand hoofdgebouw 

binnen de bestemming 'Agrarisch', mits: 

 

1. er niet eerder een verzoek is gehonoreerd; 

2. de afstand tussen de seksinrichting en de dichtstbijzijnde woning van een derde meer dan 

25 m bedraagt; 

3. voor de bezoekers van de seksinrichting voldoende parkeergelegenheid op het terrein/erf 

behorende tot de seksinrichting aanwezig is; 

4. de seksinrichting aan de buitenzijde niet is/wordt uitgerust met opvallende (verlichte) 

reclameborden en –aanduidingen, die uit een oogpunt van landschapsschoon niet 

aanvaardbaar zijn; 

5. de seksinrichting niet wordt uitgeoefend in de vorm van een raamprostitutiebedrijf; 

6. de wegen die naar de locatie van de seksinrichting leiden, geschikt zijn voor het verwerken 

van het verkeer van en naar de seksinrichting; 

7. de afstand tussen de seksinrichting en godshuizen of scholen meer dan 500 m bedraagt; 

8. de afstand tussen de seksinrichtingen en de grens van de bebouwde kom, als bedoeld in 

artikel 48 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, meer dan  

500 m bedraagt. 
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Artikel 9  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 10  Overgangsrecht 

10.1  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. 

  

10.2  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. 



 

 Bestemmingsplan Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug | september 2017 38 

Artikel 11  Slotregel 

 

Deze regels worden aangehaald als: 

  

Regels van het bestemmingsplan ‘Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug’ van de gemeente 

Schagen. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van xxxx. 

 

 

De raadsgriffier, Voorzitter. 
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Bijlage I  

Staat van Bedrijfsactiviteiten  
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Staat van Bedrijfsactiviteiten 
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specifieke vorm van recreatie - toiletgebouwen

(sr-kk)

specifieke vorm van recreatie - kleinschalig kampeerterrein

(wt)

windturbine

Bouwvlakken

bouwvlak

Maatvoeringen

a

9

maximum aantal toiletgebouwen

maximum aantal trekkershutten

v

25

maximum aantal niet-permanente standplaatsen

u

7

(sr-th)

specifieke vorm van recreatie - trekkershutten
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Contactgegevens
Bezoekadres:
Laan 19

1741 EA Schagen

Postadres:
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1740 AA Schagen

Tel.:  (0224) 210 400

Fax:  (0224) 210 455

E-mail:  loketschagen@schagen.nl

Internet:   www.schagen.nl


