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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding bestemmingsplan

Op 22 april 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Schagen' 

vastgesteld. In dit bestemmingsplan is aan het perceel Wadweg 4 de bestemming 'Natuur' 

toegekend met een bouwvlak dat niet overeenkomt met de feitelijke situatie. 

Op het perceel staan agrarische bedrijfsgebouwen en rust een milieuvergunning die het 

mogelijk maakt om hier een melkveehouderijbedrijf te exploiteren. De milieuvergunning is 

verleend op 6 december 1994 (zie bijlage 1) en is nooit gewijzigd of actief ingetrokken door 

de gemeente. Dit betekend dat de vergunning van kracht was tijdens vaststelling van het 

bestemmingsplan en dit tot op heden nog steeds is.  

Op de locatie vinden tot op de dag van vandaag agrarische activiteiten plaats. De stal is 

de afgelopen drie jaar gebruikt als winterstal voor paarden(zie foto's bijlage 2) en op het 

perceel worden balen opgeslagen. Vanaf 15 oktober 2017 zullen er wederom paarden in de 

stal staan, hetgeen de continuïteit van de agrarische activiteiten aantoont. Tevens zijn 

achterliggende natuurgronden de afgelopen jaren gepacht van Staatsbosbeheer door de 

eigenaresse met als doel deze te gebruiken als agrarische natuurgrond (zie bijlage 3). 

Vergunning technisch en gelet op het feitelijk gebruik is hier altijd sprake van een agrarische 

bedrijfslocatie en geen natuur. De bestemming 'Natuur' is dan ook ten onrechte toegekend 

aan deze gronden en zal moeten worden vervangen door een agrarische 

bedrijfsbestemming conform milieuvergunning en feitelijk gebruik. Tevens zal het bouwvlak 

moeten worden aangepast omdat dit niet overeenkomt met de vergunde situatie. Een 

nieuw voornemen om een paardenhouderij te starten past dan ook niet binnen de nu 

geldende kaders van het bestemmingsplan. 

1.2  Ligging plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Wadweg 4 te Schagen (hierna: 

locatie). In figuur 1.1. is de ligging van het plangebied weergegeven.
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Figuur 1.1. Ligging plangebied

1.3  Vigerend bestemmingsplan

In het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk gebied Schagen' hebben de gronden van het 

plangebied de bestemming 'Natuur'. 
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Verder is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 4 voor het gehele plangebied van 

toepassing en de dubbelbestemming Waarde - archeologie - 2 voor een klein deel.  De 

functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' is van toepassing ter plaatse 

van het bouwvlak. (zie pijl). 

1.4  Leeswijzer

De toelichting op het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt het 

planvoornemen toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de vigerende beleidskaders. Hoofdstuk 4 

gaat in op de verschillende ruimtelijke aspecten. In hoofdstuk 5 komt de uitvoerbaarheid 

van het plan aan de orde en hoofdstuk 6 beschrijft de planprocedure.
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Hoofdstuk 2  Planvoornemen

2.1  Huidige situatie

Op de locatie staan een aantal agrarische bedrijfsgebouwen. De voormalige rundveestal 

springt hierbij het meest in het oog. Verder zijn er nog een bedrijfswoning, kapschuur en een 

drietal overige (verouderde) schuren aanwezig. De vigerende milieuvergunning d.d. 6 

december 1994 maakt het mogelijk om 138 melk- en kalfkoeien, 90 stuks vrouwelijk jongvee 

en 140 schapen te houden op deze locatie. 

2.2  Toekomstige situatie

De initiatiefnemer ziet de agrarische bedrijfslocatie als uiterst geschikt om zijn 

paardenfokkerij en handelsstal te kunnen exploiteren. Het doel is om 120 veulens tot 3 jaar 

en 80 volwassen paarden ouder dan 3 jaar te houden. Hiervoor wordt de voormalige 

rundveestal aangewend en bestaat de wens om een nieuwe loods te bouwen. Om de 

bouw van deze loods mogelijk te maken zal een deel van de bestaande verouderde 

bebouwing worden gesloopt. Het asbest wordt verwijderd en ook de bestaande mestkelder 

zal verdwijnen. Door de sloop van de verstorende bebouwing zal beeldkwaliteit van het 

perceel sterk verbeteren. Tevens zal er een bestaande sloot worden gedempt en een nieuwe 

sloot worden gegraven. Op de onderstaande afbeelding is een schets van de toekomstige 

situatie te zien.
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Afbeelding: gewenste situatie
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, vastgesteld op 13 maart 2012) staan de 

plannen van de Rijksoverheid voor ruimte en mobiliteit. Uit de SVIR blijkt dat het Rijk zo min 

mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten gaat zitten en zich op het versterken van 

de internationale positie van Nederland en het behartigen van de belangen voor 

Nederland als geheel richt. Verstedelijkings- en landschapsbeleid laat het Rijk over aan de 

provincies en gemeenten. Het bouwvlak ligt niet in een gebied waar nationale belangen 

spelen, blijkt uit de SVIR. Hiermee vormt de SVIR geen belemmering voor de ontwikkeling.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Structuurvisie Noord Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid

Met de structuurvisie “Kwaliteit door veelzijdigheid” (vastgesteld 23 mei 2011) wil de 

provincie Noord-Holland bestaande kwaliteiten verder ontwikkelen. Om het gewenste 

toekomst beeld te realiseren wordt ingezet op de drie hoofdbelangen: Ruimtelijke kwaliteit, 

Duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. De provincie Noord-Holland wil steden 

optimaal benutten en de landschappen open houden, maar ook ruimte bieden aan de 

economie en woningbouw.

Een vitale plattelandseconomie is belangrijk voor de Noord-Hollandse economie en een 

voorwaarde voor de leefbaarheid van gebieden. Het uitgangspunt is een 

ontwikkelingsgerichte strategie, met de ambitie dat daar waar nieuwe economische 

activiteiten mogen worden ontwikkeld, ook de kwaliteit van het gebied toeneemt.

De Provincie Noord-Holland onderscheidt voor de landbouw daarbij twee zones, een zone 

voor grootschalige landbouw en een zone voor gecombineerde landbouw. Het betreffend 

agrarisch bouwperceel ligt in de zone voor grootschalige landbouw. In de zone voor 

grootschalige landbouw is ruimte voor schaalvergroting, structuurverbetering en (mondiaal) 

concurrerende productielandbouw, de bijbehorende be- en verwerking, handel en 

distributie en het uitplaatsen van groeiende bedrijven uit stedelijk of kwetsbaar gebied.

De trend naar schaalvergroting en specialisatie zal zich voortzetten vanuit een economisch 

perspectief. Deze trend brengt ook de behoefte aan grotere bouwpercelen met zich mee. In 

dit gebied bestaat de mogelijkheid om het bouwblok te vergroten tot maximaal 2 hectare, 

met een afwijkingsregels tot meer hectaren.

Conform de visiekaart van de structuurvisie en kaart 4 van de verordening ligt het 

bouwperceel langs een ecologische verbindingszone. De provincie vindt zowel de 

weidevogels als het karakteristieke cultuurlandschap waarin zij verblijven belangrijk. 

Daarom beschermt zij deze landschappen tegen inbreuken op de openheid.

3.2.2  Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie

Provinciale Staten hebben op 20 december 2016 de provinciale ruimtelijke verordening 

opnieuw vastgesteld. Deze vaststelling betreft een geconsolideerde wijziging ten opzichte 

van de eerder vastgestelde verordening op 21 juni 2010. Dit houdt in dat de verordening 

geen nieuw beleid bevat.

Voor de doorwerking van het in de structuurvisie vastgelegde beleid staan de provincie, 

naast de bekende bestuurlijke middelen als subsidies, overleg, convenanten en dergelijke, 
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diverse juridische instrumenten ter beschikking, zoals de Prvs. De Prvs is het aangewezen 

instrument als het gaat om algemene regels omtrent de inhoud van gemeentelijke 

bestemmingsplannen of ruimtelijke onderbouwingen.

De locatie is niet gelegen binnen het Nationaal natuurnetwerk (voormalige EHS) en 

provinciale Ecologische verbindingszones (zie figuur 4) De voorgenomen activiteiten hebben 

geen negatief effect op de kernkwaliteiten  en omgevingscondities van het NNN.

Figuur 4: Fragment van kaart 4 Provinciale ruimtelijke verordening, Ecologische 
hoofdstructuur (groene gebied) (bron: 
(http://noordholland.planoview.nl/NL.IMRO.9927.PRVPNHCONSOLID-2012)

Het plangebied maakt wel onderdeel uit van het weidevogelgebied zoals opgenomen in 

de verordening. Bestaande bouwvlakken houden in dit gebied uitbreidingsmogelijkheden. 

Het betreft hier een wijziging van een bestaand bouwvlak voor een veehouderijbedrijf. Om 

de gewenste wijziging mogelijk de maken heeft de initiatiefnemer een bestaand stuk grond 

in hetzelfde weidevogelleefgebied geruild met Staatsbosbeheer om de aangrenzende 

gronden te kunnen verkrijgen. De oppervlakte van de te ruilen gronden bedraagt 7000m2 

en de grond die is verkregen heeft een oppervlakte van 1700m2. Door deze ruil is de 

oppervlakte ten behoeve van het weidevogelleefgebied sterk toegenomen. Netto vindt er 

geen verstoring plaats en bruto betekent dit een verbetering voor het 

weidevogelleefgebied. De paarden zullen niet worden beweid omdat de omliggende 

gronden niet in eigendom zijn bij de eigenaar. Daar waar dit wel gebeurde op de gronden 

die nu geruild zijn met Staatsbosbeheer. Ook dit zal ten goede komen van het 

weidevogelleefgebied. Met instemming van de ruil is ook Staatsbosbeheer als eigenaar van 

de naastgelegen gronden positief over dit initiatief. 
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Figuur 5: Fragment van kaart 4 Provinciale ruimtelijke verordening. Weidevogelgebieden 
(Bron: http://noordholland.planoview.nl/NL.IMRO.9927.PRVPNHCONSOLID-2012)

Gelet op het bovenstaande regelgeving uit de provinciale ruimtelijke verordening en de 

verbeterde omstandigheden voor het weidevogelleefgebied kan worden geconcludeerd 

dat het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan provinciaal beleid. 

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Landelijk gebied Schagen

Binnen het plangebied van het bestemmingsplan Landelijk gebied Schagen zijn zowel 

veehouderijen als akkerbouwers actief. De akkerbouw (wisselteelt) binnen de grenzen van 

de gemeente wordt uitgeoefend door bedrijven die buiten de gemeente gevestigd zijn. 

Door de beperkte omvang van het buitengebied is het aantal agrariërs beperkt en is het 

aantal de laatste decennia ook afgenomen. Intensieve veehouderijen zijn niet aanwezig 

binnen Landelijk gebied Schagen. Wel is een biologische varkenshouder gesitueerd aan de 

Westfriesedijk.

Het betreft hier een bestaand veehouderijbedrijf waarvan het bouwvlak wordt aangepast 

en het gebruik conform de milieu vergunde situatie wordt hersteld. De gewenste situatie is in 

overeenstemming met het gemeentelijk beleid.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Archeologie

Sinds 1 september 2007 is de Monumentenwet gewijzigd. Als gevolg van het verdrag van 

Valletta, dat in 1992 onder andere door Nederland is ondertekend, heeft archeologie een 

prominente plaats gekregen in de ruimtelijke ordening. Iedere gemeente is verplicht 

aandacht te besteden aan de archeologie op haar grondgebied en dit te verwerken in 

bestemmingsplannen en andere ruimtelijke instrumenten.

In het plangebied zijn de archeologische dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie - 4 en 

'Waarde - Archeologie 2' van toepassing. Deze beide dubbelbestemmingen, met 

bijbehorende regels, zullen ook in dit bestemmingsplan worden opgenomen. Bij 

toekomstige bouwaanvragen wordt getoetst aan deze regels. 

Door het opnemen van beide archeologische dubbelbestemmingen in het 

bestemmingsplan blijven de archeologische waarden voldoende beschermd. Qua 

archeologie kan het bestemmingsplan uitvoerbaar worden geacht.

4.2  Bodem

Via het bodemloket kan inzicht worden verkregen in het de bij de overheid bekende 

gegeven omtrent de bodemkwaliteit in de omgeving. Er is tevens aangegeven waar 

vroeger (bedrijfs) activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat 

ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben. 

Het rapport van het bodemloket geeft aan dat in het verleden (1994) voor locatie Wadweg 

4 een bodemrapport opgesteld. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de 

(voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het 

kader van de Wet bodembescherming. Na deze datum hebben er zich geen andere 

bedrijfsactiviteiten op het perceel ontplooit die de bodem mogelijk verontreinigd hebben. 

Het 'Rapport Bodemloket' is als bijlage bijgevoegd. 

Het aspect bodem is voor de uitvoering van dit bestemmingsplan geen belemmering. 

4.3  Bedrijven en milieuzonering

Ten behoeve van een passende afstand rond bedrijven en instellingen ten opzichte van 

gevoelige functies is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het systeem 

‘Bedrijven en milieuzonering’ (2012) ontwikkeld in de vorm van een bedrijvenlijst, waarin de 

bedrijven en instellingen zijn gecategoriseerd op hun milieueffecten. 

Op naastgelegen perceel van het agrarisch bedrijf bevindt zich een burgerwoning.

Op basis van de bedrijvenlijst moet voor een paardenfokkerij (met uitzondering van geur 

(zie paragraaf 4.4)) een minimale afstand van 50 meter worden aangehouden. In de huidige 

situatie wordt aan deze afstand voldaan. In de nieuwe situatie zal hier rekening mee 

gehouden moeten worden.
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4.4  Geur

Voor geur moet voldaan worden aan de vaste afstanden voor geur in het 

activiteitenbesluit. De inrichting is gelegen buiten de bebouwde kom. Hiervoor gelden de 

volgende afstandseisen: 

Gevel woningen van derden - gevel dichtstbijzijnde stal : 25 meter 

Gevel woningen van derden - emissiepunt dichtstbijzijnde stal : 50 meter

De kortste afstand tussen de bestaande stallen en de gevels van woningen van derden 

bedraagt 87 meter. De nieuwe loods of andere gebouwen waar dieren kunnen worden 

gehouden zullen moeten voldoen aan de afstandseisen voor Geur. Gelet op de 

mogelijkheden binnen het bouwvlak bieden deze geen belemmering voor deze 

ontwikkeling.

4.5  Ecologie

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat geen strijdigheid ontstaat met de wetgeving 

ten aanzien van de gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet 1998, ecologische 

hoofdstructuur) en de soortenbescherming (Flora- en faunawet). 

4.5.1  Gebiedsbescherming

Het projectgebied ligt niet in de directe nabijheid van Natura 2000-gebieden. Het 

dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is Zwanewater en Pettemerduinen op een afstand van 

c.a. 9 kilometer. 

Figuur 5: Ligging bedrijf ten opzichte van Natura 2000-gebieden

Het bedrijf grenst aan de Ecologisch Hoofdstructuur. 
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Figuur 6: lligging nabij Ecologische Hoofdstructuur (bron: http://www.synbiosys.alterra.nl)

Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

De Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van gebieden dat planten- 

en diersoorten in staat stelt zich door en tussen verschillende natuurgebieden te verplaatsen. 

Het netwerk moet voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en 

dat gebieden hun ecologische waarde verliezen. De EHS is onderdeel van een Europees 

ecologisch netwerk en bestaat uit kerngebieden (in Nederland de Natura-2000 gebieden, 

Beschermde Natuurmonumenten en de Wetlands) of verweven gebieden (gericht op de 

verweving van landbouw, wonen en natuur) die onderling verbonden worden door 

ecologische verbindingszones. Ecologische verbindingszones zijn stroken en stukjes natuur 

die de verspreid liggende natuurgebieden met elkaar verbinden. Op deze manier kunnen 

dieren en planten zich van het ene naar het andere leefgebied verplaatsen. Met name de 

kleine populaties die met uitsterven worden bedreigd, blijven hierdoor levensvatbaar. 

Negatieve invloed op de werking van een verbinding of aantasting van een verbinding 

dient vermeden en gecompenseerd te worden zodat het netwerk niet verslechterd.

Onderzoek

Voor de EHS geldt geen externe werking. Hoewel de locatie grenst aan de EHS is gezien de 

aard van de ingreep externe werking niet aan de orde. Externe werking op overige 

beschermde natuurgebieden, zoals het Natura 2000-gebied Zwanewater en Pettemerduinen 

en het weidevogelgebied is, gelet op de aard van de ingreep en het huidige gebruik van 

de locatie ook niet aan de orde.

Effecten

Het plangebied ligt buiten EHS, er zijn alleen effecten mogelijk in het kader van de externe 

werking. De voorgenomen ingreep richt zich op een agrarische bedrijfslocatie. Het betreffen 

werkzaamheden die behoren bij een normale agrarische bedrijfsvoering. Nadat het 

plangebied is ingericht zal de mate van verstoring (geluid, licht, beweging) niet groter zijn 

dan in de huidige situatie omdat het plangebied in de huidige situatie als opslagplaats 

wordt gebruikt en er als een melkveehouderijbedrijf is vergund. Overige effecten in het kader 

van de externe werking zijn niet te verwachten.
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Aangezien binnen de provincie Noord-Holland de EHS geen 'externe werking' kent, is 

toetsing niet noodzakelijk.

Wet natuurbescherming

Op de locatie is een vergunning verleend voor een melkveehouderijbedrijf. Op basis van de 

vigerende milieuvergunning mogen er 138 melk- en kalfkoeien, 90 stuks vrouwelijk jongvee 

en 140 schapen gehouden worden op deze locatie. Omdat het planvoornemen een 

wijziging in diercategorie betreft en een mogelijke nieuwbouw geldt hier een 

vergunningplicht onder de Wet natuurbescherming. 

Wnb vergunning

Op 21 november 2017 is de Wnb vergunning verleend voor de gewenste situatie. Het besluit 

is bijgevoegd bijlage laat zien dat de gewenste ontwikkelruimte is toegekend voor dit 

planvoornemen.

4.5.2  Soortenbescherming

Daarnaast is de Wet natuurbescherming onverkort van kracht. Dit betekent dat op het 

moment dat nieuwe activiteiten aan de orde zijn ook - in het kader van de Wet 

natuurbescherming - de mogelijke effecten op de te beschermen soorten worden 

meegewogen. 

De gronden waar die worden toegevoegd aan het bouwlak worden in de huidige situatie 

gebruikt de buitenopslag van wikkelbalen. Verder zal er een stukje sloot worden gedempt. 

De verwachting is dat in dit kleine stukje sloot geen soorten aanwezig zijn gelet op het 

huidige agrarische gebruik van de omliggende gronden. Dit huidige gebruik en de 

bestaande bouwwerken maken dat er geen ecologische waarden aanwezig zijn op deze 

gronden. De Wet natuurbescherming vormt voor het uitvoeren van voorgenomen activiteit 

geen belemmering. Zo worden geen potentiële vindplaatsen en/of habitats van relevante 

flora en fauna verwijderd door de beoogde ontwikkelingen.

4.6  Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 geldt de Wet luchtkwaliteit (Wlk) als deel van de Wet milieubeheer 

(titel 5.2 in de Wm). Met de inwerkingtreding van deze wet, is het Besluit luchtkwaliteit 2005 

(Blk) vervallen. Met de invoering van het criterium ‘niet in betekenende mate’ (= artikel 5.16 

lid 4Wm) hoeven besluiten die onder dat criterium vallen niet meer te worden getoetst aan 

die grenswaarden. Er kan in die gevallen worden volstaan met het aannemelijk maken dat 

het voorgenomen project qua omvang beneden de in de ‘Regeling niet in betekenende 

mate bijdragen (luchtkwaliteiteisen)’ (NIBM) genoemde aantallen te bouwen woningen of 

vierkante meter bruto vloeroppervlak of andere begrenzingen blijven, dan wel het 

aannemelijk maken dat de concentratietoename ten gevolge van het betreffende besluit 

niet de 3% grens overschrijdt.

Door de beoogde uitbreiding is er geen toename van de verkeersbewegingen te 

verwachten. Tevens wordt in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Gemeente Schagen’ 

er vanuit gegaan dat de ruimte die het bestemmingsplan biedt voor uitbreiding van de 

agrarische bedrijven 'niet in betekende mate' zal bijdragen aan de verslechtering van de 

luchtkwaliteit. Ook op basis van de plan-MER worden geen overschrijdingen van de 

grenswaarden verwacht. 

Gelet op het niet toenemen van de verkeersbewegingen zal het beoogd initiatief niet in 

betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en voldoet 
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derhalve uit het oogpunt van luchtkwaliteit aan de eisen van een goede ruimtelijke 

ordening.

4.7  Wet geluidhinder

Sinds het einde van de jaren zeventig vormt de Wet geluidhinder (Wgh) het juridische kader 

voor het Nederlandse geluidbeleid. DeWgh bevat een uitgebreid stelsel van bepalingen ter 

voorkoming en bestrijding van geluidshinder door ondermeer industrie, wegverkeer en 

spoorwegverkeer. De Wgh richt zich voornamelijk op de bescherming van de 

woonomgeving en bevat normen voor de geluidbelasting op gevoelige bestemming (o.a. 

woningen). 

Er wordt binnen het project geen extra geluidgevoelig object in de vorm van een woning 

toegevoegd. Het beoogd plan betreft een uitbreiding van een agrarische bedrijf dat geen 

geluidgevoelige ruimte bevat. Om die reden worden er geen eisen gesteld aan de 

geluidwering van de gevels.

Ondanks de uitbreiding zal het aantal geluidsbronnen ongewijzigd blijven en vindt er dus 

geen toename plaats van de geluidsbelasting. Ook zal als gevolg van de uitbreiding geen 

noemenswaardige toename ontstaan van het auto- en vrachtverkeer ten opzichte van de 

huidige situatie. Een geluidsonderzoek wordt dan ook niet nodig geacht.

4.8  Externe veiligheid

Het beleid inzake externe veiligheid is gericht op de beheersing van risico´s voor de 

omgeving met betrekking tot: 

het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, waterwegen, wegen en 

spoorwegen); 

het gebruik van luchthavens.

Overeenkomstig de Risicokaart van de provincie Noord-Holland is de locatie niet gelegen 

binnen de invloedsfeer van objecten waarvoor een extern veiligheidsrisico geldt volgens de 

Risicokaart van de Provincie Noord-Holland, zoals risicovolle inrichtingen en 

hoofdgasleidingen. Ook is er geen sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen in de directe 

omgeving. Wel loopt er ten zuidwesten van het perceel een vaarwegbegrenzing. Het 

plangebied bevindt zich op ruime afstand van deze begrenzing.
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Figuur 7: Uitsnede risicokaart (bron: www.risicokaart.nl)

Geconcludeerd kan worden dat de uitbreiding van het bouwvlak niet binnen de 

plaatsgebonden risicocontour en/of het invloedsgebied van het groepsrisico van een 

risicovolle activiteit is gelegen. Een verdere uitwerking van de veiligheidsparagraaf is dan 

ook niet noodzakelijk.

4.9  Water

Voor het planvoornemen is de watertoets uitgevoerd (zie bijlage) De conclusie is dat voor 

dit onderdeel de normale procedure doorlopen dient te worden. Er is inmiddels overleg 

geweest met het Waterschap over het aanvragen van een watervergunning m.b.t. het 

dempen van de sloot en de compensatie hiervan. Er vindt een kleine toename van 

verharding plaats ten opzichte van de bestaande situatie. Dit hoeft niet gecompenseerd te 

worden. 

De gewenste stal zal (deels) op de plaats van de bestaande bebouwing worden 

gerealiseerd. Op deze manier blijft de bestaande afstand tot de sloot gehandhaafd. Verder 

zal er waar heb bouwvlak grenst aan de primaire waterloop rekening worden gehouden 

met een ondehoudszone van 5 meter.
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Voor wat betreft het aspect water zullen nadere afspraken worden gemaakt met het 

waterschap in het kader van de watervergunning. Ruimtelijk gezien kan het plan voor het 

aspect water dan ook inpasbaar worden geacht. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de voorkomende functies in het 

bestemmingsplan worden geregeld. In de planopzet is aansluiting gezocht bij de recente 

uitgave 'Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen', kortweg SVBP en het 

bestemmingsplan 'Landelijk gebied Schagen 2014'.

5.1  Toelichting op het juridisch systeem

Met de SVBP2012 (Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen2012) is in dit plan rekening 

gehouden, evenals met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 

oktober 2010 in werking is getreden. 

Het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en 

bijbehorende verbeelding waarop de bestemmingen zijn aangegeven. De verbeelding en 

de planregels dienen in samenhang te worden bekeken. 

5.1.1  Planopzet en systematiek

Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een verbeelding. Op de verbeelding is de 

bestemming van het perceel aangepast aan het beoogd toekomstig gebruik. Met de 

verbeelding en de regels wordt het agrarisch bouwvlak aangepast en zal de huidige 

bestemming 'Natuur' komen te vervallen. Het bestemmingsplan kent één enkelbestemming 

voor het plangebied  en een tweetal dubbelbestemmingen, te weten:

Enkelbestemming 

- Agrarisch met Waarden

Dubbelbestemmingen

- Waarde Archeologie 2

- Waarde Archeologie 4
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Hoofdstuk 6  Economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

De kosten voor de realisatie van de plannen komen voor rekening van de initiatiefnemer. Er 

zijn geen gemeentelijke kosten aan het plan verbonden. Een exploitatieplan kan daarom 

achterwege blijven. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het ontwerp bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 

periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Ook 

wordt het ontwerp bestemmingsplan verzonden naar diverse overleginstanties. Na de 

ontwerp-fase zal beoordeeld worden of het plan vastgesteld kan worden. 

In de ontwerp-fase is door de Provincie Noord-Holland een zienswijze ingegdiend. Naar 

aanleiding van deze zienswijze is de toelichting bij het bestemmingsplan op een aantal 

punten aangepast en aangevuld. In de Nota van zienswijzen is deze zienswijze van 

beantwoording voorzien. Het bestemmingsplan kan nu worden vastgesteld. Het 

vastgestelde bestemmingsplan ligt vervolgens 6 weken ter inzage. In deze termijn kunnen 

belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State.
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Bijlagen

Nota van zienswijzen
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Bijlage 1  Vergunning Wet milieubeheer 6 december 1994
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Bijlage 2  Foto's feitelijk gebruik
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Bijlage 3  Pachtovereenkomst
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Bijlage 4  Besluit Wnb vergunning
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Uitvoeringsdienst
ord-Holland Noord

Afschrifr

C. Th. Klaver
Omloop 17
1871 AS SCHOORL

Hoorn, 20 november 2OL7

Zaaknummer
Behandelaar
Betreft
Locatie

vERZ0i¡oEt{ 2 .l ll0v. 2017

RUDLT.222629
de heer J. van derVeldt
Wnb aanbiedingsbrief bij definitief besluit
Wadweg 4, Schagen

Geachte heer/mevrouw ,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend datzij u een vergunning hebben
verleend op grond van artikel 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming (hierna: Wnb)

Dit besluit is voorbereid mettoepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Als u tegen het ontwerpbesluit zienswijze heeft ingediend, kunt u binnen zes weken na de
verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank.
Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR
HAARLEM. Voor het behandelen van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Over de
hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-
Holland op (023) 8884444.

Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist
kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige vooziening
te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland,
Postbus t62L,2OO3 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt
u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.

Postbus 2095 r r6ro EB Hoorn . www.rudnhn.nl
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer J, van der veldt via 0Bg-102 1g Bg ofjvanderveldt@rudnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten -Holland,
na n,

mw.
ng

Bijlage:

. I.A,M.J. Sweep
smanager Regulering Groen

ionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN)

Kopie aan:

. Beslu it

. AERIUS berekening met kenmerk Rn4JDgLklHZy van 9 november 2017

. Gemeente Schagen

. Rombou B.V, t.a.v. E. Woudstra. RUD NHN afdeling Toezicht & Handhaving
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Uitvoeringsdienst
ord-Holland Noord

vERZ0llDEil2Iil0v,20t7

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND

Betreft
Zaaknummer
Vergu nninghouder
Locatie

Wnb definitief besluit PAS
RUDL7.222629
C. Th, Klaver
Wadweg 4, Schagen

A. Besluit
1. Onderwerp aanvraag
2. Besluit
3. Procedureel
4, Ingekomen reacties
5. Wijzigingen ten opzichte van het besluit.

B. Voorschriften

C. Overwegingen en toetsingen
1. Wet natuurbescherming
2. Conclusie

A. BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-
HOLLAND

1. Onderwerp aanvraag
C. Th. Klaver is voornemens een paardenhouderij te realiseren in een reeds bestaande
rundveestal en een nieuw te bouwen paardenstal. Maximaal worden 80 volwassen paarden en
120 paarden jonger dan 3 jaar gehouden.

Aangezien niet eerder voor de inrichting een vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 of Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is aangevraagd of
verleend, heeft de vergunningaanvraag betrekking op de gehele inrichting.

2. Besluit
Wij besluiten C. Th. Klaver hierbij een vergunning conform artikel 2.7, tweede lid Wnb te
verlenen voor de oprichting van een paardenhouderi aan de Wadweg 4 te Schagen, inclusief
toedeling van ontwikkelingsruimte op grond van artikel 2,7 van het Besluit houdende regels ter
uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) zoals weergegeven in de
AERlUS-berekening met kenmerk Rn4JDgLktHZy van 9 november 2Ot7 (Bijlage 1). De
beschrijving van het project in de aanvraag, inclusief de aangeleverde AERIUS Calculator
berekeningen, maakt onderdeel uit van deze vergunning.

3. Procedure
U n iforme openba re voorbereidi ngsprocedu re
Uw aanvraag wordt behandeld met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).

Deze aanvraag is door ons ontvangen op 17 juli 2Ot7 en geregistreerd onder kenmerk
RUDL7.222629. De ontvangst van deze aanvraag is door ons bevestigd bij brief van 18 juli
2AL7. Op 1 november 2Ot7 is de proceduretermijn op basis van artikel 5.1 lid 2 van de Wnb
met 7 weken verlengd.

Postbur 2o95 r r6zo ÊB Hoorn r www.rudnhn.nl
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De vergunningaanvraag en het ontwerpbesluit hebben gedurende een termijn van 6 weken (6
oktober 2077 tot en met 16 november 2oI7) ter inzage gelegen en belanghäbbenden zijn in de
gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken,

4. Ingekomen reacties
Gedurende de periode van terinzagelegging van het ontwerp van dit besluit hebben
belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het besluit naar voren kunnen
brengen.

Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

5. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
Wegens het opnieuw invoeren van AERlUS-berekening met kenmerk Rn4JDgLktHZy van 9 juni
2017 (Bijlage 1) is hiervan de datum gewijzigd naar 9 november 2017. Daainaast is de tekit
aangepast "Omdat de feitelijke situatie niet aantoonbaar is, is in dit besluit en in de bijgevoegde
AERlUS-berekening uitgegaan is van de maximale emissie welke is toegestaan conform Oe o[ fjanuari 2015 vigerende milieutoestemming Beschikking Wet Milieubeheãr van 6 december
!994"' Naar de tekst "Op de locatie Wadwèg 4 te Schagen was in het verleden een
melkveehouderijbedrijf gevestigd waar op 6 december 1994 een Milieuvergunning voor is
afgegeven door gemeente Schagen. In de referentieperiode van l januari ZO1Z tõt en met 31
december 2014 kunnen geen dieraantallen worden aangetoond OiJfeltetilX werden gehouden op
deze locatie. Om deze reden is de uitgangssituatie op 0 gezet. In tabel 1 is de beoogde situatie
weergegeven, Voor de gevraagde activiteit dient te wordèn beoordeeld of en zo ja hieveel
ontwikkelingsruimte nodig is. Daarbij dient vervolgens beoordeeld te worden of áe benodigde
ruimte aanwezig is en of voldaan wordt aan onze Beleidsregel natuurbescherming Noord-
Holland"' Vanwege het ontbreken van een feitelijke situatie en het uitgaan van eãn
uitgaanssituatie van 0 om de beoogde situatie te bepalen. Tabel 1 uitgangssituatie heet nu
Tabel 1 Beoogde situatie. De tekst "Op grond van bovenstaande zi¡n wij v:an mening dat de door
de bestaande activiteit veroorzaakte stikstofdepositie op een juiste wi¡zê is aangetoãnd en dat
deze bij de verdere beoordeling als uitgangspunt kan worden gehanteerd. Voor-deze bestaande
situatie is géén ontwikkelingsruimte nodig, omdat de depositið van deze activiteit al plaatsvond
vóór de aanvang van het programma" is hiermee komen te vervallen.

B. Voorschriften
Op grond van artikel 5.3 Wnb verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften en
beperkingen.

1. Op het bedrijf mogen de volgende maximale dieraantallen worden gehoudent

Coördinaten
emissiepunt

Diersoort Stalsysteem
(RAV-code)

Dieraantallen

t17552,535135 Paarden; volwassen paarden
(3 jaar en ouder), overige
hu isvestinqssystemen

K1.100 BO

L17575, 535104 Paarden; in opfok (jonger
dan 3 jaar), overige
huisvestingssystemen

K2.100 720

De vee-aantallen dienen jaarlijks inzichtelijk te worden gemaakt middels de
Gecombineerde opgave van het ministerie van EZ. Er dient tevens een actueel overzicht
van het aantal dieren aanwezig te zijn binnen de inrichting. Al deze gegevens dienen op
verzoek aan de met het toezicht op de Wnb belaste medewerker(s) [e worden getoond.

De activiteit waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld dient binnen twee jaar, na het
onherroepelijk worden van deze vergunning, te zijn gerealiseerd.

2

3
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4 De start van de vergunde werkzaamheden dient u te melden door middel van het
meldingsformulier dat via deze link is te downloaden:
www. rud nhn. nllWet_natuu rbescherm ing/Gebiedsbescherm ing.

Onze contactgegevens zijn: RUD NHN, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn, 088-10 21 300,
e-mail : postbus@rudnhn.nl,

C. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

C1. Wet natuurbescherm¡ng

Bevoeg d heí d tot ve rg u n n i ngve rl en i ng
Op grond van artikel 1.3, eerste lid Wnb, in samenhang met aftikel 2.7, derde lid Wnb zijn
Gedeputeerde Staten van de provincie met betrekking tot projecten of handelingen, tenzij
anders bepaald, waar het project of de handeling wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht
het bevoegd gezag ten aanzien van de beoordeling van een aanvraag om vergunning als
bedoeld in artikel 2.7, tweede lid Wnb.

Beoordeling aanvraag
Op grond van aftikel 2.7, tweede lid Wnb is een vergunning vereist voor het uitvoeren van
projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van
soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect
kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of
andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken
van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. Indien de wijziging en/of uitbreiding wel leidt
tot een toename van effecten, dient de wijziging enlof uitbreiding passend te worden
beoordeeld als bedoeld in artikel 2.8 Wnb. Voor zover het om effecten vanwege stikstofdepositie
gaat, wordt gebruik gemaakt van het programma aanpak stikstof (PAS) als bedoeld in artikel
1.13 Wnb juncto artikel 2.1 van het Besluit natuurbescherming,

Vergunningplicht
In het kader van de Wnb en de Natuurbeschermingswet 1998 is nog niet eerder een vergunning
verleend voor de inrichting gelegen aan de Wadweg 4 te Schagen. Het projecteffect is daarmee
de stikstofdepositie welke wordt veroorzaakt door de gehele beoogde bedrijfssituatie. Op basis
van de bij de aanvraag gevoegde AERlUS-berekening hebben wij vastgesteld dat voor de
Natura 2000-gebieden 'Duinen Den Helder-Callantsoog' (grenswaarde 0,05 mol/ha/jr),
'Schoorlse Duinen' (grenswaarde 0,05 mol/ha/jr) en 'Zwanenwater & Pettemerduinen'
(grenswaarde 0,05 mol/ha/jr) het projecteffect hoger is dan de voor dat gebied geldende
grenswaarde, conform artikel 2.12 eerste en tweede lid Besluit natuurbescherming. Hierdoor is
er sprake van een vergunningsplicht voor de gevraagde activiteit. Artikel 2.12 eerste lid van het
Besluit natuurbescherming bepaalt dat deze vergunningplicht dan ook geldt voor de overige
PAS-gebieden waar deze vergunning betrekking op heeft. In de AERIUS berekening in bijlage 1
zijn alle gebieden waar deze vergunning betrekking op heeft, opgenomen,

Inhoudelijke beoordeling aanvraag
Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van de volgende bij de
vergunningaanvraag ingediende gegevens :

- Aanv raagformulier Wn b met handteken ingenformulier;
- Aanvraag Natuurvergunning (Rombou) 13 juli 2017;
- AERIUS berekening beoogde situatie met kenmerk Rn4JDgLklHZy van91uni2017',
- Machtiging C. Th. Klaver aan Rombou 19 april 2017;
- Quickscan Natuurwaardenondezoek Wadweg 4 te Schagen 5 juli 2017

De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.3 en 2.7 t/m 2.9 Wnb, Titel 2.1van het Besluit
natuurbescherming (PAS), Titel 2.1van de Regeling natuurbescherming (PAS) en de
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland.
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Identificeren mog el ijke neg atieve effecten
De beoordeling van dez.e aanvraag beperkt zich tot de effecten van stikstofdepositíe. Het gaat
hier om een aanvraag die stikstofdepositie veroorzaakt op Natura 2O0O-gebieden waarin een of
meerdere habitattypen voorkomen waarvoor de nu geldende kritische dépositiewaarde (KDW)
wordt overschreden. Voordeze gebieden is het PAS sedert l juli 2015 vah toepassing.

Beschermde gebieden
De aanvraag heeft betrekking op de in de bijlage 1 genoemde pAS gebieden.

Natuurlijke kenmerken van de gebieden
Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de
gebiedendatabase (www.synbiosys. alterra. n l/natura2000).

P rog ra m ma ti sche Aa n pa k Sti kstof ( pAS)
Algemeen
Vgor elk project (of andere handeling) dat zonder vergunning op grond van artikel 2.7 tweede
lid Wnb dan wel artikel 19d van de Natuurbeschermingswet lgggln het verleden is gerealiseerd
en niet is vrijgesteld van de vergunningplicht (artikel 2.12 eerste lid onder a van het Besluit
natuurbescherming), moet het bevoegd gezag alsnog beoordelen of een vergunning kan worden
verleend' Dit geldt ook voor een uitbreiding van een bestaande activiteit. lndien hei gaat om
een project of andere handeling die stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000:gebied,
waarin een of meerdere habitattypen voorkomen waarvoor de KDW wordt overschreden, is het
PAS dat per l juli 2015 in werking is getreden, van belang. Het PAS is gegrond op artikel 1.13
Wnb en is opgenomen in het Besluit natuurbescherming, de Regeling nãtuurbescirerming en het
Programma Aanpak Stikstof 2Ot5-202L (verdgr: programma). Aan ñet programma ligt ãen
passende beoordeling als bedoeld in artikel 2.g Wnb ten grondslag.

Op 14 april 2015 hebben wij ingestemd met zowel het programma als met de daaraan ten
grondslag liggende passende beoordeling. Bij het verlenen van voorliggende vergunning kan
gebruik worden gemaakt van deze passende beoordeling.

Passende beoordeling PAS
Het programma is een instrument om Natura 2OOO-doelstellingen te realiseren en tegelijk
ruimte te scheppen voor bestaande en nieuwe economische oñtw¡kkelingen.
In de passende beoordeling is getoetst of de uitvoering van het programha geen risico vormt
voor de instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura ZOOO-gebieCen-, opgenomen
binnen het PAS' De passende beoordeling bestaat uit een generiek dèel (bronmåãtregelen,
monitoring, etc.) en uit gebiedsanalyses die de ecologische onderbouwing vormen dai met het
programma de stikstofgevoelige Natura 20O0-doelstellingen (op termijn) gerealiseerd kunnen
worden én er ontwikkelingsruimte beschikbaar kan wordén gèsteld voôr'eãonomische
ontwikkelingen.

In de gebiedsanalyse is per Natura 2000-gebied verzekerd dat door de uitvoering van een
gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, er in de eerste prog.arimaperiode
geen verslechtering optreedt van alle stikstofgevoelige habitattypen en habitãts van soorten. Bij
deze beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarde van stikstofdeposities in2oI4.In deze
achtergrondwaarde zijn alle voor de aanvang van het programma feitelijke emissies
verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige concentratie en depositiãkaarten Nederland
(GCN en GDN)' Deze emissies hebben al voor de aanvang van het programma plaatsgevonden
en hebben als uitgangspunt gediend voor de passende beoordeling. voãr de deþositiJals gevolg
van deze emissies is derhalve geen ontwikkelingsruimte nodig.

Daarnaast is voor elk Natura 2000-gebied een bepaalde hoeveelheid ontwikkelingsruimte ten
aanzien van stikstofdeposities vastgesteld , zodat ook nieuwe initiatieven waaronãer ook
uitbreidingen van bestaande activiteiten, gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkelingsruimte
kan op grond van aftikel 2.7 van het Besluit natuurbescherming worden toegedeeld aan
projecten en andere handelingen bij toestemmingsbesluiten, zoals een vergunning op grond van
artikel 2'7 tweede lid Wnb of een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1,-eerste lid
onder j van de Wabo. De conclusie van de passende beoordeling van het programma is dat
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wanneer bestaande activiteiten worden voortgezet en daarnaast ook nog nieuwe activiteiten
worden gerealiseerd, kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het
programma opgenomen Natura 2O00-gebieden worden aangetast.

Va stste I len be n od ig d e o ntw i kkel i ng sru í mte
Voor de inrichting gelegen aan de Wadweg 4 te Schagen is nog niet eerder een vergunning op
grond van de Wnb dan wel de Natuurbeschermingswet 1998 verleend. Dit betekent dat bij het
bepalen van benodigde ontwikkelingsruimte voor de gevraagde activiteit rekening mag worden
gehouden met de door de bestaande activiteit veroorzaakte depositie (artikel 2.4,vijfde lid van
de Regeling natuurbescherming). Conform artikel 2.4¡ zevende lid van de Regeling
natuurbescherming betreft dit de hoogste stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012
tot en met 31 december 2014 als gevolg van de daadwerkelijk in de betrokken inrichting
verrichte activiteiten plaatsvond. Deze stikstofdepositie mag niet meer bedragen dan de
stikstofdepositie die mogelijk was overeenkomstig de op l januari 2015 voor de betrokken
inrichting geldende omgevingsvergunning, voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e of i Wabo of de op l januari 2015 voor de betrokken
inrichting geldende vergunning of gedane melding krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet.

Op de locatie Wadweg 4 te Schagen was in het verleden een melkveehouderijbedrijf gevestigd
waar op 6 december 1994 een Milieuvergunning voor is afgegeven door gemeente Schagen. In
de referentieperiode van l januari2Ot2 tot en met 31 december 2014 kunnen geen
dieraantallen worden aangetoond die feitelijk werden gehouden op deze locatie. Om deze reden
is de uitgangssituatie op 0 gezet. In tabel 1 is de beoogde situatie weergegeven. Voor de
gevraagde activiteit dient te worden beoordeeld of en zo ja hoeveel ontwikkelingsruimte nodig
is. Daarbij dient vervolgens beoordeeld te worden of de benodigde ruimte aanwezig is en of
voldaan wordt aan onze Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland.

Tabel 1: Beoo situatie

Bij de vergunningaanvraag is een berekening van de beoogde situatie gevoegd waarin de
benodigde ontwikkelingsruimte per Natura 2000-gebied is weergegeven. De aanvraag is
geregistreerd in AERIUS Register. Uit de AERIUS-bijlage bij het besluit (bijlage 1) blijkt dat deze
benodigde ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Tevens past de benodigde ontwikkelingsruimte
binnen onze provinciale Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland. Gelet op bovenstaande
is ten behoeve van de wijziging van de inrichting van C. Th. Klaver aan de Wadweg 4 te
Schagen de benodigde ontwikkelingsruimte in AERIUS Register gereserveerd en toegekend.

Leefgebieden
De aanvraag is getoetst aan de beschikbare ontwikkelingsruimte die is opgenomen en wordt
bijgehouden in het wettelijk voorgeschreven rekenprogramma AERIUS. Op 1 september jl. is de
ontwikkelingsruimte voor de leefgebieden van planten en dieren die gevoelig zijn voor stikstof,
naast de reeds opgenomen ontwikkelingsruimte voor habitattypen, ook opgenomen in AERIUS,
We hebben uw aanvraag berekend in deze heziene versie van AERIUS (zie bijlage 1).

Rea I i sati e uitb reid i ng a ctiviteit
Gelet op de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland dient de activiteit binnen twee jaar
te zijn gerealiseerd, Dit is in voorschrift 3 vastgelegd. Indien de activiteit niet binnen twee jaar
is uitgevoerd, kunnen wij op grond van het bepaalde in artikel 2.7 vierde lid van het Besluit
natuurbescherming de vergunning intrekken of wijzigen.

Overige wetgeving
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat uw aanvraag mogelijk betrekking heeft op een
activiteit waarvoor op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is (met name het
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dempen en verplaatsen van de sloot). In het bijzonder willen wij u wijzen op de Wnb
soortenbescherming. Indien werkzaamheden gevolgen kunnen hebbel vooi beschermde
planten- of diersoorten dientdaarvoor mogelijk een ontheffing te worden aangevraagd, Om te
voldoen aan de zorgplicht vereisten en een mogelijke overtreãing te voorkomãn adv¡seren wij u
de mogelijke effecten op de beschermde soorten te laten onderzõeken middels een euick scai,
Voor meer info over Wnb soortenbescherming verwijzen wij u naar onze website:
https : //www. rud nh n. n l/wet natuu rbescherm i ng /soórte nbéscherm i nq

C2. Conclusie
op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gevraagde
stikstofontwikkelingsruimte kan worden toebedeeld en dat een vergunning op grond van artikel
2.7, tweede lid Wnb kan worden verleend aan C. Th. Klaveraan diWadvieg'+-te Schagen.

Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde voorwaarden en beperkingen.

Kennisgeving
Van dit besluit zal conform artikel 3:44 Awb door ons kennis worden gegeven middels publicatie
in huis-aan-huis bladen en de website van de RUD Noord-Holland-ruoõrd.

Meer informat¡e
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer J. van der Veldt via OBg-102 1B g9 ofjvanderveldt@rudnhn,nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Noord-Holland,
dezen,

rs. LA.M,J. Sweep
ingsmanager Regulering Groen

gionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN)

Rechtsbescherming
Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Als u zienswijzen tegen het ontwerpbesluit heeft ingèdiend of als u het niet eens bent met de
wijzigingen van dit besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunt u binnen zes weken na de
verzendíng, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank.
Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank ltoord-ttôlland, iostbus 1621; 2003 BR
HAARLEM' Voor het behandelen van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Over de
hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie vãrkrijgen biJ de rechtbank Noord-
Holland op (023) 8884444.

Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist
kunt u de voorzittervan de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een vãortopige vooaiening
te treffen' Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland,
Postbus 1621,2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt
u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) gg84444.

Bijlage i ¡ AERIUS berekening met kenmerk Rn4JDgLkIHZy van 9 november 2017

Kopie aan . Gemeente Schagen
. Rombou B.V. t.a.v. E, Woudstra. RUD NHN afdeling Toezicht & Handhaving
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Bijlage, Vergunningaanvraag

> Kenmerken

> 5amenvatting emissies

> Depositieresultaten

> Ged etailleerde emíssiegegevens

^

.[J5 R REGISTER

Dit document is een bijloge bijhet
toestemmingsbesluit ols bedoeld in artikel 2.7

eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
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Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERfUS versiezor6L_zo.l7roo3_.r68zez55oc

Database versie¿or6L_zolTo8z8_cafosgfoof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
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De init¡at¡efnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd
gezag. De eigenaar van AERIUS aanvâardt geen aansprakeliikheíd voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatíe.
AERlus ¡s een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet explíciet worden verleend, zijn voorbehouden.
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 bestemmingsplan Wadweg 4 Schagen

Bijlage 5  Watertoets
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datum 8-2-2017
dossiercode    20170208-12-14596

Project: Wadweg 4 Schagen
Gemeente: Schagen
Aanvrager: Woudstra
Organisatie: Rombou bv

Geachte heer/mevrouw Woudstra,

Voor het plan Wadweg 4 Schagen heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de
gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige invloed hebben op de belangen
van het hoogheemraadschap dat de normale procedure moet worden gevolgd. Dit betekent dat wij in overleg met u willen
bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.

Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd concept
wateradvies. Dit conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke
onderwerpen nader overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de
onderwerpen die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen
kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te
geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande
waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582
8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies
kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het algemeen: 
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.

LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op  https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

CONCEPT Wateradvies
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Wadweg 4 Schagen. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er voor één of meerdere wateraspecten
nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij in het eerste deel van dit concept
wateradvies. In het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van
het hoogheemraadschap en die hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit deel van het advies kunt
u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

DEEL I
Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:



Het ingetekende plangebied heeft de volgende zoneringen (kaartlagen) geraakt:
- Zonering primaire waterlopen

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande
waterbelangen.

DEEL II
Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke
onderbouwing.

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening
(BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet
af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit,
waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie)
en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen
waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en
uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de
thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende
klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer
mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de
ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een
dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te
worden.

Waterkwaliteit en riolering
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Dit komt
overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te
scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt
afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

De WaterToets 2014
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Inleiding 
 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wadweg 4, Schagen’ heeft van 4 augustus gedurende zes weken ter 

inzage gelegen voor zienswijzen. Gedurende deze termijn van ter inzagelegging is van de provincie 

Noord-Holland een zienswijze ontvangen. Onderstaand is deze zienswijze samengevat en van een 

antwoord voorzien.| 

Samenvatting zienswijze 

1. Over het plan is geen vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro gevoerd. 

2. Het plan voorziet in de realisatie van een paardenhouderij voor 200 paarden. 

3. Onvoldoende is onderbouwd waarom de bestemming ‘natuur’ fout is, want ten tijde van de 

vaststelling van het bestemmingsplan was het agrarisch bedrijf immers beëindigd. 

4. Het weiden van 200 paarden kan schade toebrengen aan het weidevogelleefgebied. 

5. Het perceel grenst aan het natuurgebied Schagerwad dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk 

Nederland. Het plan is vergunningplichtig op grond van de Wet natuurbescherming. 

6. De realisatie van een paardenhouderij met 200 paarden, de bouw van een loods en het graven en 

dempen van sloten is in strijd met de bestemming ‘natuur’ en zal schade toebrengen aan het 

natuurgebied en het weidevogelleefgebied het Schagerwad. 

7. Er zijn alternatieven denkbaar voor een herbestemming van de gebouwen. 

Antwoord gemeente 

Ad 1 

Deze constatering is terecht. De gemeente excuseert zich voor deze omissie. 

Ad 2 

Het gestelde dat het plan voorziet in de realisatie van een paardenhouderij voor 200 paarden is niet 

juist. Beoogd doel is om 120 veulens tot 3 jaar en 80 volwassen paarden ouder dan 3 jaar te houden (zie 

hoofdstuk 2.2 toelichting). 

Ad 3 

Het agrarisch bedrijf was niet beëindigd ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan. Tot op 

de dag van vandaag vinden er agrarische activiteiten plaats op het adres Wadweg 4. Zie het gestelde 

in de toelichting, hoofdstuk 1.1 aanleiding bestemmingsplan. Dit zal worden onderbouwd door de 

bijlagen 1, 2 en 3aan de toelichting toe te voegen. 

Ad 4 

Het weiden van 200 paarden brengt schade toe aan het weidevogelleefgebied. In hoofdstuk 3.2.2 op 

blz. 12 wordt uiteengezet dat en waarom de 120 veulens en 80 paarden niet beweid worden op de 

omliggende gronden. Tevens wordt hier aangegeven dat door een grondruil met Staatsbosbeheer de 

oppervlakte ten behoeve van het weidevogelleefgebied sterk is toegenomen. Netto vindt er geen 

verstoring plaats en bruto betekent dit een verbetering voor het weidevogelleefgebied. De 

natuurbeheerder is op de hoogte van het plan, heeft ingestemd met de hierboven genoemde 

grondruil en is positief over dit plan. 

Aanvullend op de beweiding het volgende. De paarden van de initiatiefnemer zijn de afgelopen 25-30 

jaar in Friesland gehouden op een buitendijks perceel van ca. 200 ha aaneengesloten weiland, zonder 

sloten en hekwerk met prikkeldraad e.d. en dit bevalt goed. Op deze mooie (klei)gronden kunnen de 

paarden jaarlijks van 15 april tot ca. 15 oktober ruim lopen, goed ontwikkelen en goed uitgroeien. Hier 

gaan met name jonge paarden en drachtige merries naar toe. Dergelijke grote gebieden zijn in Noord 

Holland niet voorhanden of niet betaalbaar.  

’s Winters moeten de dieren verzorgd worden en onder dak staan en de initiatiefnemer wil de dieren 

dan het liefst zo dicht mogelijk bij Schoorl hebben (huidige hoofdvestiging) en de locatie Wadweg 4 in 

Schagen is daarvoor uitermate geschikt gezien de huidige agrarische bebouwing. 

 

Ad 5 

Het plan is inderdaad vergunning plichtig op grond van de Wet Natuurbescherming. Op 5 oktober 2017 

is het ontwerpbesluit voor de vergunning Wet Natuurbescherming gepubliceerd. Naar verwachting 

wordt op korte termijn de definitieve vergunning afgegeven, deze wordt als bijlage 4 bij de toelichting 

gevoegd. 
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Ad 6 

De nieuwe eigenaar is voornemens om een deel van de bestaande verouderde bebouwing te slopen. 

Door deze sloop zal de beeldkwaliteit van het perceel sterk verbeteren (zie hoofdstuk 2.2 van de 

toelichting). De nieuwe rijhal wordt binnen het bouwblok geplaatst op de locatie van de oude 

gebouwen. 

Voor de wijziging van de sloten is overlegd met het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier 

(HHNK) en er is een watertoets uitgevoerd. Conclusie uit dit overleg was dat er nadere afspraken 

gemaakt moeten worden voor het aspect water met HHNK voor de inpassing van water in het plan.  

De demping van de bestaande sloot en het graven van een nieuwe sloot creëert een natuurlijke 

afscheiding tussen het erf en het natuurgebied. 

 

Ad 7 

Alternatieven voor herbestemming van de gebouwen zijn niet onderzocht. De nieuwe eigenaar diende 

zich aan en wilde hier de agrarische bedrijfsvoering voortzetten. Het bestaan van alternatieven kan 

slechts dan tot het onthouden van medewerking noodzaken als op voorhand duidelijk is dat door 

verwezenlijking van die alternatieven een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt met aanmerkelijk 

minder bezwaren. Hiervan is niet gebleken. 

 

Conclusie 

De zienswijze van de provincie Noord-Holland leidt niet tot een inhoudelijke wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Wadweg 4 Schagen met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPWadweg4-VA01van 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 

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  aardkundige waarde:

bodemkundige, geologische, geomorfologische, dan wel geohydrologische waarde, vaak 

in combinatie met de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische, ecologische en/of 

belevingswaarde;

1.6  aanduidingsgrens

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

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

gronden;

1.7  achtergevel:

de van de weg afgekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met 

meer dan één van de weg afgekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter 

plaatse en/of de indeling van het gebouw als achtergevel moet worden aangemerkt;

1.8  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; 

1.9  antenne:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gericht op het verzenden en/of ontvangen van 

telecommunicatie-verkeer met inbegrip van de daarbij behorende technische installaties; 
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1.10  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;

1.11  archeologisch onderzoek:

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, 

uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;

1.12  archeologische waarden:

waarden die verband houden met het zich in de bodem bevinden van voorwerpen of 

bewoningssporen van vroegere samenlevingen, die wegens hun schoonheid, hun betekenis 

voor de wetenschap of hun cultuurhistorische betekenis van algemeen belang zijn;

1.13  bebouwing:

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

1.14  bebouwingsgrens:

de op de kaart, blijkens de daarop voorkomende verklaring, als zodanig aangegeven lijn, 

die door gebouwen niet mag worden overschreden, behoudens overschrijdingen die 

krachtens deze regels zijn toegestaan; 

1.15  bebouwingspercentage:

een aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel c.q. 

bouwvlak of bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

1.16  bed & breakfast:

een kleinschalige vorm van recreatie voor één of enkele nachten op basis van logies en 

ontbijt in het hoofd- of bijgebouw;

1.17  bedrijf:

een onderneming waarbij de bedrijfsactiviteiten gericht zijn op het vervaardigen, bewerken, 

installeren, inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel 

uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van 

verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan 

wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen; 

1.18  bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.19  bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 

huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het 

gebouw of het terrein noodzakelijk is; 
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1.20  beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis:

een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, dan wel een naar de aard of invloed op de 

omgeving daarmee gelijk te stellen activiteit, die in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend 

op een zodanige wijze dat:

a. het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt (60% of meer van het 

vloeroppervlak dient te worden gebruikt t.b.v. de woonfunctie);

b. de ruimtelijke uitwerking of uitstraling van die activiteit met de woonfunctie in 

overeenstemming is, waarbij:

1. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;

2. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van 

de woning;

3. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, behoudens webwinkels en 

postorderbedrijven, mits er geen opslag van goederen is;

4. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;

1.21  beroeps- c.q. bedrijfsoppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit aan huis;

1.22  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); 

1.23  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.24  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.25  bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende 

omgevingsvergunning; 

1.26  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;

1.27  bouwen:

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

vergroten van een bouwwerk; 

1.28  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
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1.29  bouwlaag:

het geheel van op gelijke vloerhoogte gelegen ruimte in een gebouw, een zolderverdieping 

of vliering wordt hieronder niet begrepen; 

1.30  bouwperceel:

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

behorende bebouwing is toegelaten; 

1.31  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.32  bouwvlak:

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

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.33  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;

1.34  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;

1.35  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

1.36  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 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; 

1.37  dienstverlening:

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn 

begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk 

te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en 

seksinrichting;

1.38  Ecologische Hoofdstructuur:

een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden, natuurrijke 

cultuurlandschappen en verbindingszones, met als doel de veiligstelling van ecosystemen 

met de daarbij behorende soorten;
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1.39  gebouw:

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

wanden omsloten ruimte vormt; 

1.40  grondgebonden:

de productie die geheel of in overwegende mate afhankelijk is van het voortbrengend 

vermogen van onbebouwde gronden in de directe omgeving van het bedrijf; 

1.41  hoofdgebouw:

een of meer panden, of 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; 

1.42  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;

1.43  kantoor:

een ruimte, welke door haar indeling en inrichting geschikt is om uitsluitend of hoofdzakelijk 

te worden gebruikt voor administratieve en/of dienstverlenende werkzaamheden;

1.44  kap:

de volledige of nagenoeg volledige afdekking van een gebouw in een gebogen vorm dan 

wel met een dakhelling van ten minste 30° en ten hoogste 60°; 

1.45  kleinschalig kamperen

kamperen in de vorm van recreatief medegebruik op gronden met een andere 

hoofdfunctie;

1.46  kleinschalige bedrijvigheid:

het door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen 

melding- of vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer geldt en die een ruimtelijke 

uitstraling hebben die met de functie in overeenstemming is;

1.47  landelijk bedrijf

een bedrijf dat naar de aard van zijn activiteiten gebonden is aan het agrarische 

buitengebied of waarvan de activiteiten zijn gericht op het buitengebied. Hierbij kan sprake 

zijn van de volgende (combinatie van) activiteiten:

a. het leveren van diensten aan agrarische bedrijven, zoals agrarisch loonbedrijven, 

landbouwmechanisatiebedrijven en veehandelsbedrijven;

b. bewerking, verwerking, distributie en opslag van agrarische producten;

1.48  landschappelijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, 

cultuurhistorische en ruimtelijke esthetische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge 

samenhang, een en ander zoals beschreven in de toelichting;
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1.49  ligplaats:

de ruimte, die door een woonschip wordt ingenomen;

1.50  maaiveld:

de gemiddelde hoogte van het terrein ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het 

bestemmingsplan; 

1.51  manegebedrijf:

paardenhouderij, bestaande uit 1 of meerdere binnenrijbanen die uitsluitend is gericht op 

het bieden van paardrijdmogelijkheden en het geven van instructie aan derden met 

gebruik van paarden in eigendom van het bedrijf, al dan niet met een horecavoorziening 

die is gericht op het verstrekken van dranken en etenswaren aan bezoekers van het 

manegebedrijf;

1.52  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;

1.53  mestopslagplaats:

een constructie van beton, hout of staal, dan wel een aarden put bekleed met folie of 

beton, dan wel een gemetselde constructie die geheel of gedeeltelijk is ingegraven en 

wordt omgeven door een grondwal ten behoeve van de opslag van drijfmest. Onder een 

mestopslagplaats wordt niet begrepen een mestkelder, zijnde een volledig ondergrondse 

bak, die is gecombineerd met een gebouw; 

1.54  natuurlijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, 

bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang, 

een en ander zoals beschreven in de bij dit bestemmingsplan behorende toelichting; 

1.55  natuurtoets:

een toets waarbij is onderzocht of op voorhand redelijkerwijs te verwachten is dat een 

ontheffing en/of een vergunning op grond vna de Wet natuurbescherming, indien vereist, 

kan worden verleend;

1.56  nevenactiviteiten:

activiteit die uitsluitend uitgeoefend kan worden naast een feitelijk aanwezige hoofdfunctie 

en binnen bestaande bebouwing, en wat betreft vloeroppervlak en inkomensvorming 

ondergeschikt is aan de hoofdfunctie; 

1.57  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 

transformatorstation, gasreduceerstations, gasdrukregel- en maatstations, schakelhuisjes, 

duikers, bemalingsinstallaties, gemalen en gemaalgebouwtjes, telefooncellen en 

apparatuur voor telecommunicatie; 

1.58  ondergeschikte functie:

functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden 

gebruikt; 
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1.59  ondergeschikte detailhandel:

detailhandel die qua oppervlakte en qua functie ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit 

van een niet-detailhandelsbedrijf;

1.60  ondergeschikte horeca:

horeca-activiteiten, die aan te merken zijn als rechtstreeks voortvloeiend uit de 

bedrijfsactiviteiten van een nevenactiviteit en daaraan in bedrijfseconomisch en ruimtelijk 

opzicht ondergeschikt zijn;

1.61  onderkomens:

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken, voer- en 

vaartuigen, toer- en stacaravans alsmede kampeerauto's, voor zover deze niet als 

bouwwerken zijn aan te merken, alsook tenten; 

1.62  overkapping:

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

met wanden is omsloten;

1.63  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;

1.64  paardenhouderij:

het houden van paarden en pony's ten behoeve van het produceren van deze dieren, 

geschikt voor bepaalde taken zoals hengstenstations, opfokbedrijven, handelsstallen en 

africht- en trainingsstallen; 

1.65  paardenpension:

een bedrijf dat uitsluitend is gericht op het houden of stallen van paarden;

1.66  pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 

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

is; 

1.67  peil:

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

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

b. 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;

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het ter plaatse door de 

(oppervlakte)waterbeheerder vastgestelde oppervlaktewaterpeil; 
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1.68  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;

1.69  recreatief medegebruik:

het medegebruik van gronden voor routegebonden recreatieve activiteiten, zoals 

wandelen, fietsen, ruitersport en kanovaren, en voor plaatsgebonden recreatieve 

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  risicovolle inrichting:

een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een 

grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 

aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten; 

1.71  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 wordt in ieder geval 

verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, of een 

prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in 

combinatie met elkaar;

1.72  seizoenhuisvesting:

bewoning die plaatsvindt in het kader van seizoensgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten, 

waarbij het hoofdverblijf elders wordt gehouden;

1.73  silo:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat dient voor het opslaan van mest, veevoeder, 

graan of andere bulkstoffen ten behoeve van het agrarisch bedrijf;

1.74  uitbouw

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

hoofdgebouw, dan wel een gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 

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

1.75  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);

1.76  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, of, indien het een gebouw betreft met 

meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter 

plaatse en/of de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;
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1.77  waterkering:

een voorziening om water tegen te houden, zoals een dijk en een dam; 

1.78  weg:

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder 

begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende 

bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide 

parkeerterreinen; 

1.79  woning:

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één 

huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde 

ruimten; 

1.80  zorgvoorziening:

voorzieningen ten behoeve van het geven van zorg, niet zijnde mantelzorg.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  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;

2.2  de breedte van de gevels:

boven de begane grondvloeren, tussen de, op de gevels loodrecht staande buitenwerkse 

gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren; 

2.3  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4  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;

2.5  de inhoud van een bouwwerk:

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

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

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk:

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

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

het bouwwerk; 

2.7  ondergeschikte bouwdelen:

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 meter bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch met waarden

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' 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. paardenhouderijen/fokkerijen;

en tevens voor:

c. behoud en versterking en herstel van de aldaar voorkomende, dan wel daaraan eigen 

zijnde natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden.

d. recreatief medegebruik;

met daaraan ondergeschikt:

e. nevenactiviteiten, met dien verstande dat:

1. nevenactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan als functieverbreding en ter 

instandhouding van een volwaardig agrarisch bedrijf in 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:

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

 102



 bestemmingsplan Wadweg 4 Schagen

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:

f. gebouwen;

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

h. groenvoorzieningen;

i. voorzieningen ten behoeve van paardrijden;

j. openbare nutsvoorzieningen;

k. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

l. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

m. waterlopen- en partijen.

3.2  Bouwregels

Op of in de in artikel 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

De bebouwing alleen binnen het aangegeven bouwvlak mag worden opgericht, 

behoudens erfafscheidingen.

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. per bouwvlak mag slechts voor 1 agrarisch bedrijf worden gebouwd; 

b. bedrijfsgebouwen dienen ten minste 5 m achter de achtergevel van een bedrijfswoning 

te worden gebouwd;

c. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 6 m en 10 m; 

d. de dakhelling dient ten minste 15° te bedragen, met uitzondering van 10% van de 

oppervlakte van een bedrijfsgebouw.

3.2.3  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, dan wel het aantal 

zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
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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. 

3.2.4  Erfbebouwing behorende 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. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 7 m;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning/plattelandswoning, aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, mag niet meer bedragen dan 300 m2, met 

dien verstande dat de oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen niet meer mag bedragen dan de oppervlakte van de 

bedrijfswoning/plattelandswoning;

c. aan, uit- en bijgebouwen en overkappingen dienen minimaal 1 m achter de voorgevel 

van de bedrijfswoning/plattelandswoning te worden gebouwd.

3.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. 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. 2 meter ten behoeve van erf- en perceelsafscheidingen achter de voorgevelrooijlijn 

en 1 meter voor de voorgevelrooilijn;

5. 6 m ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. toren-, mest- en sleufsilo’s zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak; 

c. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de situering 

van een paardenbak, is toegestaan onder voorwaarde dat:

1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 1.200 m2;

2. de paardenbak is gelegen achter het hoofdgebouw, bezien vanaf de openbare 

weg, aansluitend aan het bouwvlak waarop het hoofdgebouw is gesitueerd; 

3. de bouwhoogte van de terreinafscheiding niet meer bedraagt dan 1,5 m;

4. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer bedraagt dan 6 m;

5. de paardenbak moet worden gerealiseerd op een minimale afstand van 30 m tot 

de woning van een derde;

d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak mag 

niet meer bedragen dan 1,5 m.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. 3.2.2 onder b, ten behoeve van een afwijkende situering van gebouwen ten opzichte 

van de bebouwingsgrens;
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b. 3.2.2 onder c, voor een hogere goot- en bouwhoogte, tot maximaal 8 m respectievelijk 

14 m;

c. 3.2.2 onder c en d voor een afwijkende kapvorm, met dien verstande dat niet het 

gehele dak plat mag worden afgedekt;

d. 3.2.3 onder e, voor een hogere goot- en bouwhoogte, tot maximaal 6 m respectievelijk 

11 m;

e. 3.2.4 onder b, voor een grotere oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen bij bedrijfswoningen in de vorm van een stolp en stolpvormige 

woningen, met dien verstande dat de totale gezamenlijke oppervlakte van aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan 120 m2;

f. 3.2.5 onder a, ten behoeve van de bouw van silo’s tot een bouwhoogte van niet meer 

dan 25 m; 

g. 3.2.4 onder b, voor een tijdelijk grotere oppervlakte van niet meer dan 60 m2 aan 

bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen, ten behoeve van mantelzorg, met 

dien verstande dat: 

1. de afwijking uitsluitend van toepassing is in combinatie met een 

omgevingsvergunning voor gebruik zoals bedoeld in artikel 3.5 onder c; 

2. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (als gevolg van verhuizing 

of overlijden) de bebouwing die als woonvoorzieningen wordt gebruikt, en niet 

passend is binnen de regels van de bestemming, van het perceel wordt verwijderd; 

h. 3.2.5 onder b, 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 4,5 m en de totale opslagcapaciteit per agrarisch 

bedrijf niet meer dan 1500 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;

i. 3.2.5 onder b, voor de bouw van een mestopslag voor meerdere agrarische bedrijven, 

dan wel ten behoeve van energiewinning uit biomassa buiten het bouwvlak, mits de 

bouwhoogte daarvan niet meer bedraagt dan 6 m en de opslagcapaciteit niet meer is 

dan 5000 m³, onder de voorwaarden dat:

1. op geen van de betrokken bedrijven op het bouwvlak ruimte aanwezig is voor de 

realisering van een gezamenlijke mestopslag;

2. de realisering van een mestopslag op het bouwvlak bij een van de betrokken 

agrarische bedrijven om milieuhygiënische redenen niet goed mogelijk is;

3. dit uit bedrijfseconomische overwegingen wenselijk is;

4. geen sprake is van een aantoonbaar onevenredige aantasting van in de omgeving 

aanwezige landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische, bodem- en 

waterhuishoudkundige en milieuhygiënische waarden; 

j. 3.2.5 onder c, onder 2 ten behoeve van een andere situering van de paardenbak, onder 

de aanvullende voorwaarden dat: 

1. bij een afwijkende situering de paardenbak landschappelijk wordt ingepast, inclusief 

de ligging van de paardenbak ten opzichte van de eigen erfbebouwing;

2. voor een paardenbak die aan de weg is gelegen streek eigen beplanting aan de 

voorzijde wordt aangebracht;

k. 3.2.5 onder d, ten behoeve van de bouw van teeltondersteunende voorzieningen tot 

een bouwhoogte van niet meer dan 3 m;

l. 3.1 onder l, ten behoeve van de bouw van gebouwen ten behoeve van niet-agrarische 

nevenactiviteiten tot ten hoogste 500 m²;

m. 3.1 onder a, voor het vergroten van het staloppervlak ten behoeve van het houden van 
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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 dient binnen een jaar na het onherroepelijk worden van een 

omgevingsvergunning te zijn gerealiseerd.

n. 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 dient binnen een jaar na het onherroepelijk worden van een 

omgevingsvergunning te zijn gerealiseerd.

3.3.2  Dierverblijven / dierplaatsen

In afwijking in zoverre van het bepaalde in 3.3.1, onder n, 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 

3.3.1, onder n, onder 2, 3, 4 en 5.

3.3.3  Voorwaarden

De in 3.3.1 en 3.3.2 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, 

mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

b. het landschaps- en bebouwingsbeeld;

c. de milieusituatie;

d. de verkeersveiligheid.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Verboden gebruik

Als gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving als bedoeld in artikel 3.1 wordt in ieder 

geval aangemerkt:

a. het gebruiken of laten gebruiken en/of inrichten ten behoeve van exploratie en 

exploitatie van diepe delfstoffen (met uitzondering van seismologisch onderzoek);

b. het ontgronden van gronden op een diepte van meer dan 1,5 m;

c. bodembewerkingen in de vorm van bezanden, omzetten en opspuiten ten behoeve 

van permanente bollenteelt;

d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van energieopwekking door 

middel van biomassavergisting;

e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

inpandige stalling van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen en het opslaan van 

goederen en/of materialen van niet-agrarische herkomst in vrijkomende agrarische 

bedrijfsgebouwen; 

f. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

mestopslag buiten het bouwvlak; 
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g. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van een paardenbak buiten 

het bouwvlak; 

h. het gebruiken of laten gebruiken van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voor de 

huisvesting van seizoenarbeiders; 

i. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande bijgebouwen ten dienste van de 

woonfunctie voor zelfstandige bewoning;

j. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van kleinschalig kamperen;

k. het gebruik van gronden en gebouwen ten behoeve van ondergeschikte horeca ten 

behoeve van nevenactiviteiten;

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

nevenactiviteiten in de vorm van verkoop van streekproducten buiten het bouwvlak;

m. 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 l;

n. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden ten behoeve van bosbouw;

o. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden ten behoeve van sierteelt, anders dan 

in de vorm van tijdelijke bollenteelt;

p. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden ten behoeve van fruitteelt in de vorm 

van boomgaarden;

q. het bedrijfsmatig verkopen of ten verkoop aanbieden van goederen, bestemd en 

gereed voor onmiddellijk gebruik of verbruik, uitgezonderd de verkoop of het ten 

verkoop aanbieden van agrarische producten, afkomstig van het betrokken agrarisch 

bedrijf;

r. het gebruiken of laten gebruiken als sport-, wedstrijd- of speelterreinen, parkeerterreinen, 

vliegvelden en landingsplaatsen, kampeer- of caravanterreinen, dagcampings, lig - of 

speelweiden, zwemgelegenheden of kwekerijen;

s. het beproeven van voertuigen voor het beoefenen van de motorsport en 

modelvliegtuigsport, voor het houden van wedstrijden met motorvoertuigen of 

bromfietsen;

t. werken en werkzaamheden die een peilverlaging tot gevolg hebben of kunnen hebben;

u. 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, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning'. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. 3.4.1 onder d, en toestaan dat een biomassavergistingsinstallatie wordt opgericht, met 

dien verstande dat:

1. dit niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van landschappelijke waarden;

2. de aanvraag betrekking heeft op de realisering van een dergelijke installatie ten 

behoeve van de eigen bedrijfsvoering; 

3. de aanvraag betrekking heeft op ten hoogste 1 vergister en 1 navergister per 

agrarisch bedrijf;

4. de aanvraag betrekking heeft op vergisters met een maximale diameter van 32 

meter en een maximale bouwhoogte van 8 meter.

b. 3.4.1 onder h, 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 
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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;

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. 3.4.1 onder i, voor het inrichten en/of gebruiken van vrijstaande bijgebouwen bij een 

bedrijfswoning als woonruimte ten behoeve van het bieden of ontvangen van 

mantelzorg, onder de voorwaarden dat:

1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden daartoe over een indicatie 

van een bevoegde arts dan wel instelling beschikt;

2. het karakter van het betreffende gebouw niet onevenredig wordt aangetast;

3. 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; 

4. er geen sprake is van een zelfstandige woning;

5. het totaal aantal toegestane vierkante meters aan bijgebouwen ten behoeve van 

inwonende ouders/familieleden niet wordt overschreden;

6. 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. 

d. 3.4.1 onder j, ten behoeve van kleinschalig kamperen, mits:

1. het aantal kampeermiddelen niet meer bedraagt dan 25; 

2. de afstand tot overige verblijfsrecreatieve voorzieningen niet minder dan 100 m 

bedraagt;

3. de afstand tot woningen niet minder dan 50 m bedraagt;

4. kleinschalig kamperen plaatsvindt binnen het bouwvlak;

5. kleinschalig kamperen uitsluitend plaatsvindt in de periode van 15 maart tot 31 

oktober;

6. dit niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden;

7. de locatie niet is gelegen binnen een zone van 200 m vanaf de Westfriese Omringdijk 

en inlaagdijken (Oudedijk, Valkkogerdijk) of vanaf de voor natuurgebied bestemde 

gronden.

e. 3.4.1 onder k, ten behoeve van het toestaan van onderschikte horeca bij de 

nevenactiviteiten zoals die zijn genoemd in artikel 3.1 onder l.

f. 3.4.1 onder l, ten behoeve van de nevenactiviteit in de vorm van de verkoop van 

streekproducten buiten het bouwvlak. 

g. 3.4.1 onder m, ten behoeve van het gebruik van de gronden en gebouwen voor een 
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grotere oppervlakte aan nevenactiviteiten dan is weergegeven in lid 3.1 onder l;

h. 3.4.1 onder u 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 tot leidt dat binnen het agrarische 

bouwvlak waarin de bedrijfswoning is gelegen een andere bedrijfswoning kan 

worden gerealiseerd.

De onder a tot en met g genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden 

verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

b. het landschaps- en bebouwingsbeeld;

c. de milieusituatie;

d. de verkeersveiligheid.

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

3.6.1  Verbod

Het is verboden op of in de in artikel 3.1 bedoelde gronden, voor zover deze zijn gelegen 

buiten het bouwvlak, zonder of in afwijking van een schriftelijke 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:

a. aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van oppervlakteverhardingen, voor zover deze groter zijn dan 200 m2;

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

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur;

c. het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen, kaden, natuurvriendelijke 

oevers of aanlegplaatsen, voor zover deze niet als bouwwerken aan te merken zijn;

d. aanbrengen en/of verwijderen van opgaande beplanting;

e. 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;

f. het graven of vergraven van waterlopen en waterpartijen, vijver e.d. en het maken van 

dammen.

3.6.2  Uitzondering op verbod

Het in artikel 3.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;

b. reeds legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van het inwerking treden van het plan; 

c. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning.

3.6.3  Voorwaarden omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.6.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 

daardoor de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in 

artikel 3.1 onder j niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.
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3.6.4  Advies

Het bevoegd gezag kan uitsluitend vergunning verlenen als bedoeld in artikel 3.6.1 na 

schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarden.

3.7  Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1  Wijzigen naar Bedrijf of Maatschappelijk

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien na gehele bedrijfsbeëindiging geen 

andere agrariër zich meer ter plaatse vestigt, de bestemming 'Agrarisch met waarden' te 

wijzigen in de bestemming:

'Bedrijf' waarbij de regels van artikel 'Bedrijf' van toepassing zijn;

'Maatschappelijk' ten behoeve van een zorgboerderij, waarbij de regels van artikel 

'Maatschappelijk' van toepassing zijn;

onder de voorwaarden dat:

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. 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;

g. ten hoogste een vloeroppervlak van 650 m2 mag worden gebruikt voor deze 

doeleinden, met dien verstande dat voor inpandige opslag van volumineuze goederen, 

alsmede voor paardenpensions het vloeroppervlak binnen de bestaande bebouwing 

kan worden aangehouden;

h. ten hoogste 6 recreatie-eenheden mogen worden gerealiseerd in bestaande 

bebouwing;

i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting niet is 

toegestaan;

j. de wijziging niet mag leiden tot toename van de bebouwing;

k. de bestaande boerderij mag worden gesplitst, met dien verstande dat maximaal één 

extra woning mag ontstaan;

l. 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;

m. als het om een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer gaat, mag het in beginsel 

slechts een inrichting zijn die behoort tot de categorieën 1 en 2 van Staat van 

Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage Bijlagen van deze regels;

n. detailhandel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit;

o. publieksgerichte voorzieningen zijn niet toegestaan als hoofdactiviteit;

p. de bedrijfsgebouwen mogen niet groter zijn dan de voormalige agrarische 

bedrijfsgebouwen, met een maximale oppervlakte van 400 m²;

q. overtollige bebouwing moet worden gesloopt;

r. aangetoond wordt dat de wijziging van de bestemming uitvoerbaar is;

s. geen sprake is van een aantoonbaar onevenredige aantasting van de in de omgeving 
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aanwezige landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische, bodem en 

waterhuishoudkundige alsmede milieuhygiënische waarden. 

3.7.2  Wijzigen naar Wonen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch met waarden' te 

wijzigen in de bestemming 'Wonen', waarbij de regels van artikel 'Wonen'van toepassing 

zijn, met dien verstande dat:

a. de wijziging uitsluitend betrekking kan hebben op de voormalige agrarische bebouwing 

met bijbehorende erven. De overige gronden worden bestemd met bestemming 

Agrarisch met waarden (artikel 3) zonder bouwvlak;

b. de wijziging uitsluitend mag plaatsvinden bij een volledige beëindiging van de 

agrarische bedrijfsactiviteiten ter plekke; 

c. monumentale, cultuurhistorische en karakteristieke bebouwing behouden blijft;

d. van de overtollige stallen en andere voormalige bedrijfsgebouwen moet een 

substantieel deel gesloopt worden, tenzij deze gebouwen een bijzondere 

cultuurhistorische waarde hebben;

e. monumentale, cultuurhistorische en karakteristieke bebouwing behouden blijft en als 

zodanig wordt opgenomen in het wijzigingsplan;

f. geen sprake is van een aantoonbaar onevenredige aantasting van in de omgeving 

aanwezige landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische, bodem- en 

waterhuishoudkundige en milieuhygiënische waarden;

g. het woon- en leefmilieu ter plaatse van de woning wordt geborgd;

h. de nieuwe functie de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omringende 

agrarische en overige bedrijven niet onevenredig beperkt;

i. aangetoond wordt dat de wijziging van de bestemming uitvoerbaar is;

j. voor het overige na toepassing van de wijziging de bestemmingsregels van artikel 

'Wonen' van overeenkomstige toepassing zijn.

3.7.3  Vormveranderen bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te 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.

3.7.4  Vergroten 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 c 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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3.7.5  Omzetten naar natuur

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch met waarden' te 

wijzigen in de bestemming 'Natuur' waarbij de regels van artikel 'Natuur' van toepassing zijn, 

met dien verstande dat:

a. de gronden zijn gelegen binnen de door de provincie aangewezen Ecologische 

Hoofdstructuur of Ecologische Verbindingszone;

b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agarische) 

bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden 

beperkt;
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Artikel 4  Waarde - Archeologie - 2

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de aan de grond 

eigen zijnde archeologische waarden.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemming 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 50 m² wordt uitgebreid;

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

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 50 m² wordt uitgebreid, maar waarbij 

geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,35 m onder het 

maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 50 m² of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 50 m², maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,35 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

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.1 voor 

het bouwen overeenkomstig de andere bestemming, 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 de omgevingsvergunning wordt verleend, wordt in opdracht en voor rekening 

van de aanvrager om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.

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

4.4.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het 

bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemming, een 

omgevingsvergunning vereist:
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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 50 m² en dieper dan 0,35 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 0,35 m onder het 

maaiveld en met een oppervlakte van meer dan 50 m²;

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,35 m onder het maaiveld en met 

een oppervlakte van meer dan 50 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

Het bepaalde in artikel 4.4.1 is niet van toepassing:

a. op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen, waaronder in ieder geval wordt verstaan ploegen tot 0,35 m, eggen, het 

uitbaggeren van sloten en greppels zonder in de vaste grond te komen en het 

vervangen van drainagewerken;

b. op werken en werkzaamheden die reeds legaal in uitvoering zijn ten tijde van het 

inwerkingtreden van het plan;

c. op werken en werkzaamheden waarbij geen grondroerende werkzaamheden 

plaatsvinden groter dan 50 m² dan wel waarbij grondroerende werkzaamheden 

plaatsvinden groter dan 50 m² maar niet dieper dan 0,35 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 in artikel 4.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt uitsluitend 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;

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg;

d. alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, wordt in opdracht en voor rekening 

van de aanvrager om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.

4.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - 

Archeologie - 2' 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.
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Artikel 5  Waarde - Archeologie - 4

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de aan de grond 

eigen zijnde archeologische waarden.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemming 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 2.500 m² wordt uitgebreid;

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

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 2.500 m² wordt uitgebreid, maar 

waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,40 m onder 

het maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 2.500 m² of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 2.500 m², maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,40 m onder het maaiveld.

5.2.2  Uitzondering

Het in 5.2.1 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.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.1 voor 

het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, 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 de omgevingsvergunning wordt verleend, wordt in opdracht en voor rekening 

van de aanvrager om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.

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

5.4.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het 

bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemming( en), een 

omgevingsvergunning vereist:
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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 2500 m² en dieper dan 0,40 

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 0,40 m en met een 

oppervlakte van meer dan 2500 m²;

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,40 m en met een oppervlakte 

van meer dan 2500 m²;

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

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies,installaties 

of apparatuur.

5.4.2  Uitzondering

Het bepaalde in artikel 5.4.1 is niet van toepassing:

a. op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen, waaronder in ieder geval wordt verstaan ploegen tot 0,40 m, eggen, het 

uitbaggeren van sloten en greppels zonder in de vaste grond te komen en het 

vervangen van drainagewerken;

b. op werken en werkzaamheden die reeds legaal in uitvoering zijn ten tijde van het 

inwerkingtreden van het plan;

c. op werken en werkzaamheden waarbij geen grondroerende werkzaamheden 

plaatsvinden groter dan 2500 m² dan wel waarbij grondroerende werkzaamheden 

plaatsvinden groter dan 2500 m² maar niet dieper dan 0,40 m;

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd 

dat geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht.

5.4.3  Voorwaarden

De in artikel 5.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt uitsluitend 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;

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg;

d. alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, wordt in opdracht en voor rekening 

van de aanvrager om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.

5.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - 

Archeologie - 4' 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.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

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

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

latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  Bestaande maten

Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd 

kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de 

bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de 

maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat:

a. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als 

ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden;

b. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen 

als ten minste toelaatbaar worden aangehouden.

7.2  Kelders

Onder woningen en daarbij behorende aan- en uitbouwen mogen kelders worden 

gebouwd, met dien verstande, dat:

a. de kelder loodrecht onder de woning en/of daarbij behorende aan- en uitbouwen 

wordt gebouwd;

b. de maximale diepte van de kelder, gemeten vanaf de onderkant van de begane 

grond, 4 meter bedraagt.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Toegestaan gebruik

8.1.1  Bed & breakfast

Tot een gebruik in overeenstemming met de bestemming wordt mede gerekend het gebruik 

van bestaande (bedrijfs)woningen voor bed & breakfast, mits wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarden:

a. het aantal slaapplaatsen mag niet meer bedragen dan 4;

b. er is geen eigen kookgelegenheid toegestaan;

c. het uiterlijk van de woning dient gehandhaafd te blijven;

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;

e. de bed & breakfast functie dient ondergeschikt te zijn aan de primaire bestemming.

8.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruiken of laten gebruiken als staan- of ligplaats voor onderkomens;

b. het gebruiken of laten gebruiken als sport- of wedstrijdterreinen, parkeerterreinen, 

kampeer- of caravanterreinen, woonwagen- of andere kampen, dagcampings en lig- of 

speelweiden, met uitzondering van voor zover toegestaan een kleinschalige camping 

met ten hoogste 25 kampeermiddelen, gedurende de periode van 15 maart tot en met 

31 oktober; 

c. het aanwezig of opgeslagen hebben van één of meer aan hun gebruik onttrokken 

machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, dan wel onderdelen daarvan en het opgeslagen 

hebben van ongerede en onklare machines, voer-, vaar-, of vliegtuigen;

d. het gebruiken of laten gebruiken als opslagplaats, dan wel stort- of bergplaats van al 

dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, behoudens indien en voor zover 

zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 'Bedrijf' gerichte beheer van 

de gronden;

e. de opslag van bagger en grondspecie behoudens indien en voor zover zulks 

noodzakelijk is in verband met de wettelijke onderhoudsplicht van naastgelegen 

waterpartijen;

f. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als volkstuin en/of kwekerij;

g. het gebruiken of laten gebruiken als ligplaats voor woonschepen;

h. het gebruiken of laten gebruiken van gronden, bouwwerken en woonschepen ten 

behoeve van een seksinrichting;

i. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor paardenbakken met uitzondering 

van paardenbakken gelegen ter plaatse van een bouwvlak.
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8.3  Parkeervoorzieningen

8.3.1  Voldoende parkeergelegenheid

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, 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 vna deze nota gedurende de planperiode.

8.3.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in 8.3.1 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.

8.3.3  Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel 

laten beruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die vereist is en 

aangelegd op grond van artikel 8.3.1 of 8.3.2 niet in stand wordt gelaten.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels kan worden afgeweken, kan 

het bevoegd gezag met omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels van 

het plan voor:

a. de op de verbeelding aangeduide en/of in de regels gegeven maten, afmetingen en 

percentages (met uitzondering van oppervlakte van gebouwen, bebouwing en 

bestemmingsvlakken) tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en 

percentages;

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

overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten worden gebouwd met een 

hoogte van ten hoogste 15 m; 

d. het aanleggen van verhardingen ten behoeve van een betere ontsluiting van agrarische 

gronden en ten behoeve van fiets- en wandelpaden.

De onder a tot en met d genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden 

verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

b. het landschaps- en bebouwingsbeeld;

c. de milieusituatie;

d. de verkeersveiligheid.
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

Het bevoegd gezag kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen voor wat 

betreft: 

a. de grens van de bestemming 'Water' en de grens van de aangrenzende bestemmingen 

alsmede het uitbreiden van de primaire bestemming waterkering, indien en voor zover 

dit noodzakelijk is in verband met het uitvoeren van kadeconstructiewerkzaamheden;

b. de bestemming 'Verkeer' te verbreden voor zover zulks noodzakelijk of gewenst is in 

verband met het creëren van een duurzaam veilige weg, mits de archeologische en 

aardkundige waarden daardoor niet, danwel door het treffen van voorzieningen, 

onevenredig worden aangetast;

c. het bouwen van nutsvoorzieningen en de bestemming wijzigen in de bestemming 

'Bedrijf - Nutsvoorziening', waarbij de regels van artikel 'Bedrijf - Nutsvoorziening' van 

toepassing zijn; 

d. in die zin dat de in het bestemmingsplan opgenomen verwijzingen naar wetten, 

verordeningen, circulaires, publicaties, instanties en dergelijke worden geactualiseerd; de 

wijziging wordt uitsluitend toegepast indien het handhaven van de in de regels 

opgenomen redactie tot onduidelijkheden en/of onjuistheden leidt; een eventueel bij de 

actualisering op te nemen verwijzing naar de aangepaste wetten, verordeningen, 

circulaires, publicaties en instanties wordt alleen opgenomen indien deze aanpassingen 

geen inhoudelijke beleidswijzigingen betreffen.
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Artikel 11  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. 

 123



 bestemmingsplan Wadweg 4 Schagen

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  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.

12.2  Overgangsrecht gebruik

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

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

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

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

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

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

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

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

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

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan;

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

daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van die beheersverordening. 
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Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

“Regels van het bestemmingsplan 'Wadweg 4 Schagen' van de gemeente Schagen.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Staat van bedrijven
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01 01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
DE LANDBOUW           

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:           

014 016 1 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 
500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 

014 016 3 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 

014 016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 

02 02 - 
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
BOSBOUW           

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen           

0502 032 1 
- oester-, mossel- en 
schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C  0  100  3.2 

15 10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 
EN DRANKEN           

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:           

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C  50 R 100 D 3.2 

151 101 3 
- bewerkingsinrichting van darmen en 
vleesafval 300 0 100 C  50 R 300  4.2 

151 101 4 
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C  50 R 100  3.2 

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en 
vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50   10  50  3.1 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:           

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C  30  200  4.1 

152 102 3 - roken 300 0 50 C  0  300  4.2 

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C  30  300 D 4.2 

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50   30  100  3.2 

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:           

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C  50 R 300  4.2 

1531 1031 2 
- vervaardiging van snacks met p.o. < 
2.000 m² 50 10 50   50 R 50  3.1 

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:           

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C  30  300  4.2 

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C  10  300  4.2 

1541 104101 0 
Vervaardiging van ruwe plantaardige en 
dierlijke oliën en vetten:           

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C  30 R 200  4.1 
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1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300  4.2 

1542 104102 0 
Raffinage van plantaardige en dierlijke 
oliën en vetten:           

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C  100 R 200  4.1 

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300  4.2 

1543 1042 0 Margarinefabrieken:           

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C  30 R 200  4.1 

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300  4.2 

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:           

1551 1051 3 
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 
t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1551 1051 4 
- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 
t/j 100 0 300 C Z 50 R 300  4.2 

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C  50 R 300  4.2 

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30   0  30  2 

1561 1061 0 Meelfabrieken:            

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C  50 R 200  4.1 

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C  50  200 D 4.1 

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:           

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C  30 R 200  4.1 

1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:           

1571 1091 3 
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, 
veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C  30  300  4.2 

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C  30  200  4.1 

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C  30  200  4.1 

1581 1071 0 
Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen:           

1581 1071 1 
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik 
van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 

1584 10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk:           

1584 10821 4 
- Suikerwerkfabrieken met suiker 
branden 300 30 50   30 R 300  4.2 

1584 10821 5 
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:           

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 

1587 108401 
Vervaardiging van azijn, specerijen en 
kruiden 200 30 50   10  200  4.1 

1589 1089  
Vervaardiging van overige 
voedingsmiddelen 200 30 50   30  200 D 4.1 

1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50   50 R 200  4.1 
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1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:           

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50   50 R 300  4.2 

1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50   30  200  4.1 

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C  30  300  4.2 

1592 110102 0 
Vervaardiging van ethylalcohol door 
gisting:           

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C  30 R 200  4.1 

1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C  50 R 300  4.2 

1593 t/m 
1595 1102 t/m 1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C  50 R 300  4.2 

1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C  30  300  4.2 

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 

16 12 - VERWERKING VAN TABAK           

160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C  30  200  4.1 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 

172 132 0 Weven van textiel:           

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300  Z 50  300  4.2 

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200   10  200  4.1 

176, 177 139, 143 
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 

18 14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN 
EN VERVEN VAN BONT           

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 

182 141  
Vervaardiging van kleding en -toebehoren 
(excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 

183 142, 151 
Bereiden en verven van bont; 
vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 

19 15 - 
VERVAARDIGING VAN LEER EN 
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

191 151,152 Lederfabrieken 300 30 100   10  300  4.2 

192 151  
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 
schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

20 16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.           

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50   10  200  4.1 

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 
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202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 

203, 204, 205 162 0 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

21 17 - 
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 
PAPIER- EN KARTONWAREN           

2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C  50 R 200  4.1 

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200  4.1 

2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:           

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200  4.1 

22 58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 

2222 1812  
Drukkerijen (vlak- en rotatie-
diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 

223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 

23 19 - 
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; 
BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN           

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100   30 R 100  3.2 

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100   50 R 300  4.2 

2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200   50 R 300 D 4.2 

24 20 - 
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN           

2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:           

2413 2012 1 
- niet vallend onder "post-Seveso-
richtlijn" 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:           

2414.1 20141 A1 
- niet vallend onder "post-Seveso-
richtlijn" 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:           

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C  100 R 200  4.1 

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300  4.2 

2414.2 20149 0 
Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet 
synth.):           

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C  100 R 300  4.2 

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:           



SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 

- - n
u
m
m
e
r
 

  G
E
U
R
 

S
T
O
F
 

G
E
L
U
ID
 

    G
E
V
A
A
R
 

  G
R
O
O
T
S
T
E
 

 A
F
S
T
A
N
D
 

C
A
T
E
G
O
R
IE
 

243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:           

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C  300 R 300  4.2 

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:           

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 

2451 2041  
Zeep-, was- en 
reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300  4.2 

2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300  4.2 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:           

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 

2466 205903 A 
Chemische 
kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 

2466 205903 B 
Overige chemische produktenfabrieken 
n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 

247 2060  
Kunstmatige synthetische garen- en 
vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300  4.2 

25 22 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 
RUBBER EN KUNSTSTOF           

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300  4.2 

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:           

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100   50 R 200  4.1 

2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:           

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100   100 R 200  4.1 

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100   200 R 300  4.2 

252 222 3 
- productie van verpakkingsmateriaal en 
assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50   30  50  3.1 

26 23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 
CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN           

261 231 0 Glasfabrieken:           

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 

261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100   30  300  4.2 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:           

262, 263 232, 234 1 
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 
kW 10 10 30   10  30  2 

262, 263 232, 234 2 
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 
kW 30 50 100   30  100  3.2 

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200   30  200  4.1 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200   100 R 200  4.1 

2652 235201 0 Kalkfabrieken:           

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 

2653 235202 0 Gipsfabrieken:           

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 
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2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:           

2661.1 23611 1 
- zonder persen, triltafels en 
bekistingtrille 10 100 200   30  200  4.1 

2661.1 23611 2 
- met persen, triltafels of 
bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300   30  300  4.2 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:           

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300  Z 30  300  4.2 

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:           

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300  Z 10  300  4.2 

2665, 2666 2365, 2369 0 
Vervaardiging van produkten van beton, 
(vezel)cement en gips:           

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300  Z 200 R 300  4.2 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           

267 237 1 
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 
2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 

267 237 3 
- met breken, zeven of drogen,   v.c. < 
100.000 t/j 10 100 300   10  300  4.2 

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:           

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100   30  300  4.2 

2682 2399 B0 
Isolatiematerialenfabrieken (excl. 
glaswol):           

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30  300  4.2 

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50  200  4.1 

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200   30  200  4.1 

2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50  300  4.2 

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN           

273 243 0 
Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en 
profielzetterijen:           

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300   30  300  4.2 

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:           

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300   30 R 300  4.2 

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:           

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 

2753, 2754 2453, 2454 0 
Non-ferro-metaalgieterijen/ -
smelterijen:           

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 

28 25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN 
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)           

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen           

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300  Z 30  300  4.2 
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2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:           

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300   30 R 300  4.2 

2822, 2830 2521, 2530, 3311 
Vervaardiging van verwarmingsketels, 
radiatoren en stoomketels 30 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 A 
Stamp-, pers-, dieptrek- en 
forceerbedrijven 10 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 B 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:           

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30  200 D 4.1 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 5 
- mechanische oppervlaktebehandeling 
(slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 

2851 2561, 3311 9 
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 
verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 

287 259, 331 A0 
Grofsmederijen, anker- en 
kettingfabrieken:           

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 

29 27, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 
APPARATEN           

29 27, 28, 33 0 
Machine- en apparatenfabrieken incl. 
reparatie:           

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200   30  200 D 4.1 

29 28, 33 3 
- met proefdraaien verbrandingsmotoren 
>= 1 MW 50 30 300  Z 30  300 D 4.2 

30 26, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES 
EN COMPUTERS           

30 26, 28, 33 A 
Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 

31 26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 
MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.           

311 271, 331 
Elektromotoren- en generatorenfabrieken 
incl. reparatie 200 30 30   50  200  4.1 

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50  200  4.1 

313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 

315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300  4.2 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 
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32 26, 33 - 
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, 
TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.           

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 
Vervaardiging van audio-, video- en 
telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 

33 26, 32, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN           

33 26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 30 0 30   0  30  2 

34 29  
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, 
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS           

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven           

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300  Z 50 R 300  4.2 

3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200  4.1 

3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30  200  4.1 

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

35 30 - 

VERVAARDIGING VAN 
TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)           

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:           

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30  200  4.1 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:           

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 

352 302, 317 2 
- met proefdraaien van 
verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300  4.2 

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:           

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30  200  4.1 

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.           

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

3663.2 32999  
Vervaardiging van overige goederen 
n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING           

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:           

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300   10  300  4.2 

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300  4.2 

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50  300  4.2 

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C  50 R 50  3.1 
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40 35 E0 
Warmtevoorzieningsinstallaties, 
gasgestookt:           

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID           

45 41, 42, 43 0 
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 
m² 10 30 100   10  100  3.2 

45 41, 42, 43 1 
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 
m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 2 
Aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 3 
- aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS           

501, 502, 504 451, 452, 454 
Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 

501 451  
Handel in vrachtauto's (incl. import en 
reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 

503, 504 453  
Handel in auto- en motorfietsonderdelen 
en -accessoires 0 0 30   10  30  2 

505 473 0 Benzineservisestations:           

505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30   200 R 200  4.1 

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING           

511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

5121 4621 0 
Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 

5121 4621 1 

Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders met een 
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of 
meer 100 100 300  Z 50 R 300  4.2 

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 

5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 

5125, 5131 46217, 4631 
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 
consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

5132, 5133 4632, 4633 
Grth in vlees, vleeswaren, 
zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 

5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  30  2 

5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 

5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 

5138, 5139 4638, 4639 
Grth in overige voedings- en 
genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:           

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 
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5151.2 46712 0 
Grth in vloeibare en gasvormige 
brandstoffen:           

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50   200 R 200 D 4.1 

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 

5151.3 46713  
Grth minerale olieprodukten (excl. 
brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:           

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300   10  300  4.2 

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:           

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30   10  30  2 

5153.4 46735 4 zand en grind:           

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0  30  2 

5154 4674 0 
Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:           

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 

5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100   30  100  3.2 

5157.2/3 4677 0 
Overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 

518 466 0 Grth in machines en apparaten:           

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 

519 466, 469 
Overige grth (bedrijfsmeubels, 
emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 

60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 

6024 494 0 
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 

6024 494 1 
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER           

6311.2 52242 0 
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. 
binnenvaart:           

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 

71 77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 
MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN           

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10  30  2 
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712 7712, 7739  
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen 
(excl. personenauto's) 10 0 50   10  50 D 3.1 

713 773  
Verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen 10 0 50   10  50 D 3.1 

714 772  
Verhuurbedrijven voor roerende 
goederen n.e.g. 10 10 30   10  30 D 2 

72 62 - 
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE           

72 62 A 
Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK           

731 721  
Natuurwetenschappelijk speur- en 
ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30  2 

732 722  
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  10  1 

74 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING           

74 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren 0 0 10   0  10 D 1 

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30  50 D 3.1 

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10  30  2 

7484.3 82991  
Veilingen voor landbouw- en 
visserijprodukten 50 30 200 C  50 R 200  4.1 

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 

75 84 - 

OPENBAAR BESTUUR, 
OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN           

7525 8425  Brandweerkazernes 0 0 50 C  0  50  3.1 

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 3700 A0 
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met 
afdekking voorbezinktanks:           

9002.1 381 A 
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven 
e.d. 50 30 50   10  50  3.1 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 

9002.2 382 A4 
- pathogeen afvalverbranding (voor 
ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 

9002.2 382 A6 
- afvalverbrandingsinrichtingen, 
thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50  300 D 4.2 

9002.2 382 A7 
- verwerking fotochemisch en galvano-
afval 10 10 30   30 R 30  2 
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9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:           

9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50   10  300  4.2 

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100   30  200  4.1 

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200  4.1 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 
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BEROEPS - EN BEDRIJFSACTIVITEITEN AAN HUIS 
 
Uitoefening van (para-)medische beroepen, waaronder: 
individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer, 
voedingsleer, lichaamsverzorging, mondhygiëne, tandheelkunde, 
logopedie, dierenarts, alternatieve geneeswijzen enzovoort. 
 
Stoffeerderijbedrijven, waaronder: 
(maat)kledingmakerij, kledingverstelbedrijf, meubelstoffeerderij, woningstoffeerderij, 
waarbij detailhandel in stoffen en stofferingen in ieder geval is uitgesloten. 
 
Kantoorfunctie voor bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals: 
schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook voor 
bijvoorbeeld een detail- of groothandelsbedrijf of een aannemersbedrijf. 
 
Reparatiebedrijfjes, waaronder: 
schoen-/lederwarenreparatiebedrijf, uurwerkreparatiebedrijf, goud en 
zilverwerkreparatiebedrijf, 
reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen, reparatie 
van muziekinstrumenten, computerservice- en informatietechnologiebedrijf 
enzovoort. 
In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd. 
 
Horeca: 
logiesverstrekking in de vorm van bed en breakfast (bieden logies- en ontbijtgelegenheid). 
Uitsluitend toegestaan in de bestaande bebouwing, zonder dat 
een zelfstandig onderkomen ontstaat. 
 
Webwinkels in kleinschalige artikelen. 
Advies- en ontwerpbureaus, waaronder: 
reclameontwerp, grafisch ontwerp, tuinontwerp- en advies, (binnenhuis)- 
architect, (steden)bouwkundig ontwerp, juridisch advies, financieel advies, 
milieukundig advies, enzovoort. 
 
(Zakelijke) dienstverlening, waaronder: 
notaris, advocaat, accountant, assurantie/verzekeringsbemiddeling, administratiekantoor, 
vertaalbureau, exploitatie en handel in onroerende zaken, 
enzovoort. 
 
Overige dienstverlening, waaronder: 
kappersbedrijf, schoonheidssalon, fotograaf, foto– en filmontwikkelbedrijf, 
enzovoort. 
 
Onderwijs, waaronder: 
autorijschool, onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats 
of laboratorium. 







Contactgegevens
Bezoekadres:
Laan 19
1741 EA Schagen

Postadres:
Postbus 8
1740 AA Schagen

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