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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

Voorliggend bestemmingsplan betreft de uitbreiding van het agrarische be-

drijf op het perceel Westfriesedijk 21 te Oudesluis. De initiatiefnemer voor 

het voorliggende uitbreidingsverzoek is de familie Brak. Zij wil haar melkvee-

houderij uitbreiden en moderniseren. In figuur 1 is het bedrijf van de familie 

Brak met een pijl aangegeven. 

 

 
F i g u u r  1 .  L u c h t f o t o  p l a n g e b i e d  ( b r o n :  B i n g  M a p s ,  2 0 1 2 )  

 

Voor het perceel Westfriesedijk 21 heeft op 27 september 2012 een werksessie 

plaatsgevonden met betrekking tot het uitbreidingsverzoek. Dit heeft geleid 

tot de inrichtingsschets in figuur 3. Voor de nadere beschrijving van deze in-

richtingsschets wordt verwezen naar het rapport ‘Landschappelijke inpassing, 

Fa. N.A. Brak, Westfriesedijk 21 Oudesluis’. Bij het opstellen van een bestem-

mingsplan is het noodzakelijk om een onderzoek naar milieuaspecten en plano-

logische randvoorwaarden te verrichten om na te gaan of er geen belemmerin-

gen zijn die de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staan. In het voorlig-

gende rapport wordt ingegaan op het relevante beleid en de milieuaspecten 

die voor het plangebied een rol spelen. 

 

AANLEIDING 
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1 . 2   

H u i d i g e  e n  t o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

In figuren 2 en 3 worden achtereenvolgens de omvang van het bouwvlak in het 

vigerende bestemmingsplan en een inrichtingsschets van het vergrote bouw-

vlak weergegeven. In de figuren is te zien dat het bouwvlak in noordelijke rich-

ting wordt uitgebreid. 

 

 
F i g u u r  2 .  W e e r g a v e  v a n  d e  h u i d i g e  o m v a n g  v a n  h e t  b o u w v l a k  

 

 
F i g u u r  3 .  I n r i c h t i n g s s c h e t s  W e s t f r i e s e d i j k  2 1  t e  O u d e s l u i s   
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2 2  B e l e i d  

2 . 1   

R i j k s b e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c t u u r  en  Ru i m t e   

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

kracht geworden. In de SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke 

en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit betreft 

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

leid met ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een meer selec-

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

ambities van het Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt: 

- Vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland. 

- Verbeteren van de bereikbaarheid. 

- Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 

 

Het Rijk zet in op topsectoren zoals logistiek, water, hi-tech, creatieve indu-

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

opzichte van internationale concurrenten. De bereikbaarheid en mobiliteit van 

personen en goederen is daarbij van groot belang. Ontwikkelingen in leefbaar-

heid en veiligheid hangen sterk samen met bevolkingsgroei en krimp. De ver-

anderende behoeften op het gebied van wonen en werken leggen daarbij een 

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

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

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

herstructurering zoveel mogelijk worden benut. 

 

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

de SVIR verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de 

diverse onderscheiden regio’s. Buiten deze nationale belangen hebben decen-

trale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke orde-

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

op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewo-

ners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke 

(ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn. 
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A M v B  Ru i m t e  ( B e s lu i t  a l g em e n e  r eg e l s  r u i m t e l i j k e  o r d e -

n i n g )  

De Wro biedt in artikel 4.3 de basis voor het stellen van algemene regels, op te 

nemen in een AMvB. Die regels richten zich primair op gemeenten, die het 

eerst verantwoordelijke overheidsniveau zijn voor de inhoud van bestem-

mingsplannen. In de AMvB Ruimte zijn nationale belangen, die juridische 

doorwerking vragen, gewaarborgd. Het Besluit algemene regels ruimtelijke or-

dening (Barro), de AMvB Ruimte, is op 30 december 2011 in werking getreden, 

met uitzondering van enkele onderdelen. Het voorliggende plan is niet strijdig 

met één van de geformuleerde nationale belangen.  

2 . 2   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  N o o r d - Ho l l a n d  2 0 4 0  ‘ K w a l i t e i t  d o o r  v e e l -

z i j d i g h e i d ’  

Op 22 juni 2010 is door Provinciale Staten van Noord-Holland de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 ‘Kwaliteit door veelzijdigheid’ vastgesteld. Op 3 november 

2010 is deze in werking getreden. In de structuurvisie geeft de provincie aan 

welke provinciale belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in Noord-

Holland. Daarmee is het een leidraad voor de manier waarop de ruimte in 

Noord-Holland de komende dertig jaar moet worden ontwikkeld. In het bijbe-

horende uitvoeringsprogramma is dit uitgewerkt in concrete activiteiten om de 

visie te realiseren en via de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

is de doorwerking naar gemeentelijke bestemmingsplannen geregeld. 

 

Uitgangspunt voor 2040 is ‘kwaliteit door veelzijdigheid’. Noord-Holland moet 

aantrekkelijk blijven in wat het is: een diverse, internationaal concurrerende 

regio, in contact met het water en uitgaande van de kracht van het landschap. 

Gelet op voorgaande doelstelling heeft de provincie een aantal provinciale be-

langen aangewezen. De drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk de ruimtelijke 

hoofddoelstelling van de Provincie. 
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F i g u u r  4 .  H o o f d d o e l s t e l l i n g  r u i m t e l i j k  b e l e i d  

( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

De structuurvisie is uitsluitend bindend voor de provincie zelf en niet voor ge-

meenten en burgers. Om de provinciale belangen, die in de structuurvisie zijn 

gedefinieerd, door te laten werken, heeft de provincie Noord-Holland de Pro-

vinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie opgesteld. Hierin wordt een 

aantal algemene regels vastgesteld omtrent de inhoud van en de toelichting op 

bestemmingsplannen over onderwerpen in zowel het landelijk als het bestaand 

bebouwd gebied van Noord-Holland waar een provinciaal belang mee gemoeid 

is. 

 

P r o v i n c i a l e  Ru i m t e l i j k e  V e r o r d en i n g   

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is de doorwerking van de 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 in bestemmingsplannen nader uitgewerkt. 

Deze verordening is gelijktijdig met de structuurvisie vastgesteld en in werking 

getreden. In de verordening zijn verschillende regels opgenomen. Er zijn regels 

voor uitsluitend het bestaand bebouwd gebied, regels voor uitsluitend het lan-

delijk gebied en regels die voor beide gebieden gelden. Op verschillende regels 

die van belang zijn voor het plangebied wordt in het navolgende ingegaan. 

 

Binnen de provinciale verordening wordt onderscheid gemaakt in de ontwikke-

lingsmogelijkheden binnen het bestaand bebouwd gebied (BBG) en het lande-

lijk gebied. Nieuwe stedelijke functies mogen alleen worden gerealiseerd bin-

nen het BBG. In het landelijk gebied zijn deze niet toegestaan om onnodige 

verstedelijking te voorkomen. 

 

 

BESTAAND BEBOUWD 

GEBIED 
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Wanneer er wel sprake is van verstedelijking in het landelijk gebied moet 

rekening gehouden worden met de volgende aspecten met het oog op de ruim-

telijke kwaliteit: 

- de kernkwaliteiten van de landschapstypen en aardkundige waarden; 

- de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt ge-

bouwd; 

- de openheid van het landschap; 

- de historische structuurlijnen; 

- cultuurhistorische objecten. 

 

 

 
 

 

 

F i g u u r  5 .  F r a g m e n t  k a a r t  P R V  

 

De bestaande bebouwing in het plangebied is opgenomen binnen het bestaand 

bebouwd gebied. Op de kaart is dit beperkt tot de feitelijke bebouwing, maar 

in de toelichting bij de PRV is aangegeven dat ook bebouwing die toegestaan is 

op basis van een geldend bestemmingsplan tot bestaand bebouwd gebied gere-

kend mag worden. 

 

Het plangebied valt binnen het deel van de provincie dat is aangewezen voor 

grootschalige landbouw op basis van de structuurvisiekaart ‘Landbouwgebie-

den’. Hier is grootschalige landbouw mogelijk onder voorwaarden die in de 

verordening zijn opgenomen. 
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In gebieden voor grootschalige landbouw geldt dat agrarische bebouwing ge-

concentreerd dient te worden binnen het bouwperceel. Dit bouwperceel mag 

voor een volwaardig agrarisch bedrijf vergroot worden tot maximaal 2 hectare, 

mits dit noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering of voor het op-

richten van een biomassa inrichting ten behoeve van eigen gebruik. 

 

Bij een uitbreiding van het bouwvlak dient rekening gehouden te worden met 

artikel 15. Daarin is vastgelegd dat de toelichting van een bestemmingsplan 

tenminste een verantwoording moet geven van de mate waarin de nieuwe 

functies rekening houden met: 

- de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap; 

- de ordeningsprincipes van het landschap; 

- de bebouwingskarakteristieken; 

- de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving; 

- de bestaande kwaliteiten van het gebied en de maatregelen die nodig 

zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie 

tot de nieuwe functies. 

 

Dit is voor het voorliggende plan uitgewerkt in het document ‘Landschappelij-

ke inpassing, Fa. N.A. Brak, Westfriesedijk 21 Oudesluis’. Het voorliggende be-

stemmingsplan sluit aan bij de hierin gestelde eisen ten aanzien van de land-

schappelijke inpassing en de ruimtelijke kwaliteit.  

 

L e i d r a ad  L a n d s ch ap  e n  Cu l tu u r h i s t o r i e  

Met de structuurvisie hebben Provinciale Staten ook de ‘Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie’ vastgesteld. In dit beleidskader is door de provincie aangege-

ven welke landschappelijke en cultuurhistorische elementen overwogen moe-

ten worden bij (ruimtelijke) ontwikkelingen en uitgangspunt kunnen zijn voor 

plannen. De ontwikkelingsgerichte benadering is het uitgangspunt van het be-

leid: behoud door ontwikkeling. In de leidraad is per landschapstype aangege-

ven welke kernkwaliteiten de provincie belangrijk vindt en hoe zij hierop wil 

sturen. 

Bij het opstellen van de landschappelijke inpassing voor het plangebied is re-

kening gehouden met de kernkwaliteiten zoals die in de Leidraad genoemd 

worden.  

 

B e e l d kw a l i t e i t s p l an  D e  W e s t f r i e s e  O m r i n g d i j k  

De Westfriese Omringdijk heeft de status van provinciaal monument. Deze sta-

tus beschermt alleen het dijklichaam zelf. De provincie Noord-Holland streeft 

naar ‘behoud door ontwikkeling’, wat inhoudt dat nieuwe ontwikkelingen moe-

ten bijdragen aan het behoud en de versterking van de cultuurhistorische en 

landschappelijke waarde en het karakter van de Westfriese Omringdijk. Het 

invloedsgebied van de dijk overlapt met het plangebied van voorliggend be-

stemmingsplan. Als toetsingskader voor ontwikkelingen die het dijklichaam ra-

ken en voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving ervan, heeft de provin-

cie het ‘Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringrijk’ opgesteld. Dit beeldkwali-

teitsplan is in concept vastgesteld op 30 juni 2009 door Gedeputeerde Staten 
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van Noord-Holland. De beleving van de landschappelijke waarde wordt bepaald 

door een aantal ruimtelijke karakteristieken: 

- de openheid rondom de dijk; 

- zicht van en naar de dijk; 

- de continuïteit van het dijkprofiel; 

- de relatie tussen de dijk en zijn kralen (waarmee een reeks van aan de 

dijk gerelateerde cultuurhistorische elementen wordt bedoeld);  

- de afwisseling van de kralen; 

- de herkenbaarheid van de verschillende dijktracés. 

 

In het beeldkwaliteitsplan wordt de dijk ingedeeld in verschillende deelgebie-

den. Het plangebied is gelegen in deelgebied ‘boven het landschap’. Voor deze 

naam is gekozen, omdat de dijk hier als het ware boven het landschap zweeft. 

Met zijn bochten en vele wielen wordt dit traject omschreven als het kroonju-

weel van de Omringdijk. Zeer karakteristiek is het weidse zicht op en vanaf de 

Omringdijk. Om de openheid van dit traject van de dijk te behouden, is het 

van belang de agrarische functie binnen deze zone te behouden en bij nieuwe 

verdichtende ontwikkelingen een zo groot mogelijke afstand van de dijk te be-

houden. Voorliggend bestemmingsplan voorziet geen nieuwe ontwikkelingen 

die een negatief effect hebben op de Westfriese Omringdijk of de directe om-

geving ervan. 

2 . 3   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

L an d s c h a p sv i s i e   

De voormalige gemeente Zijpe heeft het rapport ‘Veelkleurig Landschap’ opge-

steld, waarin wordt aangegeven hoe de landschappelijke kwaliteit van de 

voormalige gemeente Zijpe versterkt kan worden. In samenwerking met de 

grondeigenaren wil de gemeente de kwaliteit van het landschap behouden en 

waar mogelijk versterken. Om dat te kunnen realiseren is een aantal uitgangs-

punten geformuleerd. Deze vormen de basis voor de keuzes die gemaakt zijn 

en verwerkt in de verschillende sectorale beleidsstukken. De wijze waarop re-

kening is gehouden met de uitgangspunten is uiteengezet in het document 

‘Landschappelijke inpassing, Fa. N.A. Brak, Westfriesedijk 21 Oudesluis’. Dit 

document is als bijlage 1 bij voorliggende toelichting opgenomen. 
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3 3  O n d e r z o e k e n  

3 . 1   

W a t e r  

Het uitbreidingsplan is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier (HHNK). Het HHNK heeft op 29 november 2012 een algemene reac-

tie gegeven op meerdere uitbreidingsverzoeken van verschillende agrariërs. 

Hierna volgen de delen uit dit algemene advies die van toepassing zijn op de 

situatie zoals die geldt voor Westfriesedijk 21 te Oudesluis. 

 

In eerste instantie leidt de vergroting van het bouwvlak niet tot een toename 

van het verhard oppervlak (hieronder vallen alle verhardingen die een versnel-

de afvoer van het hemelwater naar het oppervlaktewater veroorzaken en on-

gewenste peilstijgingen tot gevolg hebben (o.a. bebouwing, erfverharding en 

toegangswegen). De vergroting van het bouwvlak maakt deze toename wel 

mogelijk. Voorafgaand aan de daadwerkelijke realisatie van de verhardings-

toename zal de compenserende waterberging moeten zijn gerealiseerd. Omdat 

in veel gevallen nog niet definitief is vastgesteld met hoeveel de verharding 

wordt uitgebreid, hanteert HHNK de volgende categorieën: 

1. Verharding toename < 800 m
2
: geen compenserende berging (mits ook 

< 10% van het oppervlak van het peilgebied wordt verhard). 

2. Verharding toename > 800 m
2
 en < 2000 m

2
: vast percentage van 10 % 

van de netto toename van het verhard oppervlak in de vorm van aanleg 

van extra oppervlaktewater. 

3. Verharding toename > 2000 m
2
 het compensatie percentage wordt afge-

leid o.b.v. de gebiedspecifieke parameters. 

 

Bovenstaande oppervlaktes zijn niet cumulatief, maar moeten beschouwd 

worden als categorieën die op het gehele plan van toepassing zijn. Wanneer de 

uitbreiding van het bedrijf aan de Westfriesedijk 21 te Oudesluis resulteert in 

een toename van het verhard oppervlak van 2000 m
2 
of meer, dan dient dit ge-

compenseerd te worden met 5,5% van de netto toename van het verhard op-

pervlak in de vorm van aanleg van extra oppervlaktewater. Dempingen van be-

staand oppervlaktewater dienen één op één te worden gecompenseerd. Bij het 

graven van de compenserende berging mogen geen nieuwe doodlopende ein-

den worden gecreëerd. 

 

Voor nieuwe ontwikkelingen gaat het HHNK uit van 100% afkoppelen van het 

hemelwater. Voor verontreinigde oppervlakken (dit kunnen ook erfverhardin-

gen zijn, waarbij de afstroming van het hemelwater tot een belasting van het 

oppervlaktewater kan leiden met zwevend stof) zal voor bedrijfsmatige activi-

teiten moeten worden voldaan aan het Activiteitenbesluit of een relevante 

WATERKWALITIET 

WATERKWALITEIT 
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AMvB. In veel gevallen kan bijvoorbeeld worden volstaan met verdiepte straat-

kolken en/of afwatering naar het naastgelegen maaiveld. In dit licht is het ook 

wenselijk om terughoudend om te gaan met uitloogbare materialen als koper, 

lood en zink. 

 

De ruimtelijke onderbouwing voor Westfriesedijk 21 stelt vanuit landschappe-

lijk oogpunt erfbeplanting voor. Het HHNK geeft aan dat het vanuit de water-

kwaliteit niet wenselijk is dat bladverliezende beplanting dicht tegen de wa-

tergangen wordt aangeplant. In het geval van een doodlopende watergang is 

dit helemaal onwenselijk. Door bladinval neemt de baggeraanwas toe. De af-

braak van het blad vergt zuurstof dat wordt onttrokken aan het oppervlakte-

water. Dit leidt tot een aanzienlijke verslechtering van de waterkwaliteit. 

Daarom acht het HHNK het noodzakelijk dat de kroonprojectie van eventuele 

erfbeplanting op ten minste 5 m vanuit de insteek van het talud van de water-

gang wordt geplaatst. Dit is tevens de afstand die in veel gevallen vrij gehou-

den moet worden voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang en waar 

de verspreidbare baggerspecie op het land kan worden verspreid. 

 

Voor uit te voeren werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan open water, 

waterkeringen en wegen in het beheer van het hoogheemraadschap en het 

aanleggen van 800 m
2
 verharding is een watervergunning of ontheffing van 

het hoogheemraadschap nodig. Dit is ongeacht een planologische goedkeuring. 

 

Bij de uitbreiding en herinrichting van het agrarisch bouwvlak zal het advies 

van het HHNK worden meegenomen. 

3 . 2   

A r c h e o l o g i e  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee 

heeft de zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het ver-

drag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de 

introductie van het zogenaamde ‘veroorzakerprincipe’. Dit principe houdt in 

dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behouds-

maatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeolo-

gische waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische 

monumentenzorg (Wamz) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. 

Met name de Monumentenwet is door de Wamz aangepast en gaat concreet in 

op de bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen. 

 

De gemeente Zijpe heeft in 2007 de Beleidsnota Archeologie vastgesteld. Voor 

deze beleidsnota is onderzoek naar de archeologische waarden in de gemeente 

uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er aanleiding is om te verwach-

ten dat in de gemeente verschillende archeologische waarden aanwezig zijn. 

VERGUNNINGEN EN  

ONTHEFFINGEN 

CONCLUSIE 
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Op de kaart bij de beleidsnota zijn gebieden met verschillende archeologische 

waarden weergegeven. Voor de verschillende archeologische waarden zijn ver-

schillende regels van toepassing. Deze verschillende deelgebieden met bijbe-

horende regels zijn overgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Op 

deze manier zijn de archeologische waarden planologisch juridisch gewaar-

borgd. Het perceel Westfriesedijk 21 valt binnen de dubbelbestemming Waar-

de - Archeologie 3. Dit houdt in dat voor ontwikkelingen van meer dan 100 m
2
 

en dieper dan 35 cm archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

 

Voorafgaand aan de bouwactiviteit ten behoeve van de uitbreiding van het 

agrarisch bedrijf, moet nagegaan worden of er geen archeologische waarden 

worden geschaad. Belangrijk is dat voor het verlenen van een omgevingsver-

gunning advies van een archeologisch deskundige is gevraagd. 

3 . 3   

C u l t u u r h i s t o r i e  

De Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een wij-

ziging geleid van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Ieder bestemmingsplan 

dient dan tevens een analyse van cultuurhistorische waarden van het plange-

bied te bevatten. In de toelichting van een bestemmingsplan dient een be-

schrijving opgenomen te worden van de wijze waarop met de in het gebied 

aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te ver-

wachten monumenten rekening is gehouden. Hierbij dient tevens de histori-

sche (stede)bouwkunde en historische geografie te worden meegenomen in de 

belangenafweging. Aangegeven dient te worden welke conclusies aan de ge-

analyseerde waarden worden verbonden en op welke wijze deze worden ge-

borgd in het bestemmingsplan. 

 

Om na te gaan wat voor cultuurhistorische waarden een rol spelen in de omge-

ving van het plangebied is de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van 

de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Een fragment van de kaart is opge-

nomen in figuur 6. Perceel Westfriesedijk 21 is hierin met een rode pijl aange-

geven. Uit de kaart blijkt dat het perceel deel uitmaakt van het aandijkings-

landschap. De Westfriesedijk is aangegeven als een buitenwaterkerende dijk. 

Het water langs de Slikkerdijk, ten oosten van het bedrijf, is aangewezen als 

afwatering binnen polders. De stolp op het perceel Westfriesedijk 21 is ook 

weergegeven op de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie. Voor het 

overige zijn er geen cultuurhistorische waarden die voor dit specifieke perceel 

van belang zijn. Er bevindt zich geen monumentale bebouwing op het perceel. 

De uitbreiding van het bedrijf vindt voornamelijk plaats in noordelijke richting 

en wordt op een goede wijze landschappelijk ingepast waarbij ook rekening is 

gehouden met de ligging aan de Westfriesedijk waarvoor door de provincie een 

beeldkwaliteitsplan is opgesteld. Voor de inpassing van de uitbreidingsplannen 

in de omgeving wordt verwezen naar het document rapport ‘Landschappelijke 

inpassing, Fa. N.A. Brak, Westfriesedijk 21 Oudesluis’. 

KADER 

ONDERZOEK 
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F i g u u r  6 .  F r a g m e n t  i n f o r m a t i e k a a r t  L a n d s c h a p  e n  C u l t u u r h i s t o r i e  

( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

Er is geen sprake van de aantasting van cultuurhistorische waarden als gevolg 

van de uitbreiding van het agrarische bedrijf. Op dit punt mag het plan uit-

voerbaar worden geacht. 

3 . 4   

E c o l o g i e  

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. 

Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurge-

bieden. In de Natuurbeschermingswet zijn ook de bepalingen vanuit de Europe-

se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. 

Onder de Natuurbeschermingswet worden drie typen gebieden aangewezen en 

beschermd: Natura 2000-gebieden, Staats- en Beschermde Natuurmonumenten 

en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan 

waarin de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en 

nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis 

voor het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvi-

sie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming 

is voor wat de provincie Noord-Holland betreft uitgewerkt in de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid). 

 

Vanuit de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie wordt naast de 

Ecologische Hoofdstructuur specifiek ingezet op de bescherming van Weidevo-

gelleefgebieden. 

 

CONCLUSIE 

NATUURBESCHERMINGSWET 
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Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het ka-

der van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen gebied uit 

de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het Natura 2000-gebied Zwanenwater 

& Pettemerduinen op 8,8 kilometer afstand van het plangebied. De Wadden-

zee, eveneens een Natura 2000 gebied, ligt op ongeveer 9,5 kilometer afstand. 

Het natuurgebied Duinen Den Helder – Callantsoog is aangewezen als be-

schermd natuurmonument, en ligt op ongeveer 8,2 kilometer van het plange-

bied. 

Zowel het Zwanenwater & Pettemerduinen, de Waddenzee als de Duinen Den 

Helder - Callantsoog behoren tevens tot de EHS. Ook de polder direct ten zui-

den van de Westfriesedijk behoort tot de EHS. 

Het perceel Westfriesedijk 21 ligt niet binnen weidevogelleefgebied. 

 

Aangezien de afstand tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied 

Zwanenwater & Pettemerduinen 8,8 km bedraagt, zijn alle effecten op dit 

gebied uitgesloten met uitzondering van verzuring en vermesting. Voor de ver-

zurings- en vermestingstoets is een berekening uitgevoerd (opgenomen als bij-

lage 2 bij de voorliggende toelichting). Uit de conclusie uit deze berekening 

blijkt dat volgens het beleid rondom stikstof en Natura 2000-gebieden er dan 

geen sprake is van een toename van de ammoniakdepositie. 

 

Om na te gaan of er als gevolg van de uitbreiding van het melkveebedrijf een 

Natuurbeschermingswetvergunning is benodigd, is het plan voorgelegd aan 

de provincie Noord-Holland. De provincie heeft gereageerd met een brief (d.d. 

28 november 2013) waarin wordt geconstateerd dat er geen Natuurbescher-

mingswetvergunning nodig is.  

 

De planolocatie ligt op een afstand van 8860 meter van Natura 2000-gebied 

‘Zwanenwater & Pettemerduinen’. De toename van de ammoniakdepositie zal 

met het gekozen emissiearme vloersysteem in combinatie met weidegang min-

der dan 0,051 mol/ha/jr bedragen (geen effect). Derhalve concludeert de pro-

vincie dat voor de aangevraagde uitbreiding geen vergunning noodzakelijk is in 

het kader van de Nb-wet. De overige Natura 2000-gebieden in de omgeving val-

len buiten de effectradius van de beoogde uitbreiding. Door het uitblijven van 

effecten is cumulatie van andere soortgelijke projecten niet aan de orde. 

3 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op het effect van een 

ernstig ongeval voor de omgeving door: 

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

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

en spoorwegen); 

- het gebruik van luchthavens. 

 

INVENTARISATIE 
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Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de 

burger door bovengenoemde activiteiten. Het externe veiligheidsbeleid is ver-

ankerd in diverse wet en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de vol-

gende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden: 

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS); 

3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 

- transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

- buisleidingen. 

 

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

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

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

tingen (bedrijven) voor personen. Het Bevi heeft een rechtstreekse werking. In 

het Bevi wordt de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico gegeven; voor 

het groepsrisico geldt slechts een oriënterende waarde. Kortheidshalve houdt 

dit in dat binnen de PR 10
-6
-contour geen kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

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

king getreden. Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet 

ruimtelijke ordening. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden 

moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 

normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Er 

wordt nog gewerkt aan een Structuurvisie Buisleidingen. 

 

Om na te gaan wat voor risico’s een rol spelen in de omgeving van het plange-

bied, is de Risicokaart van de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Op deze 

risicokaart staan voor de hele provincie risicobronnen weergegeven. In figuur 7 

is een uitsnede van de kaart opgenomen. Perceel Westfriesedijk 21 is aangege-

ven met een rode pijl. Uit het kaartfragment blijkt dat ten noorden van 

perceel Westfriesedijk 21 drie aardgasleidingen aanwezig zijn. Voor deze 

leidingen geldt een PR 10
-6
-contour van 5 meter. Ten zuiden van het bedrijf 

ligt de N248, over deze weg vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. De 

PR 10
-6
-contour ligt op de weg. Aangezien het bedrijf op ongeveer 100 meter 

van de dichtstbijzijnde leiding ligt en op 800 meter van de N248, is er geen 

sprake van risico’s voor het plangebied in het kader van externe veiligheid. 

Verder zijn er geen risicobronnen in de omgeving van het bedrijf aanwezig. 

 

ONDERZOEK 
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F i g u u r  7 .  U i t s n e d e  r i s i c o k a a r t  

( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen risico’s bekend 

waardoor in het plangebied sprake is van een overschrijding van de grenswaar-

de (10
-6
) voor het plaatsgebonden risico of de oriënterende waarde voor het 

groepsrisico. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende plan 

om het agrarische bedrijf aan de Westfriesedijk 21 uit te breiden niet door  

risico’s vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer van gevaarlijke stoffen 

wordt belemmerd. 

3 . 6   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad 

CONCLUSIE 
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heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is 

op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die ‘niet in betekenende mate’ (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vast-

gelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens 

van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 

µg/m
3
 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. 

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool (mei 

2013) ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden 

bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreini-

ging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 

bepaald op basis van de toename van het aantal verkeersbewegingen als ge-

volg van de nieuwe ontwikkeling. 

 

De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de voorgeno-

men ontwikkeling is niet bekend. Ook zijn er voor agrarische bedrijven geen 

kengetallen met betrekking tot verkeersbewegingen beschikbaar. Omdat het 

exacte aantal verkeersbewegingen onbekend is, is in de berekening met de 

nibm-tool een worstcase berekening gemaakt. 

 

In figuur 8 is de berekening met de nibm-tool weergegeven. Uit de nibm-tool 

blijkt dat zelfs wanneer er als gevolg van het plan een toename van 325 mo-

torvoertuigbewegingen per dag zou zijn, waarvan 20% vrachtverkeer, het plan 

nog steeds niet in betekenende mate van invloed op de luchtkwaliteit is. Ge-

zien de aard en omvang van de mogelijke uitbreiding en vernieuwing van de 

melkveehouderij, is het niet aannemelijk dat de ontwikkeling met een derge-

lijke toename van verkeer gepaard gaat. 

 

 
F i g u u r  8 .  B e r e k e n i n g  m e t  d e  n i b m - t o o l  

ONDERZOEK 
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Aangezien het niet aannemelijk is dat als gevolg van de uitbreiding van het be-

drijf de grens van 3% (een toename van 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) overschreden 

wordt, moet het project worden beschouwd als een nibm-project. Nader on-

derzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven en het plan 

voldoet daarmee aan het gestelde in de Wet milieubeheer. Het plan mag op dit 

punt uitvoerbaar worden geacht. 

3 . 7   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te 

voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit, dan wel een omgevingsver-

gunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening ge-

houden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Door middel van 

de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zo veel 

mogelijk voorkomen. 

 

In de publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) van de Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelasten-

de activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als maatschappelijke instel-

lingen als scholen en sportvoorzieningen. Per bedrijfstype zijn voor elk van de 

aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven die in 

de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en wonin-

gen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. 

De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtinggevend, 

maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken.  

 

Er dient te worden aangetoond dat de uitbreiding van het agrarische bedrijf 

geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. Het voornemen is om 

de melkveehouderij aan de Westfriesedijk 21 uit te breiden en de modernise-

ren. Hierbij wordt een nieuwe ligboxenstal gerealiseerd. Op basis van de VNG-

publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ valt het fokken en houden van rund-

vee in milieucategorie 3.2 met een richtafstand van 100 meter, waarbij de ca-

tegorie ‘geur’ voor de grootste afstand van 100 meter zorgt. Voor de aspecten 

‘stof’ en ‘geluid’ geldt beide een richtafstand van 30 meter.  

 

De voorgenomen ontwikkeling leidt tot vergroting van het bouwvlak waarbin-

nen nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen mogen worden gerealiseerd ten be-

hoeve van de uitbreiding van het melkveebedrijf. Ten zuiden van het agrarisch 

bedrijf staan drie woningen binnen een straal van 100 meter, de woningen aan 

de Westfriesedijk 6, 8 en 23. De woning aan de Westfriesedijk 23 is een voor-

malige bedrijfswoning bij het agrarisch bedrijf Westfriesedijk 21 en is in het 

bestemmingsplan opgenomen als plattelandswoning. Deze woning is ongevoelig 

voor milieuhinder die het gevolg is van het bedrijf waartoe het in het verleden 

zelf behoord heeft. De beide andere genoemde woningen zijn wel hinderge-

voelig voor eventuele hinder van het bedrijf aan de Westfriesedijk 21. Deze 

CONCLUSIE 
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woningen zijn echter ook in de huidige situatie al aanwezig en zijn daarmee 

reeds een belemmerende factor voor de ontwikkeling van het agrarisch be-

drijf. Doordat de uitbreiding van het bedrijf plaatsvindt aan de achterzijde van 

het perceel, in noordelijke richting, wordt de afstand tussen het bedrijf en de-

ze woningen niet verkleind. Er is daarmee geen sprake van verslechtering van 

de situatie. Daarnaast is in de Wet geurhinder en veehouderij vastgelegd (arti-

kel 4, lid 1 onder b.) dat de afstand tussen een melkveehouderij en een geur-

gevoelig object buiten de bebouwde kom, tenminste 50 meter dient te zijn. 

Hieraan wordt in het geval van het bedrijf aan de Westfriesedijk 21 voldaan.  

 

Zoals gezegd gelden voor de aspecten ‘stof’ en ‘geluid’ een richtafstand van 

30 meter. Aan deze richtafstand wordt zowel in de huidige als in de nieuwe 

situatie voldaan, aangezien de afstand tussen de ligging van het bouwvlak en 

de naburige gevoelige functies gelijk blijft. De afstand van het agrarische 

bouwvlak tot de woningen aan de Westfriesedijk 6 en 8 bedraagt respectieve-

lijk 39 meter en 48 meter.  

 

Vanuit het oogpunt van hinder van bedrijvigheid mag het plan uitvoerbaar 

worden geacht. 

3 . 8   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

De Wet geluidhinder dateert van 16 februari 1979 en is sindsdien middels ver-

schillende wetten diverse keren gewijzigd. In de Wet geluidhinder is bepaald 

dat elke weg een zone heeft, waarbinnen onderzoek plaats moet vinden naar 

de geluidbelasting aan de gevels van nieuw te bouwen woningen en gebouwen 

ten behoeve van andere geluidgevoelige functies. Een uitzondering geldt voor: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

 

Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals wonin-

gen, worden gerealiseerd, moet door middel van akoestisch onderzoek worden 

vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. 

Het voorliggende plan maakt de uitbreiding en herinrichting van het erf van 

een bestaand agrarisch bedrijf mogelijk. Agrarische bedrijfsbebouwing wordt 

op basis van de Wet geluidhinder niet beschouwd als een geluidgevoelige func-

tie. Nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

 

De uitbreiding van de melkveehouderij aan de Westfriesedijk 21 kan resulteren 

in extra geluidsproductie vanuit het bedrijf richting omgeving. Zoals in voor-

gaande paragraaf is aangegeven geldt volgens de VNG-publicatie Bedrijven en 

milieuzonering voor het aspect geluid bij een rundveehouderij een richtafstand 

van 30 meter. Binnen een straal van 30 meter van het bedrijf bevinden zich 

geen geluidgevoelige functies. 
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Vanuit het oogpunt van geluidhinder mag het plan uitvoerbaar worden geacht. 

3 . 9   

B o d e m  

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

bestemmingsplan inzicht moet worden verkregen over de uitvoerbaarheid van 

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

de noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bo-

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

is een onderdeel van de onderzoeksverplichting van het college van burge-

meester en wethouders en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een be-

stemmingsplan. 

 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet voorkomen worden dat 

gronden waarvan bekend is dat de milieuhygiënische kwaliteit onvoldoende is, 

worden bestemd met een bestemming die daarvoor gevoelig is. Voor zover be-

kend op basis van de informatie van het Bodemloket van de provincie Noord-

Holland zijn ter plaatse van de planlocatie geen verdenkingen van bodemver-

ontreiniging. Bovendien voorziet het plan in uitbreiding en herinrichting van 

een agrarisch erf. Agrarische bedrijfsgebouwen behoren niet tot gevoelige 

functies voor bodemverontreiniging. In figuur 9 is een fragment van de bodem-

kwaliteitskaart opgenomen. Het perceel Westfriesedijk 21 is hierin rood omka-

derd. 

 

 
F i g u u r  9 .  U i t s n e d e  k a a r t  b o d e m l o k e t  

 

Aangezien er geen voor bodemverontreiniging gevoelige functies mogelijk ge-

maakt worden, vormt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen be-

lemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. Bovendien zijn er geen ver-

denkingen van bodemverontreiniging. 
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3 . 1 0   

P l a n - m . e . r .  

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Het aantal si-

tuaties waarvoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht moet worden 

uitgevoerd is verminderd. Er zijn nu meer situaties waar eerst beoordeeld kan 

worden of een m.e.r. moet worden uitgevoerd. Het komt er op neer dat voor 

elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de 

D-lijst van het Besluit die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet 

worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen zijn. Voor deze 

toets, die dus een nieuw element is in de m.e.r.-regelgeving, wordt de term 

vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. 

  

Het onderhavige bestemmingsplan kent een beperkt aantal ontwikkelingsmoge-

lijkheden. De milieueffecten van deze ontwikkelingen zijn in de voorgaande 

paragrafen beschreven. Hieruit blijkt dat de activiteiten geen belangrijke na-

delige gevolgen voor het milieu hebben (grote afstand tot gevoelige gebieden, 

de locatie en de omgeving hebben geen bijzondere kenmerken waardoor er 

een verwaarloosbare kans is op belangrijke nadelige effecten, de activiteit 

leidt niet tot grote emissies, de ruimtelijke consequenties van het plan zijn 

beperkt e.d.). Naar alle Europese criteria voor de afweging hieromtrent is ge-

keken. Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding voor een vervolgonderzoek 

in het kader van een m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling. 
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4 4  J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

4 . 1   

J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

Op grond van artikel 3.1.3 Bro en artikel 3.1.6 Bro moet een bestemmingsplan 

worden vervat in: 

1. een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het 

doel of de doeleinden worden aangegeven; 

2. bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

3. regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

4. voor zover nodig uitwerkings- en wijzigingsregels en afwijkingen bij een 

omgevingsvergunning. 

 

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting, 

waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de uitkomsten van 

het onderzoek, de uitkomsten van het overleg en de rapportering van de in-

spraak zijn vermeld. 

 

De invoering van de nieuwe Wro en het nieuwe (Bro) heeft op 1 juli 2008 

plaatsgevonden. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is de geldende 

wet- en regelgeving toegepast. 

 

H e t  d i g i t a l e  b e s t em m i n g sp l an  

De koppeling van de kaart, toelichting en regels (het bestemmingsplan) wordt 

in de nieuwe systematiek de verbeelding genoemd. De verbeelding is vervat in 

een Geographic Markup Language (GML). Het digitale plan heeft voorrang op 

het analoge plan. Voor het digitale bestemmingsplan gelden de RO-

standaarden. De RO-standaarden bestaan uit: de Standaard Vergelijkbare Be-

stemmingsplannen 2012 (SVBP2012), de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelij-

ke 

instrumenten 2008 (STRI2012) en de Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2012 

(PRBP2012). 

 
Het bestemmingsplan is zodanig vorm gegeven dat er sprake is van een digitaal 

uitwisselbaar plan, dat wil zeggen dat: 

- aan alle verschillende kaartobjecten IMRO2012-coderingen zijn toege-

kend; 

- de regels conform de SVBP2008 zijn opgesteld; 

- de digitale kaart is vertaald naar de standaardtechniek van uitwisseling 

GML; 
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- de toelichting en regels in digitale vorm aan de kaart zijn gekoppeld. 

 

Gebruik van de IMRO2012-coderingen zorgt er voor dat de bestemmingen op de 

kaart eenduidig worden geclassificeerd en dat, met behulp van een conversie-

programma, de kaart met regels ook door de ontvanger kan worden gelezen.  

 

De SVBP2012 bevat een aantal voorschriften die moeten worden opgevolgd en 

hebben op deze wijze rechtstreeks gevolg voor de inhoud van de regels van het 

bestemmingsplan. 

 

V o r m g ev i n g  k a a r t  

Bij de vormgeving van de kaart is aangesloten bij het standaardrenvooi zoals 

dat is opgenomen in de SVBP2012. Het kleurgebruik in de verbeelding is gelijk 

aan de analoge kaart en gebaseerd op de SVBP2012. 

 

V o r m g ev i n g  r eg e l s  

Bij de vormgeving van de regels is aangesloten bij de systematiek die is voor-

geschreven door de SVBP2012. Dit heeft tot gevolg dat er meer uniformiteit in 

bestemmingsplannen ontstaat. 

 

Het bestemmingsplan is daarmee geschikt voor digitale raadpleegbaarheid. 

 

W e t  a l g e m en e  b e pa l i n g e n  o m g ev i n g s r e ch t  

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met 

het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Met de 

inwerkingtreding van de Wabo is de Wro deels vervallen en opgegaan in de 

Wabo. 

4 . 2   

B e s t e m m i n g  

Het voorliggende plangebied valt binnen het buitengebied van de voormalige 

gemeente Zijpe, thans de gemeente Schagen. Voor het buitengebied van 

de voormalige gemeente Zijpe is het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe op 

22 april 2014 vastgesteld. Op basis van het bestemmingsplan Buitengebied Zij-

pe zijn de regels van het voorliggende bestemmingsplan opgesteld. 

 

De gronden zijn bestemd als ‘Agrarisch met waarden’ en voorzien van een 

bouwvlak. De gronden hebben waarde vanwege de openheid en ook vanwege 

de nabijheid van de in de gemeente Schagen en Harenkarspel liggende West-

friese Omringdijk. Binnen deze bestemming vallen grondgebonden agrarische 

bedrijven en productiegerichte paardenhouderijen. 

 

Gebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak gebouwd worden. De hoogte 

mag niet meer dan 10 meter bedragen met een bijbehorende goothoogte van 

6 meter. Per bedrijf is één bedrijfswoning toegestaan, dan wel het aangegeven 
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aantal op de verbeelding. Bedrijfswoningen mogen een oppervlakte hebben 

van maximaal 225 m² en hoogte van 8 meter, tenzij de bestaande maatvoering 

hier van afwijkt. De afstand tot de perceelsgrens moet minimaal 4 meter 

bedragen. In het voorliggende geval is een bedrijfswoning aanwezig, waarvan 

de bewoners geen betrokkenheid hebben met de agrarische bedrijfsvoering. 

Deze woning is dan ook aangeduid als een plattelandswoning. 

 

Er zijn regels opgenomen voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde. Hier staan ook maximale bouwmaten voor verschillende soorten silo’s 

opgenomen. Er is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor verschillen-

de soorten werkzaamheden (aanlegvergunning). 
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5 5  U i t v o e r b a a r h e i d  

5 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van het voor-

nemen van de familie Brak om het op het perceel aan de Westfriesedijk 21 te 

Oudesluis gevestigde agrarische bedrijf uit te breiden. De kosten voor de uit-

breiding van het bedrijf alsook de kosten voor de noodzakelijke onderzoeken 

voor het voorliggende bestemmingsplan zullen door de initiatiefnemer worden 

gedragen. De kosten voor de gemeente betreffen de gebruikelijke kosten voor 

de planbegeleiding. 

 

Door de herziening van het voor de betreffende gronden geldende bestem-

mingsplan is er de kans dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving 

van het plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1 van de Wro een 

verzoek tot tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. De mogelijke 

kosten die samenhangen met deze tegemoetkoming in de planschade zullen 

door de initiatiefnemer worden gedragen. 

 

Op basis van deze overweging moet het voorliggende bestemmingsplan econo-

misch uitvoerbaar worden geacht. 

5 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 14 juni 2014 gedurende zes 

weken voor eenieder ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen ziens-

wijzen ingediend. 
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1 1  C o n t e x t  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

In de gemeente Schagen is het voor agrariërs mogelijk een uitbreidingsverzoek 

in te dienen voor het bouwvlak. Een bouwvlak kan daarbij vergroot worden tot 

maximaal 2 hectare. De toekenning van een vergroting is mede afhankelijk van 

een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing van het bouwvlak/erf en 

de bebouwing. Dit advies gaat hierop in.  

 

De initiatiefnemer is de Fa. N.A. Brak. Het verzoek heeft betrekking op het 

perceel Westfriesedijk 21 te Oudesluis. Op 27 september 2012 heeft op het 

bedrijf een werksessie plaatsgevonden. Hierbij waren aanwezig: 

- de heren N.A. en R. Brak (Fa. N.A. Brak), initiatiefnemers; 

- de heer John Dekker, projectleider Bestemmingsplan Buitengebied, 

gemeente Zijpe; 

- de heer Johan Kruiger, procesleider BügelHajema; 

- de heer Wout Douwsma, adviseur landschap en stedenbouw, 

BügelHajema. 

1 . 2   

A c h t e r g r o n d e n  e n  u i t b r e i d i n g s w e n s e n  

Het huidige melkveebedrijf is sinds 1997 gevestigd aan de Westfriesedijk 21 

(zie ‘Ruimtelijke onderbouwing deel 1’ voor huidige grootte bouwvlak). Daar-

voor was sprake van bedrijfsvoering aan de Ruigeweg in Schagerbrug. Het be-

drijf heeft ongeveer 45 hectare land in eigendom en houdt 60 melkkoeien en 

30 stuks jongvee. De dieren worden hoofdzakelijk in de ligboxenstal gehouden. 

Een deel van het jongvee wordt in één van de schuren gehouden. 

 

De ligboxenstal van het bedrijf is in 1979 gebouwd en voldoet niet meer aan de 

eisen van deze tijd. De stal is in de huidige situatie in enige mate overbezet en 

vraagt steeds meer onderhoud. Het bedrijf wil dan ook een nieuwe ligboxen-

stal bouwen en tegelijkertijd vergroten tot 80 stuks melkvee. De oude lig-

boxenstal zal geschikt gemaakt worden voor het jongvee. In samenhang met de 

groei van het aantal stuks melkvee, zal ook de behoefte aan voeropslag groei-

en. Uitbreiding van de sleufsilo’s is dan ook aan de orde. 
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1 . 3   

P l a n g e b i e d  

Het perceel is in de huidige situatie bebouwd met een stolpboerderij aan de 

voet van de Westfriesedijk. De bebouwing op het erf bestaat verder uit een 

ligboxenstal en twee schuren voor de stalling van machines en de opslag van 

voedermiddelen en strooisel. Daarnaast zijn er sleufsilo’s op het erf en is er 

sprake van mestopslag. 

 

 
P l a n g e b i e d  ( L u c h t f o t o  2 0 0 9  e n  G B K N  2 0 1 1  G e m e e n t e  Z i j p e )  

 

Kwaliteiten zijn de ligging aan de voet van de Westfriese Omringdijk, de stolp-

boerderij, het groene woon-/voorerf, de verkavelingsrichting, het open land-

schap en de nabijheid van de Slikkerdijk. Knelpunten zijn de staat van onder-

houd van de ligboxenstal en de indeling van het achtererf.  

1 . 4   

L a n d s c h a p s t y p e  

O n t s t a an s g e s ch i e d en i s  

In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland is 

benoemd dat het plangebied behoort tot het ‘Aandijkingenlandschap’. Aandij-

kingen zijn aangeslibde zand- en slibplaten langs de oorspronkelijke kustlijn, 

die vanaf de aangrenzende hogere gronden door de mens zijn ingedijkt en zo 

zijn toegevoegd aan het land. Het plangebied is gesitueerd in de Zijpe Polder. 

De Zijpe- en Hazepolder (1597) is de oudste aandijking en ligt als een schil 

tegen het oude land.  
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Het gebied waarop het bestemmingsplan Buitengebied betrekking heeft, kan 

rond 1858-‘59 worden omschreven als zeer open met een herkenbare opstrek-

kende verkavelingsstructuur haaks op ontginningsassen (Groote Sloot). Op de 

kaart van 1910 zijn nauwelijks veranderingen herkenbaar. In de jaren ’60 van 

de vorige eeuw beginnen langzamerhand veranderingen zichtbaar te worden. 

De (kruis)dorpen beginnen te groeien en ook langs de wegen in de polder vindt 

verdichting plaats. De grootste veranderingen vinden echter in de periode na 

de jaren ’60 plaats. Een aantal dorpen is flink gegroeid en de schaal van de 

agrarische bedrijven en percelen neemt sterk toe. 

 

  
T o p o g r a f i s c h e  k a a r t e n  1 8 5 8 - ‘ 5 9  ( l i n k s )  e n  1 9 1 0  ( r e c h t s )  

 

  
T o p o g r a f i s c h e  k a a r t e n  1 9 6 1  ( l i n k s )  e n  2 0 0 4  ( r e c h t s )  

 

O r d en i n g s p r i n c i p e s  i n  h e t  l an d s c h a p  

De Zijpe Polder is als geheel ingericht, grootschalig, geometrisch en bestaat 

voor bijna de helft uit zeer open gebied (‘leeg’ landschap). In de lengterich-

ting van de polder zijn afwateringskanalen gegraven en wegen aangelegd. 

Loodrecht hierop kwamen wegen die het ‘oude’ West-Friesland verbonden met 

het duingebied in het westen. Op de kruispunten van deze wegen en kanalen 

liggen de vaartdorpen. Buiten de dorpen staan markante stolpboerderijen 

langs de wegen en kanalen. 
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De Zijpe- en Hazepolder wordt aan de westkant begrensd door de duinen en 

aan alle andere zijden visueel begrensd door dijken. Aan de Noord- en Oostzij-

de door de Zijperdijk, Slikkerdijk en Westfriese Omringdijk en aan de zuidzijde 

door de Oude Schoorlse Zeedijk. De dijken en hoofdwatergangen vormen een 

robuuste hoofdstructuur. 

 

Zowel in hoogteligging als in grondsoort ligt in de polder een gradiënt van west 

naar oost, van hoog naar laag en van zand naar klei. Het ruimtelijk beeld met 

in het westen hoofdzakelijk bollenteelt en in het oosten vooral graslanden 

wordt mede hierdoor bepaald. 

 

B e b o u w i n g sk a r a k t e r i s t i ek  

Het bebouwingsbeeld in de polder is divers. De dorpen zijn vrijwel allemaal 

ontstaan als vaart-/kruisdorp. In het buitengebied is sprake van lintbebouwing 

en meer vrij liggende bebouwing. Zowel historische bebouwing als meer recen-

te bebouwing komt voor. Opvallend zijn de relatief veel voorkomende stolp-

boerderijen en oudere boerderijen en woningen in het buitengebied. De oude-

re bebouwing heeft vaak een zeer groen (voor)erf met forse bomen. 

 

I n p a s s i n g  i n  d e  w i j d e r e  o m g ev i n g  

De evenwijdig lopende ontginningsassen, de opstrekkende verkaveling haaks op 

de ontginningsassen, de typische vaart-/kruisdorpen en de lintbebouwing met 

veel oude(re) bebouwing op groene erven zijn kenmerkend voor het land-

schappelijke beeld. Opvallend is dat iedere ontginningsas een eigen verschij-

ningsvorm kent. Bij de inpassing van de nieuwe ontwikkeling dient hierbij aan-

sluiting te worden gezocht. 

 

B e s t aa n d e  k w a l i t e i t e n  v e r su s  m o g e l i j k e  n e g a t i e v e  e f f e c -

t e n  v a n  d e  n i eu w e  o n t w i k k e l i n g  

In het buitengebied is een duidelijke trend herkenbaar van schaalvergroting in 

de agrarische sector. De grootte van de percelen en de erven neemt toe, 

waardoor het risico bestaat dat de opstrekkende verkaveling en de bebou-

wingsstructuur aangetast wordt. Ook neemt de schaal van de bebouwing toe, 

die veelal niet landschappelijk ingepast is/wordt. Doordat de bebouwing en 

het groen niet met elkaar in balans zijn, ontstaat door de grootte en de varia-

tie in de bebouwing een onrustig landschappelijk beeld. In het voorliggende 

uitbreidingsverzoek is er door maatwerk voor de locatie naar gestreefd om de 

genoemde negatieve effecten van de ontwikkelingen te voorkomen. 
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2 2  R u i m t e l i j k  

r e l e v a n t  b e l e i d  

2 . 1   

I n l e i d i n g  

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op ruimtelijk relevant provinciaal en 

gemeentelijk ruimtelijk beleid. De hieruit voortkomende uitgangspunten zijn 

verwerkt in de uitwerking in hoofdstuk 3. 

2 . 2   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

R a p po r t e n  V e e l k l eu r i g  L an d s ch a p  

De gemeente Zijpe heeft op 8 december 2009 het Landschapsontwikkelingsplan 

2009 ‘Veelkleurig landschap’ vastgesteld. Het plan dient als informatie- en in-

spiratiebron, toetsingskader, naslagwerk en afwegingskader en bevordert inte-

gratie van natuur-, milieu-, ruimtelijke ordenings- en waterplannen. 

 

In Veelkleurig Landschap is een visie opgesteld en zijn er keuzes gemaakt op 

gebiedsniveau (per deelgebied en per dorp). Daarnaast zijn er streefbeelden 

op het niveau van de thema’s. De streefbeelden zijn een wenkend perspectief. 

Niet alles is (direct) haalbaar en lang niet alles valt onder de verantwoorde-

lijkheid van de gemeente. Het plangebied behoort tot deelgebied 5 Oudesluis. 

Daarnaast zijn de thema’s Erfbeplanting, Monumenten in het landschap en 

Westfriese Omringdijk relevant voor de landschappelijke inpassing van het uit-

breidingsverzoek. Voor het voorliggende planvoornemen zijn de volgende 

streefbeelden relevant: 

- behoud openheid graslanden en polder; 

- behoud en versterken van erfbeplantingen. Bij de stolp passende 

erfinrichting stimuleren.  

- bij nieuwbouw wordt altijd een landschappelijk inpassingsplan geëist; 

- verrommeling tegengaan. Sleufsilo’s ook landschappelijk inpassen; 

- waterberging bij voorkeur realiseren door begreppelde weilanden; 

- Westfriese Omringdijk: de dijk, dijkvoet en naastliggende gronden on-

bebouwd laten. Agrarische bedrijven mogen alleen in noordelijke rich-

ting uitbreiden.  
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W e l s t a n d sn o t a  S c h a g e n  

In de welstandsnota Schagen 2013 valt het plangebied onder gebiedstype ‘bui-

tengebied polders’. De welstandscriteria van dit gebiedstype zijn van toepas-

sing op het voorliggende uitbreidingsverzoek. 

 niet veranderd, waarom moet dit eruit? Alleen naam van welstandsnota is 

veranderd, kaartje lijkt me nog hetzelfde.  

 

 
F r a g m e n t  k a a r t  ‘ G e b i e d s i n d e l i n g ’  ( W e l s t a n d s n o t a  S c h a g e n  2 0 1 3 )  

2 . 3   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

P r o v i n c i a l e  S t r u c tu u r v i s i e  e n  Ru i m t e l i j ke  V e r o r d e n i n g  e n  

L e i d r a ad  L a n d s ch ap  e n  Cu l tu u r h i s t o r i e  

Sinds 1 november 2010 gelden de Provinciale Structuurvisie en de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening Structuurvisie Noord-Holland. De provincie wil de 

Noord-Hollandse landschappen optimaal gebruiken door hun (kern)kwaliteiten 

te benutten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In de Leidraad is af te le-

zen dat het plangebied behoort tot het ‘Aandijkingenlandschap’. Voor de voor-

liggende planvorming dient rekeningen gehouden te worden met de hierna vol-

gende kernkwaliteiten. 

 

O n d e r g r on d  

- De nollen. 

- Wielen en kleiputten langs de dijken. 
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L a n d s c ha p s - D NA  -  H i s t o r i s c h e  s t r u c t u u r l i j n e n  

- Zijpe- en Hazepolder met een hoofdstructuur van evenwijdig aan het 

oude land lopende land- en waterwegen met haaks daarop verbindingen 

tussen oud land en jonge duinen. De Grote Sloot vormt de belangrijkste 

lijn. 

 

L a n d s c ha p s - D NA  -  C u l t u u r h i s t o r i s c h e  o b j e c t e n  

- Monumentale stolpboerderijen langs de Grote Sloot in Zijpe.  

- Stolpboerderijen langs de wegen en vaarten zijn kenmerkende elemen-

ten. 

 

L a n d s c ha p s - D NA  -  O p e n h e i d  

- Grootschalige zeekleipolders en jonge droogmakerijen (Zijpe, Wierin-

germeerpolder). Open en vlak, bouwland. Getij-afzettingsvlakte, kalk-

arme zandgrond, lichte en zware oude klei en terpen. 

- Zeer open. 

 

D o r p s - D NA  v a a r t d o r p e n  

- Vaartdorpen in de Zijpepolder. 

- Kruisdorp. 

- Verdichting bebouwing rond kruispunt. 

- Geometrische inrichting. 

- Oriëntatie bebouwing op vaart.  

- Afwateringskanaal bepaalt de hoofdrichting (noord-zuid). 

- Oost-westrichting alleen nabij kruispunt bebouwd. 

- Doorzichten vanuit lint naar open landschap. 

- De structuur van de Zijpepolder bestaat uit vijf parallelle ontwikkelings-

lijnen (noord-zuid). Deze lijnen hebben over de hele lengte dezelfde 

verschijningsvorm. Elke lijn is anders door zijn fysieke basis en de ont-

wikkelingen die daarlangs zijn gegroeid. Haaks op de vijf lengtelijnen 

liggen vier dwarswegen. Deze wegen zijn vrij van bebouwing. 

- Alleen op de kruispunten zijn de dorpen ontstaan. 

- Naar de kernen toe wordt de bebouwing steeds dichter, er vanaf steeds 

losser met steeds meer doorzichten naar het omringende landschap. 

- Erfbeplanting en tuinen bepalen vaak het groene beeld van het dorp 

(voornamelijk aan de ‘Groote Sloot’). 

- Soms is laanbeplanting langs de weg en/of vaart aanwezig. 

 

B e e l d kw a l i t e i t s p l an  W e s t f r i e s e  O m r i n g d i j k  

Op 30 juni 2009 is het ‘Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk’ vastgesteld. 

Het beeldkwaliteitsplan dient voor de provincie als toetsingskader voor ont-

wikkelingen die het dijklichaam raken. Het plan moet gemeenten en particu-

lieren inspireren en stimuleren om weloverwogen met plannen in de nabijheid 

van de dijk om te gaan en hieraan kwaliteit toe te voegen. In het beeldkwali-

teitsplan is een visie opgesteld voor de Westfriese Omringdijk en is een uitwer-

king in deelgebieden opgesteld. De gemeente Zijpe grenst aan het dijktracé 

‘Boven het landschap’.  
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Het beeldkwaliteitsplan maakt een onderscheid in een kernzone en een pano-

ramazone. Het plangebied valt binnen de kernzone. Het is van belang om de 

openheid te handhaven, maar ook om het karakteristieke profiel te bescher-

men. Het gaat hierbij zowel om het dwarsprofiel (met sloten aan weerszijden, 

een steil en hoog talud en een smalle weg op de kruin), als het lengteprofiel 

met de vele onwaarschijnlijke bochten. De dijk mag niet doorsneden worden 

en nieuwe aansluitingen en kruisingen zijn ongewenst. Zwaar verkeer moet 

geweerd worden. Bestaande kruisingen zouden bij aanpassing ruimtelijk moe-

ten worden verbeterd ten gunste van de Omringdijk.  

 

Het is in de visie van de provincie Noord-Holland van belang om de openheid te 

waarborgen door de agrarische functie binnen deze zone te behouden en bij 

nieuwe verdichtende ontwikkelingen een zo groot mogelijke afstand tot de dijk 

te behouden. 

 

 
Z o n e r i n g  W e s t f r i e s e  O m r i n g d i j k  

 

K a r a k t e r i s t i e k e n  ‘ B ov e n  h e t  l a n d s c ha p ’  

Dit traject wordt gekenmerkt door bochten en wielen. Bij Schoorldam buigt de 

dijk af van het kanaal en wordt hij hoger, steiler en grilliger. Vanaf hier tot 

Kolhorn lijkt de dijk boven het landschap te zweven. Op de kruin ligt een smal-

le weg en aan beide kanten van de dijk een sloot. Vanuit het omringende land-

schap gezien is de dijk haast een groene muur in het landschap. Door de hoog-

te van de dijk en de openheid van het landschap is een weids uitzicht moge-

lijk. De continuïteit van de dijk is groot. 
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3 3  O p l o s s i n g e n  e n  

u i t g a n g s p u n t e n  

3 . 1   

I n l e i d i n g  

Dit hoofdstuk gaat in op de landschappelijke inpassing van het uitbreidingsver-

zoek. De ruimtelijk relevante beleidsuitgangspunten zoals benoemd in hoofd-

stuk 2 zijn in de uitwerking meegenomen. Daarnaast zijn constateringen uit de 

werksessie medebepalend geweest voor de uitwerking. 

3 . 2   

C o n s t a t e r i n g e n  w e r k s e s s i e  

Tijdens de werksessie is gebleken dat de voorliggende plannen met name ge-

richt zijn op het opwaarderen van het bedrijf. In de huidige situatie is zowel 

de bebouwing als het erf zeer krap opgezet. Met het voorliggende uitbreidings-

verzoek wordt een toekomstbestendig bedrijf mogelijk gemaakt. 

 

Een aandachtspunt bij de situering van de nieuwe bebouwing is de overheer-

sende windrichting. Voor een goede ventilatie van de nieuwe stal is de situe-

ring in relatie tot de overheersende windrichting van belang. 

3 . 3   

U i t w e r k i n g  

In het navolgende is de uitwerking geschetst tot 1,6 ha (zie ‘Ruimtelijke on-

derbouwing deel 1’ voor huidige grootte bouwvlak). Uitgangspunten voor de 

uitwerking is uitbreiding van het erf in noordelijke richting. In verband met de 

ligging van het bedrijf aan de Westfriese Omringdijk is dit een gemeentelijke 

en provinciale eis. Voor een goede bedrijfsvoering is het voor de initiatiefne-

mers gewenst dat de situering van de nieuw te bouwen stal afgestemd is op de 

overheersende windrichting. De stal moet dan ook aan de westzijde van het 

achtererf gesitueerd worden. In de situering is een afweging gemaakt tussen 

de functionele eisen en het aanzicht vanaf de Westfriese Omringdijk. 

 

Het erf en de bebouwing worden landschappelijk ingepast door een zo com-

pact mogelijk en zo rechthoekig mogelijk erf te realiseren met op strategische 

plekken opgaand groen. Door het groen is de vorm van het erf als landschappe-

lijke eenheid herkenbaar en sluit het erf aan bij de bestaande rechte lijnen 
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van het landschap. Het erf kent daarbij een onderscheid in een voor-/woonerf 

en een daar achterliggend werk-/bedrijfserf. 

 

De landschappelijke inpassing van het erf bestaat uit het handhaven van de be-

staande groene voorerven. De bebouwing en verharding op het erf worden in-

gepast met een bomenrij (in het verlengde van de bestaande bomenrij) aan de 

zuidwestzijde en door de noordelijke hoek te markeren met een beplantings-

singel. 

 

In verband met de ventilatie van de stal en de gewenste bedrijfsvoering, wijkt 

de nokrichting af van de nokrichting van de bestaande stallen en schuren. Deze 

afwijking is acceptabel in deze situatie, omdat de nokrichting afgestemd is op 

de landschappelijke richting, de nieuwe stal het dominante gebouw wordt op 

het erf en de nokrichting een directe relatie heeft met de nokrichting van de 

stolpboerderij (in de huidige situatie het meest bepalende gebouw). De be-

staande ligboxenstal en de twee kleinere schuren vallen namelijk nauwelijks 

op. 

 

 
U i t w e r k i n g  -  s c h a a l  1 : 2 0 0 0  
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3 . 4   

U i t g a n g s p u n t e n  

In het navolgende worden de uitgangspunten genoemd waaraan de (definitie-

ve) planvorming dient te voldoen. De uitgangspunten zijn afgestemd op uit-

gangspunten en aanbevelingen uit Veelkleurig Landschap, Leidraad Landschap 

en Cultuurhistorie, het Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk en de Wel-

standsnota Zijpe, waarbij sprake is van maatwerk voor de specifieke situatie 

en ontwikkeling. 

 

U i t g an g s pu n t en  s i t u e r i n g  e n  g r o o t t e  g e b o u w en  

- De nokrichting van nieuwe bedrijfsbebouwing is afgestemd op de verka-

velingsrichting en de bestaande stolpboerderij.  

- Nieuwe bebouwing is minimaal 15 meter vanaf de zuidwestelijke zijde 

van het bouwvlak gebouwd (i.v.m. aanzicht vanaf de Westfriese Om-

ringdijk).  

 

U i t g an g s pu n t en  l a n d s c h ap p e l i j k e  i n pa s s i n g  

- Bestaande opgaande beplanting op het voorerf handhaven. 

- Breng conform de uitwerking een bomenrij aan de zuidwestzijde van het 

perceel. De nieuwe bomenrij staat in het verlengde van de bestaande 

bomenrij en loopt door tot de hoek van het bouwvlak. 

- De minimale hoogte van de bomen is 10 meter (volgroeid). De plantaf-

stand tussen de bomen is maximaal 10 meter. 

- Breng conform de uitwerking een beplantingssingel aan in de noordelij-

ke hoek van het bouwvlak. De minimale hoogte van de bomen is 10 me-

ter (volgroeid). De plantafstand tussen de bomen is 8 tot 10 meter. De 

beplantingssingel begint bij de noordelijke hoek van het bouwvlak en 

heeft in zuidwestelijke richting een minimale lengte van 40 meter en in 

zuidoostelijke richting een minimale lengte van 60 meter.  

- Het sortiment beplanting dient in alle gevallen inheems te zijn en dient 

afgestemd te zijn op de ondergrond. Passende soorten zijn benoemd in 

‘Veelkleurig landschap’. In bijlage 1 is een overzicht van de passende 

soorten opgenomen. Wij adviseren om een landschapsarchitect te raad-

plegen voor een exact sortimentsadvies.  

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  w a t e r b e r g i n g  

- Waterberging in de vorm van de begreppelde weilanden nabij de West-

friese Omringdijk heeft de voorkeur. Indien dit niet mogelijk is, water-

berging creëren door bestaande waterlopen te verbreden, of aan te slui-

ten bij bestaande kenmerkende waterpatronen van sloten loodrecht op 

de ontginningsassen en de (egalement)sloten die parallel aan ontgin-

ningsassen lopen.  
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U i t g an g s pu n t en  v o r m g ev i n g  g e b o u w en  

In de welstandsnota Schagen 2013 valt het plangebied onder ‘Polder buitenge-

bied’. De welstandscriteria voor dit gebiedstype zijn van toepassing op het uit-

breidingsverzoek.  

 

A l g em e e n  

- Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning is een goed en gedetail-

leerd inrichtings- en beplantingsplan vereist.  

- Lichtuitstraling van de stallen of loodsen wordt zoveel mogelijk beperkt. 

- Aanpassingen van het erf door nieuwbouw en gewijzigde erfopzet mogen 

niet leiden tot verrommeling van het erf. Onder verrommeling wordt 

verstaan een onduidelijke erforganisatie waarbij hiërarchie op het erf 

en een zichtbaar onderscheid tussen erf en omgeving ontbreken. 

 

 



 

 

B i j l a g e  

B o m e n  e n  e r f b e p l a n t i n g  
 

 

A l g em e e n  

De soorten in deze bijlage zijn ontleend aan het Landschapsontwikkelingsplan 2009 ‘Veelkleurig 

landschap’. De genoemde soorten komen onder voorwaarden ook in aanmerking voor subsidierege-

ling landschapselementen.  

 

E r f b e p l a n t i n g  

Erfbeplanting is in het open landschap één van de beeldbepalende elementen in het ruimtelijk 

beeld en maakt onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur. Erfbeplanting werd aangelegd als wind-

singel voor beschutting en ook gebruikt als geriefbosje. Sommige erfbeplantingen zijn zo bijzonder 

dat ze cultuurhistorische betekenis hebben of opgenomen zijn in het bestemmingsplan als waarde-

volle houtopstand. Ze hebben ook een belangrijke natuurfunctie voor vogels en insecten.  

 

Erfbeplantingen staan onder druk. Oude erfbeplanting neemt af of verdwijnt vaak in stappen door 

kappen voor uitbreiding van bedrijven en wordt daarna niet hersteld. Nieuwe bebouwing ontbeert 

nog vaak doeltreffende erfbeplanting. Een probleem is dat een goede erfbeplanting het publiek 

belang dient, maar de grondeigenaren er geen direct belang bij hebben. Het kost ruimte en geld 

voor inrichting en beheer. 

 

B o m e n  

Bomen zijn beeldbepalende groene elementen in de gemeente. Dat geldt zowel voor de bomen die 

voorkomen op particuliere gronden als die in het openbare groen. Een deel van die bomen is zo 

bijzonder en waardevol dat ze beschermd moeten worden tegen kap. De gemeente heeft in het 

rapport Inventarisatie en Inspectie & Opname waardevolle bomen Zijpe 2008 (door BSI) gedefini-

eerd wat ze onder een waardevolle boom verstaat en geïnventariseerd om welke bomen dit gaat. 

Iepen nemen hierin een bijzondere plaats in. Het zijn karakteristieke bomen die bij uitstek thuis-

horen in het landschap van de voormalige gemeente Zijpe. Ze komen ook veel voor, zowel in het 

openbaar groen van de gemeente of andere overheid, als in particuliere tuinen en erven. Iepen 

zijn gevoelig voor de besmettelijke iepziekte. De bestrijding van deze ziekte is sinds 1991 vanuit 

het Rijk overgedragen als verantwoordelijkheid naar de gemeente. 

 

W i n d s i n g e l  

Kenmerken van een goede windsingel/erfbeplanting in de voormalige gemeente Zijpe: 

- windsingel over het grootste deel van de omtrek met een breedte van minimaal de hoogte 

van de bebouwing; 

- in hoogte van laag aan de buitenkant naar hoog in de luwte (‘windgeschoren’); 

- bestaande uit voornamelijk inheemse boom- en struiksoorten die – zeker aan de buitenzijde 

– windbestendig moeten zijn; 

- plantafstand maximaal 1,50 m, zodat een dichte singel ontstaat.  



 

 

Bomen 

 

Beuk
(●)

 (Fagus Sylfatica) 

  

 

Eik, zomer
(●)

 (Quercus Robur) 

  

 

Els, zwarte
(●)

 (Alnus glutinosa 

  

 

Es, gewone
(●)

 (Fraxinus excelsior) 

  

 

Haagbeuk (Carpinus betulus) 

  

Iep, fladder
(●)

 (Ulmus laevis) 

  

 

Iep, gladde
(●)

 (Ulmus minor) 

  

 

Iep, Hollandse
(●)

 (Ulmus ×hollandica) 

  

 

Iep, ruwe
(●)

 (Ulmus glabra) 

  

 

Linde, grootbladige
(●)

 (Tilia platyphyllos) 

  



 

 

Linde, Hollandse
(●)

 (Tilia × vulgaris) 

  

 

Linde, kleinbladige
(●)

 (Tilia cordata) 

  

 

Okkernoot
(●)

 (Juglans regia)  

  

 

Populier, grauwe abeel
(●)

 (Populus × canescens) 

  

 

Populier, ratel
(●)

 (Populus tremula) 

  

 

 

 

Populier, zwarte (Populus nigra) 

  

 

Walnoot, zwart
(●)

 (Juglans nigra) 

  

 

Wilg, schiet (Salix alba) 

  

 

 

 



 

 

Struik- en haagsoorten en fruitbomen 

 

Beuk (Fagus Sylfatica) - haag 

  

 

Bosrank (Clematis vitalba) 

  

 

Framboos (Rubus idaeus) 

  

 

Gele Kornoelje
(●)

 (Cornus mas - 2 - 6 meter) 

  

 

Kornoelje, rode 

  

Haagbeuk (Carpinus betulus) - haag 

  

 

Hazelaar
(●)

 (Corylus avellana) 

  

 

Kamperfoelie, wilde (Lonicera periclymenum) 

  

 

Kardinaalsmuts (Euonymus) 

  

 

Krent (Amelanchier) 

  



 

 

Liguster, wilde (Ligustrum vulgare) 

  

 

Meidoorn, eenstijlig (Crataegus monogyna) 

  

  
De meidoorn zal qua formaat niet uitgroeien tot waar-

devolle boom volgens de criteria, maar is wel zeer ken-

merkend voor het landschap 

 

Veldesdoorn
(●)

 (Acer campestre) 

  

 

Sleedoorn
(●)

 (Prunus spinosa) 

  

 

Vogelkers (Prunus padus) 

  

 

Hoogstamfruitbomen
(●) 

  

Appel                 Peer 
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B i j l a g e  2  :  

B e r e k e n i n g  

a m m o n i a k d e p o s i t i e



 
 Invoergegevens Aagro-stacks  
 
 
Naam van het bedrijf Fa Brak 
Adres Westfriesedijk 21 
Woonplaats 1757 NN Oudesluis (0224219291) 
Datum 3-juni-2013 
 
 
 

   

  Stal 1 (oude) Stal 2 (nieuwe)  
X coördinaat EB  117435 117375  
Y coördinaat EB  535807 535840  
Gem. 
gebouwhoogte 
(M) 

  
4.25 

 
7 

 

EP hoogte 
natuurlijke 
ventielatie 

  
1,5 

 
1,5 

 

EP b.diam. nat. vent.                           
0,5 

                 0,5  

EP uittree nat. vent.                           
0,4 

                 0,4  

  
Gevoelige locatie Zwanewater  
X coördinaat gev. loc. 108373  
Y coördinaat gev. loc. 536549  

 

Berekende ammoniakemissie 

 
Voor de Aagro-stack- berekening gaan wij uit van een bedrijf met 130 melkkoeien en 100 stuks jongvee. 
De melkkoeien worden gehuisvest in de "nieuwe" stal, het jongvee in de bestaande "oude"stal. 
De ammoniakemissieberekening komt er dan als volgt uit te zien: 
 
130 melkkoeien * 7,7 kg/koe/jr    = 1001 kg/jr van het melkvee 
 
100 jongvee * 3,9 kg/stuk/jr         =  390 kg/jr van het jongvee 
 
Dit geeft dus een totaal van 1391 kg ammoniakemissie per jaar. 
 
 
nb. 7,7 kg/koe/jr is gebaseerd op het gemiddelde van de huidige gecertificeerde emissiearme vloeren + 
beweiding bij een traditionele stal. 
 
 
 
 



Gegenereerd op:  1-10-2013 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 

Naam van de berekening: Westfriesedijk 21 Oudesluis – situatie op referentiedatum 7 december 2004 
Gemaakt op: 1-10-2013    9:18:17 
Zwaartepunt X:  117,400 Y:  535,800 
Cluster naam: Westfriesedijk 21 Oudesluis 
Berekende ruwheid: 0,15 m 
 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 Stal 1 (oude) 117 435 535 807  1,5  1,5   0,5   0,40     950 

 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Zwanenwater 108 373 536 549    0,06 

 

 

Details van Emissie Punt: Stal 1 (oude) (683) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A1 Melkrundvee 100 9.5 950 

 

 



Gegenereerd op: 12-06-2013 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 

Naam van de berekening: Westfriesedijk 21 Oudesluis – gebouwhoogte 1,5 meter 
Gemaakt op: 12-06-2013  10:14:14 
Zwaartepunt X:  117,400 Y:  535,800 
Cluster naam: Westfriesedijk 21 Oudesluis 
Berekende ruwheid: 0,15 m 
 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 Stal 1 (oude) 117 435 535 807  1,5  1,5   0,5   0,40     390 
2 Stal 2 (nieuwe) 117 375 535 840  1,5  1,5   0,5   0,40   1 001 

 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Zwanenwater 108 373 536 549    0,09 

 

 

Details van Emissie Punt: Stal 1 (oude) (683) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A3 Jongvee 100 3.9 390 

 

 

Details van Emissie Punt: Stal 2 (nieuwe) (684) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A1 Melkrundvee 130 7.7 1001 

 

 



Conclusie AAgro-Stacks berekeningen 

 

Met het verspreidingsmodel AAgro-Stacks is de ammoniakdepositie berekend voor de 

situatie op de referentiedatum van 7 december 2004 en voor de nieuwe situatie. In 

onderstaande tabel zijn de rekenresultaten van de AAgro-Stacks berekeningen 

weergegeven. 

 

  Ammoniakdepositie  (mol/ha/jr) 

Nr. Naam 
Situatie op 7 

december 2004 
Nieuwe situatie Verschil 

1 Zwanenwater 0,06 0,09 0,03 (+) 

 

De nieuwe situatie resulteert in een toename van de ammoniakdepositie op het Natura 

2000-gebied met 0,03 mol/ha/jr. 

 

 

 

 

 

 

Ter informatie het volgende: 

 

In het beleid rondom stikstof en Natura 2000-gebieden van de provincies Noord-Brabant, 

Gelderland en Utrecht worden de waarden uit Aagro-Stacks afgerond op 1 decimaal. Dit 

heeft te maken met de rekennauwkeurigheid van het programma. In onderstaande tabel 

zijn de afgeronde waarden weergegeven: 

 

  Ammoniakdepositie  (mol/ha/jr) 

Nr. Naam 
Situatie op 7 

december 2004 
Nieuwe situatie Verschil 

1 Zwanenwater 0,1 0,1 0,0 

 

Volgens het beleid rondom stikstof en Natura 2000-gebieden van de provincies Noord-

Brabant, Gelderland en Utrecht is dan geen sprake van een toename van de 

ammoniakdepositie. 
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A r t i k e l  1   

B e g r i p p e n  

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

1.1 plan: 

het bestemmingsplan Westfriesedijk 21 te Oudesluis met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPBGZIJPEWESTFRD21-VA01 van de gemeente Schagen; 

 

1.2 bestemmingsplan: 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

 

1.3 aanbouw: 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw 

waarmee het al dan niet in directe verbinding staat, welk gebouw onderschei-

den kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht onder-

geschikt is aan het hoofdgebouw; 

 

1.4 aanduiding: 

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

waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik 

en/of het bebouwen van deze gronden; 

 

1.5 aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;  

 

1.6 afhankelijke woonruimte: 

een bijgebouw bij een woning op één bouwperceel, waarin een gedeelte van 

de huishouding uit het oogpunt van mantelzorg is gehuisvest; 

 

1.7 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; 

 

1.8 archeologie: 

de bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen 

van materiële cultuur, de omgeving en van dierlijke resten; 

 
1.9 archeologisch deskundige: 

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteits-

norm Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te 

voeren en/of Programma’s van Eisen op te stellen en/of te toetsen; 
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1.10 archeologisch onderzoek: 

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een 

plangebied, uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Ne-

derlandse Archeologie; 

 

1.11 archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie 

van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid 

of activiteit uit het verleden; 

 

1.12 bebouwing: 

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

 

1.13 bebouwingspercentage: 

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

bouw- dan wel bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

 

1.14 bed & breakfast: 

een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nachten op 

basis van logies en ontbijt in het hoofd- of bijgebouw; 

 

1.15 bedrijfsgebouw: 

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

 

1.16 bedrijfs- of dienstwoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is be-

stemd voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op 

de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk moet worden ge-

acht; 

 

1.17 beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis: 

het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep, of het beroepsmatig verle-

nen van diensten, op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educa-

tief, kunstzinnig, technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, 

niet zijnde detailhandel, waarbij de woning in hoofdzaak haar woonfunctie be-

houdt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woon-

functie in overeenstemming is; 

 

1.18 bestaand: 

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uit-

voering is, krachtens een bouwvergunning en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 

oktober 2010) / omgevingsvergunning (ná 1 oktober 2010);  

 

1.19 bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 
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1.20 bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 

1.21 bijgebouw: 

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

van het hoofdgebouw en dat in architectonisch en functioneel opzicht onder-

geschikt is aan het hoofdgebouw en niet in directe verbinding staat met het 

hoofdgebouw; 

 

1.22 bouwen: 

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

en het vergroten van een bouwwerk; 

 

1.23 bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

 

1.24 bouwperceel: 

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

bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

 

1.25 bouwperceelsgrens: 

de grens van een bouwperceel; 

 

1.26 bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge-

volge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn 

toegelaten; 

 

1.27 bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 

die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond ver-

bonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om 

ter plaatse te functioneren; 

 

1.28 delfstoffen 

een natuurlijke concentratie of afzetting van ertsen, mineralen of substanties 

van organische oorsprong, in vaste, vloeibare of gasvormige toestand, met uit-

zondering van water en van de op de zeebodem of onmiddellijk onder de op-

pervlakte daarvan aanwezige schelpen, grind, zand en klei; 

 

1.29 deskundige: 

een door de burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke des-

kundige of commissie van deskundigen; 

 

1.30 detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor 

verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen 
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kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van 

een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

 

1.31 erker: 

een uitbouw aan een woning, die zich bevindt aan de voor- of zijgevel of bei-

de, van een woning en welke ondergeschikt is aan de hoofdbouwmassa; 

 

1.32 gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of ge-

deeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

 

1.33 groepsaccommodatie: 

een (gedeelte van een) gebouw dat is bestemd voor periodiek recreatief 

nachtverblijf door groepen, met permanent daarvoor ingerichte ruimten met 

gemeenschappelijke voorzieningen. Een kampeerboerderij en kamp(eer)huis 

vallen onder het begrip groepsaccommodatie; 

 

1.34 grondgebonden agrarische bedrijfsvoering: 

een agrarisch bedrijf, waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van open 

grond; 

 

1.35 horecabedrijf: 

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden verstrekt, 

één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzon-

dering van een seksinrichting; 

 

1.36 kas: 

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit 

glas of ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, 

groenten, bloemen of planten; 

 
1.37 kampeerseizoen: 

het kampeerseizoen begint op 15 maart en loopt door tot en met 31 oktober 

van elk kalenderjaar; 

 

1.38 kampeerterrein: 

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting be-

stemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden 

van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

 

1.39 kleinschalig kampeerterrein:  

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting be-

stemd, om daarop gelegenheid te geven tot het gedurende het kampeersei-

zoen plaatsen van vaste of mobiele kampeermiddelen ten behoeve van recrea-

tief nachtverblijf;  
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1.40 landbouwinrichting: 

een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten, zijnde 

het telen of kweken van landbouwgewassen of het fokken, mesten, houden of 

verhandelen van landbouwhuisdieren, dan wel activiteiten die daarmee ver-

band houden worden verricht; 

 

1.41 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; 

 

1.42 mobiel kampeermiddel: 

een tent, tentwagen, kampeerauto, camper, toercaravan of enig ander voer-

tuig of onderkomen, niet zijnde een bouwwerk, dat naar aard en verschij-

ningsvorm daarmee gelijk te stellen is, met de bedoeling deze te plaatsen op 

een kampeerterrein; 

 

1.43 natuurtoets: 

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

dat het bevoegd gezag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht een Verklaring van geen bedenkingen op grond van de Flora- en faunawet 

en/of een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, indien 

vereist, zal verlenen; 

 

1.44 nevenactiviteit: 

één of meerdere activiteiten die afzonderlijk en/of gezamenlijk niet recht-

streeks de bedrijfs- of functie-uitoefening overeenkomstig de bestemming be-

treffen, en die van een zodanig beperkte bedrijfsmatige en/of ruimtelijke om-

vang zijn dat de functie waaraan zij worden toegevoegd qua aard, omvang en 

ruimtelijke verschijningsvorm, als hoofdfunctie duidelijk herkenbaar en als zo-

danig ook aanwezig blijft; 

 

1.45 niet-permanente standplaats: 

het gedeelte van een kampeerterrein aangewezen voor het plaatsen van een 

mobiel kampeermiddel dan wel voor het gedurende het kampeerseizoen plaat-

sen van een vast kampeermiddel ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

 

1.46 onderkomens: 

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke bestemmingen ont-

trokken, voertuigen, vaartuigen, arken, toercaravans, voor zover deze niet als 

bouwwerken zijn aan te merken, alsook tenten; 

 

1.47 overkapping: 

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

gedeeltelijk met wanden is omgeven; 
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1.48 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 paar-

densport, met of zonder de daarbij behorende voorzieningen; 

 

1.49 peil: 

- voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct 

aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoe-

gang; 

- voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet di-

rect aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die 

hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

- voor een zich op het strand bevindend gebouw: de bovenkant van de 

begane grondvloer van het gebouw; 

- voor een zich op het strand bevindend bouwwerk, geen gebouw zijnde: 

de voet van het betreffende bouwwerk; 

- indien op het water wordt gebouwd: het plaatselijk aan te houden wa-

terpeil; 

 

1.50 permanente bewoning: 

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf; 

 

1.51 permanente standplaats: 

het gedeelte van een kampeerterrein aangewezen voor het plaatsen van vaste 

en/of mobiele kampeermiddelen die gedurende het gehele jaar aanwezig mo-

gen zijn ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

 

1.52 plattelandswoning: 

een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwin-

richting, die (tevens) bewoond mag worden door een derde die geen functione-

le binding heeft met die inrichting, maar beschouwd blijft worden als onder-

deel van die inrichting; 

 

1.53 productiegerichte paardenhouderij: 

grondgebonden paardenhouderij die is gericht op het fokken van paarden, het 

bieden van leefruimte aan paarden en/of het voortbrengen van producten door 

middel van het houden van paarden, zoals een paardenmelkerij of een daar-

mee gelijk te stellen bedrijfsvorm, eventueel in combinatie met (en daaraan 

ondergeschikte) trainingsfaciliteiten ten behoeve van de eigen gefokte paar-

den; 

 

1.54 prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met 

een ander tegen vergoeding; 
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1.55 raam-/straatprostitutie: 

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

gankelijke plaats door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze 

passanten tot seksuele handelingen uit te nodigen dan wel aan te lokken; 

 

1.56 recreatief medegebruik: 

het medegebruik van gronden voor routegebonden recreatieve activiteiten, 

zoals wandelen, fietsen, ruitersport en kanovaren, en voor plaatsgebonden re-

creatieve activiteiten, zoals voor sportvisserij, alsmede voor route-

ondersteunende voorzieningen, zoals picknick-, uitzicht-, rust- en informatie-

plaatsen, voor zover de overige functies van de gronden dit toelaten; 

 

1.57 seizoenshuisvesting: 

bewoning die plaatsvindt in het kader van seizoengebonden agrarische be-

drijfsactiviteiten, waarbij het hoofdverblijf elders wordt gehouden; 

 

1.58 seksinrichting: 

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

een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, 

of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden; 

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

automatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder 

tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met 

elkaar; 

 

1.59 solitaire schuur: 

veldschuren, zomermelkstallen, schuilhutten en opslagloodsen; 

 

1.60 silo: 

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

voeder, graan of andere bulkstoffen ten behoeve van het agrarisch bedrijf; 

 

1.61 uitbouw: 

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

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

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofd-

gebouw; 

 

1.62 vast kampeermiddel: 

een stacaravan, trekkershut of daarmee vergelijkbaar ander recreatief ver-

blijfsmiddel op een kampeerterrein, welke naar aard en inrichting bestemd is 

om duurzaam ter plaatse te blijven en al dan niet direct steun vindt in of op 

de grond (plaatsgebonden) en daardoor als bouwwerk is aan te merken; 

 

1.63 veehouderijbedrijf: 

een bedrijf, waarin uitsluitend of overwegend dieren worden gehouden door 

hoofdzakelijk gebruik te maken van open grond; 



 

300.00.00.67.00.rgl - Bestemmingsplan Westfriesedijk 21 te Oudesluis - 30 september 2014 

Artikel 1 Begrippen 10 

1.64 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 duur-

zame wijze is verzekerd (bedrijfseconomisch en milieuhygiënisch); 

 

1.65 voorgevel: 

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

 

1.66 voorgevellijn: 

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verleng-

de daarvan; 

 

1.67 woning: 

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishou-

den; 

 

1.68 zorgvoorziening: 

voorzieningen ten behoeve van het geven van zorg, niet zijnde mantelzorg. 
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A r t i k e l  2   

W i j z e  v a n  m e t e n  

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1 de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

 

2.2 de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boei-

bord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

 

2.3 de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels 

(en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dak-

kapellen; 

 

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk: 

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

geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, 

zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouw-

onderdelen; 

 

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk: 

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

neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouw-

terrein ter plaatse van het bouwwerk; 

 

2.6 de hoogte van een windturbine: 

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine; 

 

2.7 de tiphoogte van een windturbine: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het rotorblad van de windturbine; 

 

2.8 overschrijding bouw- c.q. bestemmingsgrenzen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden onder-

geschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, venti-

latiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, 

dakkapellen en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de over-

schrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.
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A r t i k e l  3   

A g r a r i s c h  m e t  w a a r d e n  

3.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Agrarisch met waarden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de uitoefening van volwaardige agrarische bedrijven met een grondge-

bonden agrarische bedrijfsvoering, met dien verstande dat ter plaatse 

van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - veehouderij”, uit-

sluitend bestaande veehouderijbedrijven zijn toegestaan; 

b. het bedrijfswonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of be-

drijfsactiviteit aan huis; 

c. productiegerichte paardenhouderijen; 

d. recreatief medegebruik; 

e. het behoud en/of herstel en ontwikkeling van de aanwezige landschap-

pelijke en natuurlijke waarden in de vorm van: 

1. de openheid van het buitengebied; 

2. het oorspronkelijke wegen- en waterlooppatroon; 

3. het graslandkarakter en de functie hiervan als broed- en fourageer-

gebied voor weidevogels, 

 

met daaraan ondergeschikt: 

f. nevenactiviteiten, met dien verstande dat: 

1. nevenactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan als functieverbreding 

en ter instandhouding van een volwaardig agrarisch bedrijf in be-

staande 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 hiernavolgende tabel, en wordt voldaan aan de gestelde voor-

waarden: 
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Functie Toegestane oppervlakte 

aan bebouwing binnen 

het bouwvlak   

Voorwaarden   

Zorgvoorzieningen ten behoeve 

van dagbesteding 

150 m² - 

Zorgvoorzieningen ten behoeve 

van 24-uurszorg 

300 m² - 

Kinderopvang 150 m² - 

Educatie 150 m² - 

Dagrecreatie 150 m² De functie is tevens toegestaan op gronden grenzend 

aan het bouwvlak, met dien verstande dat bebouwing 

buiten het bouwvlak niet is toegestaan.    

Productie (be- en verwerking) 

van streekproducten 

250 m² Enkel op het eigen agrarisch bedrijf geproduceerde 

producten zijn toegestaan. 

Verkoop van streekproducten  100 m² - 

Agrarisch landschaps- en 

natuurbeheer 

150 m² De functie is tevens toegestaan op gronden grenzend 

aan het bouwvlak, met dien verstande dat bebouwing 

buiten het bouwvlak niet is toegestaan. 

Kleinschalige horeca 50 m² - 

Viskwekerij 150 m² - 

Bed & Breakfast  - De bed & breakfast functie is toegestaan in 

zowel de bedrijfswoning als bijgebouwen. 

- Permanente bewoning is uitgesloten. 

- Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden 

en er moet sprake zijn van een acceptabele 

verkeerssituatie. 

- Het aantal slaapplaatsen mag niet meer dan 9 

bedragen. 

- De activiteit geen afbreuk doet aan het agrarisch 

karakter van de omgeving.    

 

met de daarbij behorende: 

g. gebouwen; 

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

i. groenvoorzieningen; 

j. voorzieningen ten behoeve van paardrijden; 

k. openbare nutsvoorzieningen; 

l. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; 

m. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

n. waterlopen- en partijen. 

 

 
3.2 B o u w r eg e l s  

 

Op of in de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten 

dienste van de in dat lid genoemde bestemming worden gebouwd, met dien 

verstande dat: 

 

3 . 2 . 1  A l g em e e n  

Voor het bouwen geldt de volgende algemene bouwregel: 
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- de bebouwing mag alleen binnen het aangegeven bouwvlak worden op-

gericht. 

 

3 . 2 . 2  B ed r i j f s g e b o uw e n  

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, ten behoeve van 

de uitoefening van agrarische bedrijven gelden de volgende regels: 

a. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 

6 m en 10 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze 

meer bedragen;  

b. de dakhelling mag niet meer dan 60° bedragen, dan wel de bestaande 

dakhelling indien deze meer bedraagt. 

 

3 . 2 . 3  T ee l t o nd e r s t eun e n d  g l a s  

Voor het bouwen van kassen ten behoeve van de uitoefening van agrarische 

bedrijven gelden aanvullend op het bepaalde in sublid 3.2.2 de volgende re-

gels: 

a. de oppervlakte teeltondersteunend glas mag niet meer bedragen dan 

2.000 m², dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer be-

draagt;  

b. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 

5 m en 7 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze 

meer bedragen. 

 

3 . 2 . 4  B ed r i j f s w o n i n g e n / p l a t t e l a n d s w o n i n g e n  

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 “maxi-

mum aantal wooneenheden”; 

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 60° bedragen; 

f. de oppervlakte per bedrijfswoning/plattelandswoning 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 perceels-

grens moet minimaal 4 m bedragen, dan wel de bestaande afstand in-

dien deze minder is.  

 



 

300.00.00.67.00.rgl - Bestemmingsplan Westfriesedijk 21 te Oudesluis - 30 september 2014 

Artikel 3 Agrarisch met waarden 18 

3 . 2 . 5  B i j b e h o r e n d e  b o u w w e r k en  b i j  e en  b e d r i j f s w o n i n g /  

p l a t t e l a nd s w o n i n g  

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de woonfunctie van de bedrijfswoning/plattelandswoning gelden 

de volgende regels: 

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op ten minste 

1 m achter de voorgevellijn van de bedrijfswoning/plattelandswoning te 

worden gebouwd, met uitzondering van erkers, mits wordt voldaan aan 

de volgende regels: 

1. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van erkers mag niet meer bedragen dan de hoogte 

van de eerste bouwlaag van de woning waaraan wordt gebouwd, met 

een maximum van 3 m of maximaal 0,30 m vanaf de bovenkant ver-

diepingsvloer; 

b. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing, met inbegrip van de be-

drijfswoning/plattelandswoning, mag niet meer bedragen dan 300 m² 

dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt, met dien 

verstande dat de totale oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebou-

wen en overkappingen niet meer mag bedragen dan de oppervlakte van 

het hoofdgebouw; 

c. een bijgebouw dient ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw; 

d. de afstand van bijgebouwen tot het hoofdgebouw mag niet meer bedra-

gen dan 35 m, dan wel de bestaande afstand indien deze meer be-

draagt; 

e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en over-

kappingen mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m, 

dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen. 

 

3 . 2 . 6  B o uw w er k en ,  g e e n  g e b o uw e n  z i j n d e  

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

regels:  

a. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 

de situering van een paardenbak is toegestaan, onder voorwaarde dat: 

1. de paardenbak binnen het bouwvlak wordt opgericht; 

2. de oppervlakte niet meer dan 1.200 m² bedraagt; 

3. de paardenbak achter de voorgevellijn is gesitueerd; 

4. de bouwhoogte van het hekwerk rondom de paardenbak niet meer 

dan 1,5 m bedraagt; 

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

6. de paardenbak wordt gerealiseerd op een minimale afstand van 30 m 

tot de woning van een derde; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het 

bouwvlak mag niet meer bedragen dan: 

1. 15 m ten behoeve van torensilo’s; 

2. 6 m ten behoeve van mestsilo’s; 

3. 3 m ten behoeve van sleufsilo’s; 

4. 6 m ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
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c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het 

bouwvlak mag niet meer bedragen dan 1,5 m. 

 

 

3.3 N ad e r e  e i s en  

 

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

afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 

- een samenhangend landschaps- en bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de sociale veiligheid; 

- de milieusituatie; 

- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

 

3.4 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in: 

 

3 . 4 . 1  A l g em e e n  

a. lid 3.2.1 en lid 3.2.6 onder c en toestaan dat buiten het bouwvlak een 

mest- en kuilvoeropslag wordt opgericht, onder de voorwaarden dat:  

1. op het bouwvlak geen of onvoldoende ruimte aanwezig is; 

2. realisering van de mestopslag op het bouwvlak om milieuhygiënische 

redenen niet mogelijk is; 

3. de bouwhoogte niet meer dan 6 m en de totale opslagcapaciteit per 

agrarisch bedrijf niet meer dan 3000 m³ bedraagt;  

4. de aanwezige natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden niet in onevenredige mate worden of kunnen worden aange-

tast; 

5. realisering in aansluiting op het bouwvlak plaatsvindt; 

b. lid 3.2.2 ten behoeve van een hogere goot- en bouwhoogte van be-

drijfsgebouwen tot maximaal 8 m respectievelijk 14 m, waarbij het bij 

een bouwhoogte van meer dan 12 m verplicht is om de visuele effecten 

in beeld te brengen; 

c. lid 3.2.2 voor een afwijkende kapvorm, met dien verstande dat niet het 

gehele dak plat mag worden afgedekt; 

d. lid 3.2.4 ten behoeve van een hogere goothoogte van bedrijfswoningen 

tot maximaal 6 m en/of een hogere bouwhoogte van bedrijfswoningen 

tot maximaal 11 m; 

e. lid 3.2.6 ten behoeve van de hoogte van torensilo’s tot een maximale 

hoogte van 25 m, mits gerealiseerd binnen het bouwvlak; 

f. lid 3.2.6 ten behoeve van het bouwen van voorzieningen ten behoeve 

van een paardenbak buiten het bouwvlak, onder de voorwaarden dat:  

1. op het bouwvlak geen of onvoldoende ruimte aanwezig is;  
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2. de paardenbak landschappelijk wordt ingepast, inclusief de ligging 

van de paardenbak ten opzichte van de eigen erfbebouwing; 

3. voor een paardenbak die aan de weg is gelegen streekeigen beplan-

ting tussen de paardenbak en de weg wordt aangebracht; 

4. de afstand tot woningen van derden minimaal 30 m bedraagt. 

 

3 . 4 . 3  V o o r w a a r d e n  

De in lid 3.4.1 en lid 3.4.2 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitslui-

tend worden verleend indien er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

- de milieusituatie; 

- de verkeersveiligheid. 

 

 

3.5 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

3 . 5 . 1  S t r i j d i g  g e b r u i k  

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken 

dan wel laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaron-

der in ieder geval wordt begrepen: 

a. het gebruiken of laten gebruiken ten behoeve van exploratie en exploi-

tatie van diepe delfstoffen (met uitzondering van seismologisch onder-

zoek); 

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van energie-

opwekking door middel van biomassavergisting; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten be-

hoeve van stalling van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen en 

het opslaan van goederen en/of materialen van niet-agrarische her-

komst in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen;  

d. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als op-

slag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en mate-

rialen; 

e. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als mo-

torcrossterrein; 

f. het gebruiken of laten gebruiken van bedrijfsgebouwen en bedrijfswo-

ningen voor de huisvesting van seizoenarbeiders; 

g. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen ten behoeve van neven-

activiteiten in de vorm van verkoop van streekproducten buiten het 

bouwvlak; 

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

van een grotere oppervlakte aan nevenactiviteiten dan is weergegeven 

in artikel 3.1 onder f; 

i. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen voor het houden van 

dieren op meer dan één bouwlaag; 

j. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor productiebos; 
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k. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden als kampeerterrein, 

uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van recre-

atie – kleinschalig kampeerterrein”, dan wel het realiseren van meer 

standplaatsen dan op grond van de aanduiding “maximaal aantal 

niet–permanente standplaatsen” is toegestaan; 

l. het gebruiken of laten gebruiken van een bedrijfswoning voor bewoning 

door een derde die geen functionele binding heeft met de landbouwin-

richting waarvan de bedrijfswoning onderdeel uitmaakt, uitgezonderd 

ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen – platte-

landswoning”; 

m. het bezanden, omzetten en opspuiten en gebruiken en laten gebruiken 

van gronden ten behoeve van permanente bollenteelt; 

n. het gebruiken of laten gebruiken van bedrijfsgebouwen op een zodanige 

wijze dat voor de omgeving onevenredige lichthinder optreedt; 

o. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en/of bouwwerken voor 

het realiseren van nieuwe dierplaatsen, tenzij: 

1. is aangetoond dat er geen sprake is van significant negatieve effec-

ten op omliggende Natura 2000-gebieden en 

2. is aangetoond dat de activiteit niet leidt tot onevenredige aantasting 

van de milieuhygiënische situatie. 

 

 

3.6 A f w i j k e n  v an  d e  g eb r u i k s r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in: 

a. lid 3.5.1 voor het gebruik van bedrijfsgebouwen voor de huisvesting van 

seizoenarbeiders, onder de voorwaarden dat:  

 de huisvesting uitsluitend mag plaatsvinden als nevenfunctie van een 

volwaardig agrarisch bedrijf; 

 er wordt voldaan aan de bouwregels zoals opgenomen in artikel 3.2; 

 de huisvesting uitsluitend mag plaatsvinden op het bestaande agrari-

sche bouwvlak indien een conform de bestemming door de eigenaar 

of bedrijfsleider bewoonde en in gebruik zijnde agrarische bedrijfs-

woning op het bouwperceel aanwezig is; 

 voor het bouwen van nieuwe bebouwing en/of woonunits een inrich-

tingsplan 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 in-

passing dient vooraf met de gemeente overleg plaats te vinden; 

 agrarische seizoenarbeiders zowel in agrarische bedrijfsbebouwing 

als in woonunits mogen worden gehuisvest, met dien verstande dat: 

1. er binnen een bouwperceel van een agrarisch bedrijf ten hoogste 

40 agrarische seizoenarbeiders mogen worden gehuisvest; 

2. er ten hoogste 20 agrarische seizoenarbeiders in woonunits mogen 

worden gehuisvest; 
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 de huisvesting uitsluitend mag plaatsvinden, indien wordt voldaan 

aan het bepaalde in het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Al-

gemene Plaatselijke Verordening; 

 het parkeren ten behoeve van het huisvesten van agrarische seizoen-

arbeiders op eigen terrein binnen het bestaande agrarische bouwvlak 

of direct aansluitend bij de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing 

plaatsvindt, waarbij ten minste 1 parkeerplaats per agrarische sei-

zoenarbeider aanwezig moet zijn; 

 

b. lid 3.5.1 ten behoeve van de nevenactiviteit in de vorm van de verkoop 

van streekproducten buiten het bouwvlak;  

 

c. lid 3.5.1 en toestaan dat de gronden worden gebruikt ten behoeve van 

een kleinschalig kampeerterrein, mits is voldaan aan de onderstaande 

regels: 

1. kleinschalig kamperen mag uitsluitend plaatsvinden als nevenfunctie 

van een volwaardig en als zodanig bestemd agrarisch bedrijf;  

2. voordat wordt afgeweken dient een natuurtoets plaats te vinden 

waarbij de resultaten worden betrokken bij het verlenen van de om-

gevingsvergunning;  

3. voordat wordt afgeweken, dient er onderzoek in het kader van de 

externe veiligheid plaats te vinden waarbij de resultaten worden be-

trokken bij het verlenen van de omgevingsvergunning;  

4. voordat wordt afgeweken, dient er een watertoets te hebben plaats-

gevonden;  

5. het kleinschalig kampeerterrein dient op het bestaande agrarische 

bouwvlak of direct aansluitend bij de bestaande agrarische bedrijfs-

bebouwing te worden gesitueerd; 

6. indien binnen een agrarisch bouwvlak of direct aansluitend bij de be-

staande agrarische bedrijfsbebouwing een kleinschalig kampeerter-

rein in of in de directe omgeving van een EHS-gebied, Ecologische 

verbindingszone en/of weidevogelgebied wordt opgericht, dan wel 

wordt uitgebreid, dienen de door de uitbreiding of vestiging verloren 

natuurwaarden ten minste in de verhouding 1:1 te worden gecom-

penseerd;  

7. er dient een beeldkwaliteits- en inrichtingsplan te zijn ingediend, 

waarin: 

- aandacht is besteed aan een goede landschappelijke inpassing 

van het kleinschalige kampeerterrein als onderdeel van het be-

staande agrarisch bouwvlak door middel van het overleggen van 

een beplantingsplan, en 

- beeldkwaliteitseisen zijn beschreven die bij de inrichting van het 

kleinschalige kampeerterrein worden betrokken;  

- het beplantingsplan dient binnen een jaar na het onherroepelijk 

worden van een omgevingsvergunning te zijn gerealiseerd; 

8. de onderlinge afstand tussen kleinschalige kampeerterreinen dient 

ten minste 500 m te bedragen, met dien verstande dat in geval van 
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uitbreiding tot ten hoogste 25 standplaatsen bij bestaande kleinscha-

lige kampeerterreinen dit afstandsvereiste niet geldt;  

9. de afstand tussen een kleinschalig kampeerterrein en een regulier 

kampeerterrein dient ten minste 1 km te bedragen, met dien ver-

stande dat in geval van uitbreiding tot ten hoogste 25 standplaatsen 

bij bestaande kleinschalige kampeerterreinen dit afstandsvereiste 

niet geldt; 

10. de afstand van een kleinschalig kampeerterrein tot de woning van 

derden dient ten minste 30 m te bedragen;  

11. op een kleinschalig kampeerterrein zijn ten hoogste 25 standplaatsen 

toegestaan;  

12. de netto oppervlakte van een standplaats dient ten minste 100 m² te 

bedragen; 

13. mobiele kampeermiddelen en vaste kampeermiddelen op een klein-

schalig kampeerterrein mogen uitsluitend in de periode van het 

kampeerseizoen worden gebruikt; 

14. op een kleinschalig kampeerterrein mogen ten hoogste 7 vaste kam-

peermiddelen, niet zijnde stacaravans, die jaarrond aanwezig zijn 

worden opgericht, mits het aantal vaste kampeermiddelen die jaar-

rond aanwezig zijn in mindering wordt gebracht op het toegestane 

aantal standplaatsen voor kampeermiddelen; 

15. vaste kampeermiddelen die jaarrond aanwezig zijn mogen uitslui-

tend binnen het bestaande agrarische bouwvlak worden gebouwd 

met een oppervlakte van ten hoogste 36 m² en een bouwhoogte van 

ten hoogste 3,5 m;  

16. ten behoeve van sanitaire voorzieningen mag een gebouw worden 

gebouwd met dien verstande dat:  

- het gebouw binnen het bestaande agrarische bouwvlak wordt ge-

bouwd;  

- het gebouw overeenkomstig de bouwregels zoals opgenomen in 

artikel 3.2 wordt gebouwd;  

17. het parkeren ten behoeve van het kleinschalig kampeerterrein dient 

op eigen terrein binnen het bestaande agrarische bouwvlak plaats te 

vinden, waarbij ten minste 1,1 parkeerplaats per standplaats dient 

te worden gerealiseerd; 

 

d.  lid 3.5.1 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 in-

richting 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; 
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3. het verlenen van de omgevingsvergunning er niet toe leidt dat bin-

nen het agrarische bouwvlak waarin de bedrijfswoning is gelegen een 

andere bedrijfswoning kan worden gerealiseerd. 

 

De onder a tot en met d genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend 

worden verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:  

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

- de milieusituatie; 

- de verkeersveiligheid. 

 

 

3.7 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

3 . 7 . 1  Ve r b o d  

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

gelegen buiten het bouwvlak, zonder of in afwijking van een vergunning van 

het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 

geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, voor zo-

ver geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoe-

ren of te laten uitvoeren: 

- aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenhe-

den en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, voor zover deze 

groter zijn dan 200 m²; 

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

of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende con-

structies, installaties of apparatuur; 

- werken en werkzaamheden die een peilverlaging tot gevolg hebben of 

kunnen hebben; 

- het veroorzaken van ontploffingen in of op de grond, alsmede het ver-

richten van proefboringen en andere boringen ten behoeve van het win-

nen van water, delfstoffen en andere bodemschatten; 

- het planten van houtgewas buiten de agrarische bouwvlakken, voor zo-

ver op deze werkzaamheden de Boswet of krachtens die wet vastgesteld 

voorschriften niet van toepassing zijn;  

- het graven, vergraven of dichten van waterlopen en waterpartijen, vij-

ver e.d. en het maken van dammen; 

- het scheuren van grasland. 

 

3 . 7 . 2  U i t z o n d e r i n g  op  he t  v e r b o d  

Het in lid 3.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaam-

heden die: 

1. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestem-

ming betreffen; 
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2. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevings-

vergunning. 

 

3 . 7 . 3  V o o r w a a r d e n  om g ev i n g s v e r g u n n i n g  

a. De werken of werkzaamheden als bedoeld in 3.7.1 zijn slechts toelaat-

baar, indien daardoor de landschappelijke waarden niet onevenredig 

worden of kunnen worden aangetast. 

 

b. In aanvulling op het bepaalde onder a, geldt dat ter plaatse van de ge-

biedsaanduiding “weidevogelleefgebied” werken of werkzaamheden die 

een peilverlaging tot gevolg hebben of kunnen hebben, slechts toelaat-

baar zijn indien daardoor het graslandkarakter en de functie van de 

gronden als broed- en fourageergebied voor weidevogels niet onevenre-

dig worden of kunnen worden aangetast, en dat activiteiten, buiten de 

huidige agrarische activiteiten, slechts toelaatbaar zijn indien zij het 

“weidevogelleefgebied” niet verstoren. 

 

 

3.8 W i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  

 

3 . 8 . 1  Ve r g r o t i n g  b o uw v l a k   

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 b 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 significant negatieve effecten 

op omliggende Natura 2000-gebieden. 

 

3 . 8 . 2  V o r m v e r a n d e r i n g  b o uw v l a k  

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het 

veranderen van de vorm van het op de verbeelding opgenomen bouwvlak met 

dien verstande dat: 

1. de oppervlakte van het bouwvlak gelijk blijft; 

2. de vormverandering van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar is; 

3. het veranderen van de vorm van het op de verbeelding opgenomen 

bouwvlak landschappelijk goed is ingepast; 

4. de bestemmingsregels van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ van 

overeenkomstige toepassing blijven.
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A r t i k e l  4   

W a a r d e  –  A r c h e o l o g i e  3  

4.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Waarde - Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

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

waarden; 

b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn 

toegewezen. 

 

 

4.2 B o u w r eg e l s  

 

4 . 2 . 1  A l g em e e n  

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen 

in of op deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering 

van: 

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

staande oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 100 m² 

wordt uitgebreid; 

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

staande oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 100 m² wordt 

uitgebreid, maar waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaats-

vinden dieper dan 0,35 m onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 100 m² of minder; 

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 100 m² maar waarbij 

geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,35 m 

onder het maaiveld. 

 

4 . 2 . 2  U i t z o n d e r i n g  

Het in lid 4.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aan-

getoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeo-

logische waarden meer kunnen worden verwacht. 

 

 

4.3 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in 4.2.1, mits: 

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

wel; 

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten 

niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
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c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond 

dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig 

kunnen worden verstoord: 

- een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waar-

door archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden 

en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 

- een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundi-

ge op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

 

Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als be-

doeld in lid 4.3 verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van archeo-

logie gevraagd. 

 

 

4.4 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

4 . 4 . 1  Ve r b o d  

Het is verboden op of in de in lid 4.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en 

werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voe-

ren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 

b. het rooien of vellen van houtopstanden; 

c. aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 100 m² en op 

een grotere diepte 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 en met een oppervlakte van meer dan 100 m²; 

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

oppervlakte van meer dan 100 m²; 

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

of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende con-

structies, installaties of apparatuur. 

 

4 . 4 . 2  U i t z o n d e r i n g  

De onder 4.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist: 

a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik 

en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainage-

werken; 

b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op ba-

sis van een reeds verleende omgevingsvergunning; 

c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 

100 m² plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende werk-
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zaamheden plaatsvinden groter dan 100 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  V o o r w a a r d e n  

De onder 4.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien: 

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

wel; 

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

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

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

dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 

onevenredig kunnen worden verstoord: 

- een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waar-

door archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden 

en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 

- een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.  

 

Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4.1 wordt verleend, 

wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.  

 

 

4.5 W i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  

 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 

‘Waarde - Archeologie - 3’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op ba-

sis van archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aange-

toond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan 

wel indien op andere wijze kan worden aangetoond dat geen archeologische 

waarden meer aanwezig zijn. 
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A r t i k e l  5   

A n t i - d u b b e l t e l r e g e l  

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

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

beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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A r t i k e l  6   

A l g e m e n e  g e b r u i k s r e g e l s  

6.1 B e r o e ps -  o f  b e d r i j f s a c t i v i t e i t  a an  h u i s  

 

een bedrijfs- en/of plattelandswoning en de daarbij behorende aan-, en uit-

bouwen en bijgebouwen mogen worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsuit-

oefening aan huis, mits: 

a. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van het 

bruto vloeroppervlak van de betreffende woningen en de daarbij beho-

rende aan-, en uitbouwen en bijgebouwen; 

b. het geen detailhandel of horeca betreft; 

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

bewoners van de woning; 

d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag 

van goederen ten behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf 

plaatsvindt; 

e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergro-

ting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt; 

f. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter en/of agrarische 

karakter van de omgeving. 

 

 

6.2 S t r i j d i g  g e b r u i k  

 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebrui-

ken dan wel laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, 

waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

- het gebruik of laten gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige of af-

hankelijke woonruimte; 

- het gebruik of laten gebruiken van gebouwen als groepsaccommodatie; 

- het gebruik of laten gebruiken van vaste kampeermiddelen, recreatie-

woningen en zomerwoningen voor permanente bewoning; 

- het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als seksinrichting; 

- het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van stand-

plaatsen voor kampeermiddelen. 
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A r t i k e l  7   

A l g e m e n e  a f w i j k i n g s r e g e l s  

7.1 A l g em e e n  

 

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

plan bepaalde voor: 

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot 

niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

b. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, 

gemalen, gasdrukregel- en meetstations en een centrale antenne-

inrichting, met dien verstande, dat de oppervlakte van een gebouw niet 

meer dan 25 m² mag bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m 

mag bedragen; 

c. het plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in alle openbare ruimten, met 

dien verstande dat de bouwhoogte van kunstwerken en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m mag bedragen. Met uitzonde-

ring van lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer dan 9 m mag 

bedragen en telecommunicatievoorzieningen waarvan de bouwhoogte 

niet meer dan 40 m mag bedragen; 

d. het met ten hoogste 2 m afwijken van een vastgesteld onderdeel van 

een grens of richting van een straat, de vorm van een plein en van de 

dienovereenkomstig vastgestelde vorm van een bouwvlak, indien bij de-

finitieve meting blijkt, dat een afwijking in het belang van een behoor-

lijke bebouwing is; 

e. het bouwen buiten het bouwvlak waarbij de overschrijding niet meer 

mag bedragen dan 2 m. 

 

De genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

- een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de sociale veiligheid; 

- de milieusituatie; 

- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

 

7.2 M an t e l z o r g  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

- het bepaalde in artikel 7.2, onder a, ten behoeve van het gebruik van 

een bijgebouw bij een (bedrijfs/plattelands)woning als afhankelijke 

woonruimte; 
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- de bouwregels voor bijbehorende bouwwerken bij een (bedrijfs-/ 

plattelands)woning, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 Bestemmingsregels, 

en extra bouwmogelijkheden bieden voor de bouw van een bijgebouw 

ten behoeve van mantelzorg, mits: 

1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden over een indica-

tie van een bevoegde arts dan wel instelling beschikt; 

2. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk 

is, de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van het gebruik 

voor mantelzorg niet onevenredig toeneemt; 

3. er geen sprake is van een zelfstandige woning; 

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

van verhuizing of overlijden) het gebruik van het bijgebouw als af-

hankelijke woonruimte wordt beëindigd en de woonvoorzieningen 

worden verwijderd; 

5. de oppervlakte van een nieuw te bouwen bijgebouw, c.q. mantel-

zorgwoning ten hoogste 100 m
2
 bedraagt, 

6. het bebouwingspercentage van het achtererfgebied ten hoogste 75% 

bedraagt;  

7. de bouwhoogte van een bijgebouw c.q. mantelzorgwoning niet meer 

dan 3,5 m bedraagt. 

 

 

7.3 G r o e p sa c c o m m o d a t i e s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in artikel 7.2, onder b, ten behoeve van het gebruik van een gebouw als 

groepsaccommodatie, met dien verstande dat: 

1. parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden; 

2. de nieuwe functie de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden 

van omringende agrarische en overige bedrijven en de woonfunctie van 

omringende woningen niet onevenredig beperkt; 

3. de activiteit landschappelijk goed is ingepast; 

4. de oppervlakte van de ruimten die voor de groepsaccommodatie worden 

gebruikt ten hoogste 500 m² bedraagt; 

5. de groepsaccommodatie gesitueerd moet zijn in het hoofdgebouw, of 

een bestaand daarmee functioneel samenhangend bijgebouw: nieuw-

bouw ten behoeve van de groepsaccommodatie is niet toegestaan; 

6. ten behoeve van de groepsaccommodatie uitsluitend gedeelde sanitaire 

voorzieningen en gedeelde kookgelegenheid aanwezig mogen zijn. 
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A r t i k e l  8   

O v e r i g e  r e g e l s  

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algeme-

ne maatregel van bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wet-

telijke) regeling, dan geldt deze wet, algemene maatregel van bestuur, veror-

dening, richtlijn of andere (wettelijke) regeling zoals die luidt dan wel van 

kracht is op het moment van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan. 
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A r t i k e l  9   

O v e r g a n g s r e c h t  

9.1 O v e r g an g s r e c h t  b o u w w er k e n  

 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan 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 ver-

groot: 

- gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

- na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergun-

ning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een om-

gevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 

bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar be-

staan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn ge-

bouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, 

daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

 

9.2 O v e r g an g s r e c h t  g e b r u i k  

 

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

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 

worden voortgezet. 

 

2. 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. 

 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwer-

kingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt on-

derbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten. 

 

4. 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. 
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A r t i k e l  1 0   

S l o t r e g e l  

Deze regels worden aangehaald als: 

 

“Regels van het bestemmingsplan Westfriesedijk 21 te Oudesluis” 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 september 2014. 

 

 

 

De raadsgriffier,  

 

 

 

 

Voorzitter, 
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