
 

 

 
 

 

Notitie 
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H e t  p l an   

 

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Aan de Noordschinkeldijk 7 ligt een agrarisch perceel, met agrarische bedrijfsbebouwing  

en een bedrijfswoning. Het besluit tot het stopzetten van de agrarische activiteiten geeft 

de initiatiefnemer aanleiding om het perceel opnieuw in te richten. De in het plangebied 

gelegen agrarische gebouwen hebben vanwege het beëindigen van de agrarische activiteiten 

hun functie verloren. De aanwezige woonbestemming blijft in het plangebied behouden. De 

initiatiefnemer wil het erf dusdanig herinrichten dat leegstand wordt voorkomen en de 

woonfunctie wordt uitgebreid en daaraan gekoppelde mogelijkheden voor kleinschalige ver-

blijfsrecreatie ontstaan. 

 

K w a l i t e i t e n /d i s k w a l i t e i t e n   

Het plangebied kent verscheidene ruimtelijke kwaliteiten. Daarbij gaat het om de fraaie ligging 

aan dijk, de historische waarde van een oud erf met deels nog erfbeplanting en de zichtlijnen op 

landschap als ook het zicht op de boerderij.  

 

Maar de ruimtelijke structuur van het erf is door de jaren heen ook rommelig geworden. De aan-

wezige stolp is verouderd en vervallen, de bijgebouwen hebben een negatieve beeldwaarde, de 

agrarische functie is niet langer aanwezig en de erfbeplanting vormt geen geheel meer.  

 

D e  n i eu w e  i np a s s i n g   

De initiatiefnemer is voornemens het erf opnieuw in te richten en de woonfunctie met aanverwan-

te activiteiten uit te breiden. Het plan omvat de splitsing en vernieuwing van de bestaande stolp, 

waardoor een tweede woning in de stolp kan worden gerealiseerd. De tweede woning wordt ont-

wikkeld als aanleunwoning (ca. 300 m
3
) voor de oudste zoon van initiatiefnemers. In de stolp is 

ruimte voor een Bed & Breakfast. Verder wordt een oud vervallen agrarisch bijgebouw vernieuwd 

ten behoeve van groepsaccommodatie en de bestaande detonerende agrarische schuren maken 

plaats voor twee veldschuren.  

 

Om de ruimtelijke kwaliteit van het erf bij deze ontwikkelingen te behouden en waar mogelijk te 

verbeteren is bij deze herinrichting aandacht voor de landschappelijke inpassing. Uitgangspunt 

hierbij is het beeld van een compact groen erf, passend in de omgeving. De bestaande stolp blijft 

in de herinrichtingsplannen behouden en is bepalend voor de indeling van het erf, gelegen parallel 
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aan de dijk. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen het voor- en achtererf. Dit wordt ge-

daan door zowel een goede organisatie van de functies (wonen, recreatieve functies en opslag) als 

ook middels de beplanting (groene omheining, hoogstamboomgaard met doorkijk op de omgeving 

en dichte beplanting). Het voorerf met de stolp blijft de blikvanger. Doormiddel van hoekbeplan-

ting wordt het erf duidelijk in de omgeving gepositioneerd. Deze landschappelijke inpassing is in 

onderstaande figuur schetsmatig weergegeven. 

 

De bestaande inrit blijft gehandhaafd. Nabij de inrit komen op het voormalige achtererf parkeer-

plaatsen voor de recreatieve functies. Naast de boomgaard komen parkeerplaatsen ten behoeve 

van het wonen. 

 

 
F i g u u r  1 .  L a n d s c h a p p e l i j k e  i n p a s s i n g  N o o r d s c h i n k e l d i j k  7  C a l l a n t s o o g   

 

N u t  en  n o o d z aa k   

Voor de realisatie van de plannen Noordschinkeldijk 7 te Callantsoog kan in belangrijke mate ge-

bruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid van het geldende bestemmingsplan Buitenge-

bied Zijpe. Op basis van deze wijzigingsbevoegdheid kunnen Burgemeester en Wethouders voor 

percelen met vrijgekomen agrarische bebouwing de bestemming wijzigen naar ‘Wonen’ en ‘Tuin’ 

indien na de gehele bedrijfsbeëindiging geen andere agrariër zich meer ter plaatse vestigt. De wij-

zigingsbevoegdheid geeft niet de mogelijkheid om tevens een groepsaccommodatie te ontwikke-

len. Dit kan alleen via een herziening van het bestemmingsplan. De methodiek vanuit het vigerend 

bestemmingsplan kan daarbij worden gevolgd omdat binnen de bestemming ‘Wonen’ dit al voor 

komt middels een specifieke aanduiding. 
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B e s t em m i n g  ‘ A g r a r i s c h ’  

Aan de wijzigingsbepalingen van de bestemming ‘Agrarisch’ wordt voldaan op alle punten. Eén 

punt vraagt daarbij enige uitleg en dat betreft het bebouwingsoppervlakte. De wijzigingsregel 

zegt: ‘ten hoogste een vloeroppervlak van 650 m
2
 mag worden gebruikt, met dien verstande dat 

voor inpandige opslag van volumineuze goederen, alsmede voor paardenpensions het vloeropper-

vlak binnen de bestaande bebouwing kan worden aangehouden’. Het plan maakt gebruik van de 

bestaande oppervlaktematen van de stolp en het oude bijgebouw. Daarin wordt de functies voor 

wonen en ondergeschikte recreatie ondergebracht. Daarnaast worden twee beeldverstorende agra-

rische bedrijfsschuren gesloopt en vervangen door twee schuren van elke 120 m
2
. Daarmee krijgt 

elke woning een eigen schuurruimte voor auto, quad, fiets, e.d. Op deze manier wordt  buitenop-

slag van goederen voorkomen. Er komt in totaal 414 m
2
 minder bebouwing voor opslag en ten aan-

zien van de wijzigingsregel kan dat indien de functionaliteit wordt beschouwd als zijnde opslag van 

volumineuze goederen. Op deze wijze kan een kwaliteitsverbetering én een nieuwe economische 

drager gerealiseerd worden op dit erf.  

 

O m z e t t i n g  n a a r  ‘ W o ne n ’  

Het plan sluit aan op de bestemming ‘Wonen’ uit het vigerende bestemmingsplan en maakt, con-

form de regels van de betreffende bestemming, gebruik van de mogelijkheid om hier maximaal 

voor 9 eenheden bed & breakfast in te richten.  

 

Het plan is om op de plaats van het vrijstaande bijgebouw een groepsaccommodatie voor maxi-

maal 12 personen te realiseren. De mogelijkheid van groepsaccommodatie is in de bestemming 

‘Wonen’ alleen mogelijk indien daarvoor een specifieke aanduiding geldt. Om dit te bewerkstelli-

gen moet een bestemmingsplanherziening (postzegelplan) worden gemaakt zodat de aanduiding 

‘specifieke vorm van wonen - groepsaccommodatie' hier van toepassing is. 

  

R e s um e r e n d  

Gelet op bovenstaande wordt duidelijk dat de herontwikkeling van Noordschinkeldijk 7 vrijwel ge-

heel past binnen de wijzigingsbevoegdheden zoals die zijn voorzien in het vigerende bestemmings-

plan ‘Buitengebied Zijpe’ zoals vastgesteld in 2015. Alleen de realisering van een groepsaccommo-

datie kan daar niet mee worden gerealiseerd. In de bestemming ‘Wonen’ kan dat alleen als hier-

voor een specifieke aanduiding is opgenomen. Om daar in te voorzien zal een postzegelplan opge-

steld moeten worden. 

 

De herontwikkeling leidt tot een verbetering qua inrichting en gebruik. Gelet op het feit dat voor 

het nog recente bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ de noodzakelijke onderzoeken zijn uitge-

voerd met in begrip van de wijzigingsbevoegdheden en de groepsaccommodatie een bescheiden 

aanpassing is, wordt uitgegaan van een voldoende onderbouwing voor wat betreft het aspect nut & 

noodzaak.  

 


