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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Het voornemen bestaat om op het perceel Belkmerweg 87a te Sint Maartensvlotbrug een vrij-
staande woning te bouwen. Op het perceel heeft een verenigingsgebouw gestaan dat tevens 
gebruikt werd als groepsaccommodatie. Eind 2015 is het gebouw gesloopt. In het geldende be-
stemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ zijn de gronden van het plangebied grotendeels bestemd 
als ‘Maatschappelijk’ met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – groeps-
accommodatie’. Woningbouw is niet passend binnen deze bestemming. Het voornemen is dan 
ook in strijd met het bestemmingsplan. 
 
Met voorliggend bestemmingsplan wordt een nieuw ruimtelijk regime van kracht, waarbij de 
bouw van een vrijstaande woning op de locatie planologisch mogelijk wordt gemaakt.  

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van de kern Sint Maartensvlotbrug en betreft het 
perceel Belkmerweg 87a (kadastraal nummer: D 2569). De locatie is gelegen nabij de Zeeweg 
en grenst ten oosten, aan de overzijde van de Belkmerweg, aan het bos ‘Het Wildrijk’. Ten zui-
den van het plangebied staat op circa 30 meter afstand een aantal woningen met bijgebouwen 
aan de Belkmerweg. Op de gronden ten noorden van het plangebied wordt een theetuin gerea-
liseerd. Aan de noord- en westzijde liggen gronden die agrarisch in gebruik zijn.   
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: luchtfoto’s met ligging plangebied (bron: Google Maps) 
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1.3 Geldend bestemmingsplan 

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’, zoals het op 22 april 2014 
is vastgesteld door de gemeenteraad van Schagen. In dit bestemmingsplan is voor het onder-
havige perceel grotendeels de bestemming ‘Maatschappelijk’ opgenomen met de functieaandui-
ding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – groepsaccommodatie’. De gronden zijn bestemd 
voor maatschappelijke voorzieningen waaronder een groepsaccommodatie.  De contouren van 
het voormalige gebouw zijn in een bouwvlak opgenomen waarbij de maximale goot- en bouw-
hoogte maximaal 4 respectievelijk 8 meter bedraagt.  
 
De gronden kennen tevens de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ ter bescherming 
van mogelijk aanwezige archeologische waarden in de ondergrond. Aan de voorzijde van het 
perceel hebben de gronden ook de dubbelbestemming ‘Waarde – Aardkundig waardevol ge-
bied’ 
 
Het perceel kent aan de voorzijde de bestemmingen ‘Water’ (ten zuiden van de inrit) en ‘Natuur 
– Waardevolle houtopstanden’ (ten noorden van de inrit). Deze gronden blijven ongewijzigd ten 
opzichte van de huidige situatie en vormen daarom geen onderdeel van het plangebied. 
 

 
Afbeelding 2: uitsnede bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’’ (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan wordt een beschrijving van de huidige en toekomstige 
situatie van het plangebied gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het vige-
rende beleid, waarbij het beleid op verschillende bestuursniveaus aan bod komt. In hoofdstuk 4 
wordt ingegaan op de verschillende milieu- en omgevingsaspecten, waarna in hoofdstuk 5 de 
juridische aspecten worden toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de uitvoer-
baarheid en ten slotte worden in hoofdstuk 7 de maatschappelijke uitvoerbaarheid en de proce-
dure uitgewerkt. 
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2 Het project 

2.1 Bestaande situatie  

In de huidige situatie is het plangebied braakliggend. Het perceel is in particulier eigendom en 
werd tot 1 januari 2016 verhuurd aan Stichting Kerk en Recreatie. Op het perceel stond tot voor 
kort het verenigingsgebouw De Anloup. Dit gebouw werd gedurende zes weken per jaar, in het 
hoogseizoen, gebruikt voor kerkdiensten en activiteiten voor kinderen die op de campings/bun-
galowparken in de directe omgeving verblijven. De rest van het jaar werd het gebouw door de 
stichting als verblijfsaccommodatie verhuurd aan groepen. 
 
In 2014 heeft de Stichting Kerk en Recreatie haar activiteiten op het perceel beëindigd. Eind 
2015 is het verenigingsgebouw in zijn geheel gesloopt. 
 
Het perceel heeft een directe relatie met de naastgelegen theetuin ‘En Passant’ die in ontwikke-
ling is en waar op 16 juni 2016 vergunning voor is verleend. De entree naar de theetuin verloopt 
namelijk via het perceel en er zullen twee parkeerplaatsen ten behoeve van de theetuin worden 
gerealiseerd op het perceel. 
 

 
Afbeelding 3: Foto van het inmiddels gesloopte verenigingsgebouw 

 
Afbeelding 4: Foto’s huidige situatie 
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2.2 Toekomstige situatie  

Het valt niet te verwachten dat in de toekomst op het perceel nog een maatschappelijke functie 
gerealiseerd zal worden. Om die reden is het voornemen om op het inmiddels braakliggende 
perceel, een vrijstaande woning te bouwen. 
 
De woning wordt gerealiseerd met een eenvoudige hoofdvorm refererend aan een schuurvo-
lume, passend bij het landelijke en agrarische karakter van de omgeving. De woning wordt uit-
gevoerd met een zadeldak en krijgt een eigentijdse uitstraling. De voorgevel wordt georiënteerd 
op de Belkmerweg.  
 
Er is voor het onderhavige plan een beeldkwaliteitsplan1 opgesteld waarin een analyse van het 
gebied is opgenomen en de gewenste beeldkwaliteit is uitgewerkt. De kwaliteit van het plange-
bied wordt bepaald door enerzijds de ruimtelijke en stedenbouwkundige opzet en anderzijds 
door de architectonische kwaliteit van de bebouwing. De opgenomen randvoorwaarden geven 
richting aan de verdere uitwerking van het plan. De aan te vragen omgevingsvergunning voor 
bouwen wordt getoetst aan dit beeldkwaliteitsplan. In afbeelding 5 zijn enkele referentiebeelden 
weergegeven. 
 
De woning wordt georiënteerd op de Belkmerweg. De rooilijn van de woning ligt parallel aan de 
Belkmerweg en sluit aan op de rooilijn in de directe omgeving. De woning wordt aan de noord-
zijde van het perceel gerealiseerd waarmee een relatie wordt gelegd met de aangrenzende 
theetuin. Het maximaal bebouwd oppervlak van de woning bedraagt 130 m2. De maximale 
goot- en bouwhoogte bedraagt conform de huidige situatie 4 respectievelijk 8 meter. Daarnaast 
zal er een vrijstaande garage met kap worden gerealiseerd van circa 50 m2. Voor bijbehorende 
bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is in dit bestemmingsplan aansluiting ge-
zocht bij de regeling die in het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe is opgenomen binnen de 
bestemming Wonen. 
 
De ontsluiting vindt conform de huidige situatie plaats via de aanwezige dam. Parkeren vindt 
plaats op eigen terrein. Er zullen vijf parkeerplaatsen op het perceel worden gerealiseerd. Twee 
parkeerplaatsen zijn voor de op het naastgelegen perceel in ontwikkeling zijnde theetuin. Op 
het perceel is hiervoor voldoende ruimte aanwezig. Er wordt voldaan aan de parkeernormen zo-
als opgenomen in de Nota Parkeernormen Schagen 2016. 
 
De initiatiefnemers van het onderhavige bouwplan streven naar een zeer energiezuinige woning 
die zelfvoorzienend is in energie. Er wordt niet aangesloten op het gasnet maar gebruik ge-
maakt van een warmtepomp. Daarnaast worden zonnepanelen op het dak geplaatst. 
 

                                                                 
1 Beeldkwaliteitplan Belkmerweg 87a, Sintmaartensvlotbrug, DNS Planvorming BV, 24 oktober 2017 
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Afbeelding 5: Referentiebeelden  
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3 Beleid 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inhoud van het ruimtelijk relevante beleid op provinci-
aal, regionaal en gemeentelijk schaalniveau. Dit beleid vormt het kader waarbinnen de nieuwe 
ontwikkeling plaats dienen te vinden.  

3.2 Rijksbeleid 

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vormt het ruimtelijk beleid op rijksniveau. Hierin geeft 
het kabinet aan waar het naar streeft: Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig. Om dat te bereiken laat het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij degene die 
het aangaat en laat het meer over aan gemeenten en provincies (‘decentraal, tenzij…’). Het Rijk 
kiest voor een selectieve inzet van rijksbeleid op nationale belangen. Buiten deze belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 
 
De juridische borging van de nationale belangen vindt plaats in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). In het Barro zijn onder andere regelingen met betrekking tot het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Waddenzee en militaire terreinen opgenomen. Een aantal 
regelingen is ‘getrapt’ vastgelegd. Dit wil zeggen dat de provincies en gemeenten verplicht 
zijn dit beleid nader uit te werken.  
 
Betekenis voor het project 
De nationale belangen die in het Barro zijn vertaald, zijn niet van betekenis voor dit plangebied.  
Het relevante beleidskader wordt gevormd door de provincie en vooral de gemeente. 
 
3.2.2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voorgeschreven dat indien bij 
een bestemmingsplan 'een nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk wordt gemaakt, in de toe-
lichting van het bestemmingsplan een verantwoording daarvan moet plaatsvinden. Per 1 juli 
2017 is het Bro op enkele onderdelen gewijzigd.  
 
Artikel 3.1.6, lid 2 Bro luidt: 
“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan 
die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom 
niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.” 
 
Betekenis voor het project 
Met onderhavig bestemmingsplan wordt één woning op de locatie mogelijk gemaakt. Uit juris-
prudentie volgt dat bij woningbouw pas sprake is van een stedelijke ontwikkeling bij de bouw 
van meer dan 11 woningen2.  
 
Tevens volgt uit een andere uitspraak dat wanneer ten opzichte van het voorheen geldende be-
stemmingsplan geen uitbreiding van de maximaal toegelaten oppervlakte aan bebouwing mo-

                                                                 
2 Uitspraak van de ABRS d.d. 18-12-2013 met kenmerk ECLI:NL:RVS:2015:2921 
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gelijk wordt gemaakt, maar alleen een planologische functiewijziging, deze in beginsel niet voor-
ziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling tenzij die planologische functiewijziging een zodanige 
aard en omvang heeft dat desalniettemin sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling3. 
Omdat met het onderhavige plan de bouwmogelijkheden beperkt worden ten opzichte van de 
huidige situatie, is van dit laatste geen sprake. 
 
De in het plan voorziene ontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt als een stedelijke 
ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro. Artikel 3.1.6, 
lid 2 Bro is daarom niet van toepassing. De Ladder voor duurzame verstedelijking hoeft niet te 
worden doorlopen. 
 
Ondanks het feit dat de ladder niet hoeft te worden doorlopen, staat vast dat er behoefte be-
staat aan het plan gezien het feit dat de initiatiefnemers de woning zelf gaan bewonen. De ont-
wikkeling vindt daarnaast plaats binnen het bestaand stedelijk gebied en er komt met het plan 
minder bebouwing terug in vergelijking tot de huidige situatie. De ontwikkeling is dan ook in lijn 
met het doel van de ladder voor duurzame verstedelijking, namelijk een zorgvuldig ruimtege-
bruik. 
 
3.2.3 Conclusie Rijksbeleid 
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt voldaan aan de doelen en uitgangspunten zoals 
omschreven in het rijksbeleid. 

3.3 Provinciaal beleid 

3.3.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening  
De Structuurvisie Noord-Holland 2040 is op 21 juni 2010 door Provinciale Staten van Noord-
Holland vastgesteld. In de structuurvisie geeft de provincie Noord-Holland aan op welke manier 
zij de ruimte in de provincie de komende 30 jaar wil benutten en ontwikkelen. De provincie zet 
vooral in op compacte en goed bereikbare steden, omringd door aantrekkelijk groen.  
 
Het beleid van de Structuurvisie is, voor zover het een bindende werking moet hebben, neerge-
legd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Op 12 december 2016 is de Provinciale 
ruimtelijke verordening gewijzigd vastgesteld in verband met de ladder voor duurzame verste-
delijking en naar aanleiding van beleidswijzigingen. De gewijzigde PRV is per 1 maart 2017 in 
werking getreden. 
 
In de verordening worden regels gegeven voor stedelijke functies zoals bedrijventerreinen, 
detailhandel en woningbouw in het landelijk gebied. Uitgangspunt is dat stedelijke ontwikkelin-
gen in eerste instantie in het bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd.  
 
Betekenis voor het project 
In paragraaf 3.2.2 is aangegeven dat met het onderhavige project geen sprake is van een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling. Artikel 5a van de PRV is niet van toepassing. Wat betreft de 
overige regels van de PRV is enkel artikel 8 van toepassing. Dit artikel heeft betrekking op aard-
kundig waardevol gebied. De voorzijde van het perceel maakt hier onderdeel van uit. Zoals in 
paragraaf 1.3 is aangegeven blijven deze gronden ongewijzigd ten opzichte van de huidige situ-
atie. Er vinden hier geen grondroerende werkzaamheden plaats die aardkundige waarden zou-
den kunnen verstoren. 
 
Het voornemen is passend binnen de regels van de PRV. 
 
3.3.2 Provinciale woonvisie 2010-2020 
Het provinciale beleid inzake woningbouw is vastgelegd in de Provinciale Woonvisie 2010- 
2020. Deze woonvisie sluit aan op de structuurvisie en schetst de kaders voor regionaal 
woonbeleid. Vooral het kwalitatieve aspect van wonen komt in deze visie aan de orde. 
 

                                                                 
3 Uitspraak van de ABRS d.d. 20-04-2016 met kenmerk ECLI:NL:RVS:2016:1075 
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De speerpunten van dit beleid zijn: 

 verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod voor alle consumenten, en specifiek 
voor doelgroepen die minder kansen hebben op het vinden van een geschikte woning; 

 verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de vraag 
van bewoners; 

 verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving. 
 
Betekenis voor het project 
De ontwikkeling, waarbij in opdracht van de toekomstige bewoners een kwalitatief goede en 
duurzame woning wordt gerealiseerd, is passend binnen de doelstellingen van het provinciaal 
woonbeleid.  
 
3.3.3 Conclusie provinciaal beleid 
Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan de doelen en uitgangspunten zoals gesteld in 
het provinciaal beleid.  

3.4 Regionaal en gemeentelijk beleid 

3.4.1 Regionaal convenant woningbouw regio Kop van Noord-Holland 
Op 28 oktober 2015 is het regionaal convenant woningbouw regio Kop van Noord-Holland on-
dertekend door de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en de provincie 
Noord-Holland. Met het convenant beogen partijen een actieve regionale samenwerking te voe-
ren ten behoeve van een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de woningmarkt in de regio Kop 
van Noord-Holland. De Kop van Noord Holland staat de komende tien tot vijftien jaar voor een 
beperkte groei, zowel in inwoners als huishoudens. In het convenant zijn afspraken gemaakt 
over het verminderen van de geprogrammeerde woningaantallen en het verbeteren van de 
kwaliteit van woningbouwlocaties en productmarktcombinaties aansluitend bij de vraag naar 
nieuwbouwwoningen en woningtypen in de regio Kop van Noord-Holland. Het Regionaal Kwali-
tatief Woningbouwprogramma voor de Kop van Noord-Holland (KWK) bestaat uit regionale af-
spraken over de kwantitatieve aantallen te bouwen woningen tot 2020 en een programmalijst 
van woningbouwplannen die zijn beoordeeld op kwaliteit aan de hand van het objectieve afwe-
gingskader.    
 
Betekenis voor het project 
In het KWK is het onderhavige plan niet opgenomen. Voor dergelijke plannen is in het KWK een 
afwegingskader opgenomen. Hiermee worden plannen kwantitatief en kwalitatief beoordeeld. 
Op 24 mei 2017 is het plan in het regionaal overleg afgestemd.  
 
3.4.2 Woonvisie Schagen 
De gemeente Schagen heeft op 28 oktober 2014 een nieuwe Woonvisie vastgesteld. Deze 
Woonvisie is opgesteld naar aanleiding van de fusie van de gemeenten Harenkarspel, Schagen 
en Zijpe. De gemeente ziet voor de periode tot 2020 nog mogelijkheden voor de bouw van 
2.390 nieuwe woningen. Voor de periode 2015-2020 betreffen dit 1.000 woningen.  
 
Betekenis voor het project 
De ontwikkeling in het plangebied past binnen de beleidsuitgangspunten van de Woonvisie. De 
woonvisie is vertaald in het regionaal convenant woningbouw regio Kop van Noord-Holland. Zie 
paragraaf 3.4.1. 
 
3.4.3 Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit 
Om te bepalen hoe de beoordeling van plannen aan ruimtelijke kwaliteit plaats vindt, zijn be-
leidsregels opgesteld welke zijn opgenomen in de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’. De be-
leidsregels zijn abstract van karakter en geven ruimte voor verschillende ontwerpoplossingen. 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het ‘buitengebied’. Voor het buitengebied geldt een re- 
gulier welstandsniveau. Belangrijk is dat typen gebouwen worden gebouwd zoals dat gebruike-
lijk is voor het gebied.  
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Betekenis voor het project 
Zoals eerder aangegeven, is voor het onderhavige plan een beeldkwaliteitsplan opgesteld. 
Hierin zijn beeldkwaliteitcriteria opgenomen waarmee de gewenste ruimtelijke kwaliteit wordt 
geborgd. In het kader van de aan te vragen omgevingsvergunning voor bouwen zal het bouw-
plan door Welstand worden beoordeeld.   
 
3.4.4 Conclusie regionaal en gemeentelijk beleid 
Het bestemmingsplan is passend binnen het regionaal en gemeentelijk beleid. 
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4 Milieu- en omgevingsaspecten 

Diverse milieuaspecten vormen belangrijke input bij de ontwikkeling van het plangebied. In dat 
verband dient bij de afweging van het al dan niet toelaten van bepaalde ruimtelijke ontwikkelin-
gen te worden onderzocht welke milieuaspecten daarbij een rol (kunnen) spelen. Tevens is het 
van belang milieubelastende functies ruimtelijk te scheiden van milieugevoelige functies. 

4.1 Archeologie  

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Als gevolg van het verdrag van 
Valletta, dat in 1992 onder andere door Nederland is ondertekend, heeft archeologie een 
prominente plaats gekregen in de ruimtelijke ordening. Iedere gemeente is verplicht aandacht te 
besteden aan de archeologie op haar grondgebied en dit te verwerken in bestemmingsplannen 
en andere ruimtelijke instrumenten.  
 
Betekenis voor het plan 
Op grond van de Erfgoedwet is iedere gemeente verplicht aandacht te besteden aan de archeo-
logie op haar grondgebied en dit te verwerken in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke in-
strumenten.  
 
Archeologisch onderzoek is volgens het vigerende bestemmingsplan op deze locatie pas nodig 
bij bouwplannen groter dan 500 m2 en waar graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm plaatsvin-
den. Hier is in het geval van het bouwplan geen sprake. Vanuit het oogpunt van archeologie zijn 
dan ook geen belemmeringen voor de uitvoering van het plan. 
 
Er bestaat altijd kans dat er tijdens de werkzaamheden toch archeologische waarden worden 
aangetroffen. In dat geval zal daarvan melding worden gedaan bij het Provinciaal depot voor 
bodemvondsten in Noord-Holland. 

4.2 Cultuurhistorie 

Op grond van de Modernisering Monumentenwet (MoMo) dient in een bestemmingsplan een 
beschrijving te worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cul-
tuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is 
gehouden.  
 
Betekenis voor het plan 
In het beeldkwaliteitplan dat voor deze locatie is opgesteld wordt ingegaan op de cultuurhistori-
sche waarden in het gebied. De gronden aan de voorzijde van het perceel zijn aangeduid als 
aardkundig waardevol. Er vinden hier geen grondroerende werkzaamheden plaats die aardkun-
dige waarden zouden kunnen verstoren. Tevens is aan de voorzijde van het perceel een waar-
devolle houtwal aanwezig. Deze houtwal blijft gehandhaafd en valt buiten het plangebied van dit 
bestemmingsplan. Het bouwplan leidt niet tot aantasting van cultuurhistorische waarden.  

4.3 Bodemkwaliteit 

In een bestemmingsplan dat nieuwe functies mogelijk maakt dient de bodemgesteldheid in 
kaart te worden gebracht. Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor 
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gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een 
nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt is 
(of geschikt te maken is) voor de nieuwe bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het 
plangebied verontreinigd is moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening hou-
dend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. 
 
Betekenis voor het plan 
Het Bodemloket geeft inzicht in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn om de bo-
demkwaliteit in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Tevens 
wordt weergegeven waar vroeger (verdachte) activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk 
bodemverontreiniging hebben veroorzaakt en waar mogelijk bodemonderzoek moet worden uit-
gevoerd. De informatie van het Bodemloket geeft voor de locatie geen aandachtspunten aan. 
De activiteiten die in het verleden op het perceel plaatsvonden geven geen aanleiding om bo-
demverontreiniging te verwachten. Daarnaast volgt uit het raadplegen van historische kaarten 
geen indicatie dat er op het perceel gedempte sloten aanwezig zijn. 
 
In het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, zal een verkennend bo-
demonderzoek worden uitgevoerd. 

4.4 Water 

Een watertoets is een essentieel onderdeel van ieder ruimtelijk plan. Hierbij wordt ingegaan op 
onder andere de beleidsuitgangspunten van het waterschap, de huidige en de toekomstige wa-
terhuishouding in het plangebied. De planontwikkeling kan effecten hebben op de hoeveelheid 
verharding en het waterschap zal het plan beoordelen op haar effecten.  
 
Het is verplicht in beeld te brengen wat de effecten van de voorgenomen activiteit op de water-
huishouding zijn. Het gaat hier zowel om de waterkwaliteit als waterkwantiteit. Het streven is er 
zoveel mogelijk op gericht om water (regen-, afval- en oppervlaktewater) op een goede manier 
in te passen in het ontwerp.  
 
Betekenis voor het plan 
Voor het plan is advies aangevraagd bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) in het kader van de watertoets via www.dewatertoets.nl4. Hierbij is door HHNK aange- 
geven dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de korte 
procedure worden gevolgd voor de watertoets. Dit betekent dat de beperkte invloed van het 
plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. 
 
Waterkwantiteit 
Het terrein is in de huidige locatie braakliggend. Tot eind 2015 stond hier een verenigingsge-
bouw. In deze referentiesituatie was als gevolg van dit gebouw en de bestrating circa 300 m2 
verhard. In de nieuwe situatie wordt een woning met een footprint van circa 130 m2 gereali-
seerd en een garage van circa 50 m2. Tevens zal er enige verharding worden aangelegd ten 
behoeve van parkeerplaatsen en een terras. Het toekomstig verhard oppervlak zal naar ver-
wachting niet toenemen ten opzichte van de referentiesituatie.  
 
Met het plan wordt het maximum verhard oppervlak van 800 m2 waarbij watercompensatie 
noodzakelijk is, niet overschreden. Compenserende maatregelen zijn niet aan de orde. 
 
Waterkwaliteit en riolering 
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekop-
peld van de riolering. Dit komt overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap 
om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. 
Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt 

                                                                 
4 Advies Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 29 mei 2017 
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afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of 
bodempassage. 
 
Met het oog op de waterkwaliteit wordt geen gebruik gemaakt van uitloogbare materialen, zoals 
lood en zink. 

4.5 Flora- en fauna 

In de natuurwetgeving worden gebiedsbescherming en soortenbescherming onderscheiden. 
Beide beschermingsregimes zijn van belang voor de ontwikkelingsmogelijkheden van een ge-
bied. 
 
Betekenis voor het plan 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied ligt op circa 950 m2 van het Natura 2000-gebied ‘Noordhollands Duinreser-
vaart’. Er worden geen negatieve effecten op het Natura 2000-gebied verwacht als gevolg van 
de ontwikkeling. Gelet op de kleinschaligheid van de ruimtelijke ontwikkeling, ligt het Natura 
2000-gebied buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden in het projectgebied.  
 
De gronden van het plangebied grenzen aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen 
Ecologische Hoofdstructuur) dat is gelegen direct ten oosten  van het plangebied. Het betreft 
het bos ‘Het Wildrijk’. Het NNN is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leg-
gen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het 
omringende agrarisch gebied. Ingrepen buiten de NNN hoeven niet te worden beoordeeld op 
hun effecten voor de wezenlijke kenmerken en waarden binnen de NNN, de zogenaamde ex-
terne werking. De aanwezigheid van NNN nabij het plangebied vormt dan ook geen belemme-
ring voor het bouwplan. 
 
Soortenbescherming 
De nieuwe woning wordt gebouwd op gronden die in gebruik waren als tuin bij een verenigings-
gebouwd/groepsaccommodatie. Eind 2015 is het gebouw gesloopt en is de grond omgeploegd. 
Er vindt nog wel activiteit plaats op het perceel in verband met de aangrenzende, in opbouw 
zijnde theetuin. 
 
De tuin bestaat momenteel uit kort gemaaid gras en biedt geen plaats voor beschermde plan-
tensoorten. Het plangebied is tevens ongeschikt als permanent leefgebied voor beschermde 
diersoorten. Het gebied zal, gezien de ligging en aard van het plangebied, hooguit dienst doen 
als incidenteel foerageergebied of incidentele route voor kleine algemene diersoorten. De voor-
genomen ontwikkeling zal dan ook geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhou-
ding van aanwezige planten- en diersoorten. Aangezien voor de algemeen voorkomende soor-
ten een vrijstelling van de Wet natuurbescherming geldt, worden vervolgacties niet noodzakelijk 
geacht. Wel zal rekening moeten worden gehouden met de algemene zorgplicht uit de Wet na-
tuurbescherming. Dat houdt in dat er niet willens en wetens schade mag worden toegebracht 
aan beschermde natuurwaarden. Mochten tijdens de uitvoering beschermde soorten worden 
waargenomen, dienen maatregelen te worden getroffen om schade zoveel mogelijk te voorko-
men. 

4.6 Bedrijven en Milieuzonering 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van 
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. 
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tus-
sen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen 
anderzijds.  
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De doelen van milieuzonering zijn: 
 Het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en 

gevaar bij woningen en andere gevoelige functies; 
 Het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam 

binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 
 
Betekenis voor het plan 
Het plangebied is gesitueerd naast de theetuin ‘En Passant’ die momenteel in ontwikkeling is. In 
de theetuin zal een (klein) theehuis worden opgericht, op een afstand van ten minste 15 meter 
van de perceelsgrens. Daarnaast wordt de woning op circa 15 meter van de zuidelijke perceels-
grens gebouwd. 
Een theehuis wordt niet specifiek genoemd in de VNG-publicatie. De ruimtelijke effecten van 
een theehuis zijn vergelijkbaar met die van een ijssalon of cafetaria. Voor een ijssalon en cafe-
taria geldt op grond van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ een richtafstand van 10 
meter tot woningen. Aan de richtafstand wordt ruimschoots voldaan.  
 
Verder zijn er geen bedrijven in de omgeving aanwezig die voor hinder kunnen zorgen in het 
plangebied. Tevens worden bedrijven in de omgeving niet in de bedrijfsvoering beperkt als ge-
volg van het bouwplan. 

4.7 Geluid 

Op grond van de Wet geluidhinder dient de geluidbelasting afkomstig van geluidgezoneerde 
wegen op de nieuwe woningen (geluidgevoelige bestemmingen) te worden getoetst aan de in 
de wet opgenomen grenswaarden.  
 
Betekenis voor het plan 
Het plangebied ligt binnen de geluidszone (200 meter) van de Zeeweg en de Belkmerweg.  
 
Voor de Zeeweg geldt dat deze weg in de nabijheid van het plangebied een maximum snelheid 
kent van 30km/h. Op circa 100 meter van het plangebied wordt de snelheid op de Zeeweg 
60km/h. Gelet op deze afstand en de afschermende werking van de bebouwing aan de 
Belkmerweg, is de verwachting dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhin-
der niet wordt overschreden.  
 
Ook de Belkmerweg kent ter plaatse van het plangebied een maximale snelheid van 30 km/h. 
Naar het noorden wordt de maximum snelheid 60 km/h. Gelet op de lage verkeersintensiteit op 
deze weg in combinatie met de afstand van het bouwplan tot de as van de weg (minimaal 15m), 
is de verwachting dat ook als gevolg van het verkeer op de Belkmerweg wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

4.8 Luchtkwaliteit 

De Wet Luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen kleine en grote ruimtelijke projecten. Onder 
kleine projecten worden projecten verstaan die de luchtkwaliteit ‘niet in betekende mate’ ver- 
slechteren. Deze projecten worden niet meer beoordeeld op luchtkwaliteit. Ze zijn namelijk zo 
klein dat ze geen wezenlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit. Draagt een klein project niet of 
nauwelijks bij aan luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering voor. Het voormalige minis-
terie van VROM heeft de definitie van 'in betekenende mate' vastgelegd in het Besluit NIBM. 
Projecten die de concentratie CO2 of fijn stof met meer dan 3% van de grenswaarde verhogen, 
dragen in betekenende mate bij aan de luchtvervuiling. 
Deze 3%-grens is voor een aantal categorieën projecten in de regeling NIBM omgezet in ge- 
talsmatige grenzen, bijvoorbeeld: 

 woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitingsweg, 3.000 woningen bij 2 ontslui-
tingswegen; 

 kantoorlocaties: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak bij 1 ontsluitingsweg, 200.000 m2 
bruto vloeroppervlak bij 2 ontsluitingswegen. 
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De 3%-grens geldt sinds 1 augustus 2009: de datum waarop het Kabinetsbesluit Nationaal Sa- 
menwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van kracht is geworden. 
 
Betekenis voor het plan 
Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat sprake is van een ‘klein project’ wel- 
ke niet of nauwelijks bijdraagt aan de luchtverontreiniging. In combinatie met de lage achter- 
grondwaarden in het gebied is luchtkwaliteit geen belemmering voor het voorgenomen plan. 

4.9 Externe veiligheid 

Binnen het beleidskader externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebon-
den risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn 
er belangrijke verschillen. Het plaatsgebonden risico vormt een wettelijke norm voor bestaande 
en nieuwe situaties. Dit is met een risicocontour ruimtelijk weer te geven. Het groepsrisico is 
niet in ruimtelijke contouren te vertalen, maar wordt weergegeven in een grafiek. Hierin is weer- 
gegeven hoe groot de kans is dat een groep, met een bepaalde grootte, het slachtoffer kan 
worden van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
 
De Risicokaart Noord-Holland geeft in de directe omgeving van het plangebied geen inrich- 
tingen aan die van invloed zijn op de voorgenomen ontwikkeling. Ook buisleidingen en trans-
portroutes van gevaarlijke stoffen zijn niet aanwezig in de omgeving van het plangebied. Er zijn 
voor het plan dan ook geen belemmeringen aanwezig op het gebied van externe veiligheid. 

4.10 Duurzaamheid 

De gemeente Schagen geeft uitvoering aan de Energieagenda 2017. Schagen ondersteunt, fa-
ciliteert en initieert projecten, zodat het energieverbruik vermindert en er meer duurzame ener-
gie wordt opgewekt. Eén van de speerpunten is meer energie neutrale nieuwbouw. De ge-
meente begeleid particuliere bouwers in een vroeg stadium van de planontwikkeling, waardoor 
hogere ambities worden gehaald. 
 
Wie tegenwoordig een woning bouwt, doet dit al bijna energieneutraal (EPC 0,4) en bij voorkeur 
met duurzame materialen. De regels hiervoor zijn de afgelopen jaren aangescherpt en vragen 
nu om nieuwe bouwconcepten. In 2020 mogen alleen nog energieneutrale of energieopwek-
kende woningen worden gebouwd.  
 
De initiatiefnemers van het onderhavige bouwplan streven naar een zeer energiezuinige woning 
die zelfvoorzienend is in energie. Er wordt niet aangesloten op het gasnet maar gebruik ge-
maakt van een warmtepomp. Daarnaast worden zonnepanelen op het dak geplaatst. 

4.11 Conclusie milieu- en omgevingsaspecten 

De effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de in dit hoofdstuk genoemde milieu- en 
omgevingsfactoren vormen geen belemmering voor de uitvoering van het bestemmingsplan. 
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5 Juridische planbeschrijving 

5.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
juridisch is vertaald. 
 
Het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. 
De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van deze 
gronden, regels omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van op 
te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de 
regels alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding vormt sa-
men met de regels het voor de burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan. De toe-
lichting heeft geen bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de onderbou-
wing van het plan en geeft uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.  
 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de systematiek en leeswijzer bij de verbeelding en re-
gels en de handhaafbaarheid.  
 
5.2 Verbeelding 
De verbeelding geeft de bestemmingen van de gronden aan. In de planregels staat per bestem-
ming en aanduiding vastgelegd wat de beperkingen en mogelijkheden van de gronden met de 
bestemming, zoals aangegeven op de verbeelding, zijn. 
 
5.3 Planregels 
In dit bestemmingsplan komen de volgende bestemmingen voor: 

 Wonen  

 Waarde – Aardkundig waardevol gebied (dubbelbestemming) 

 Waarde – Archeologie 4 (dubbelbestemming) 
 
Binnen de regels is sprake van positieve bestemmingen. Een positieve bestemming geeft een 
directe bouwtitel.  
 
De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gron-
den, regels omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van op te 
richten bouwwerken. De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Per hoofdstuk zullen de 
diverse regels artikelsgewijs worden besproken. 
 
Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
Dit zijn de inleidende bepalingen van de regels. 

 Artikel 1: Begrippen 
geeft de betekenis aan een aantal in de regels voorkomende begrippen. Hierdoor wordt de 
interpretatie van de begrippen vastgelegd, waardoor de duidelijkheid wordt vergroot. 
 

 Artikel 2: Wijze van meten 
geeft aan hoe bepaalde maten dienen te worden berekend. 

 
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
Deze artikelen bevatten de regels welke direct verband houden met de op de verbeelding aan-
gegeven bestemmingen. Per bestemming en per artikel geldt in de meeste gevallen het vol-
gende stramien: 
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a. een beschrijving van de bestemming; 
b. de bouwregels: regels omtrent hoogte, bebouwingsdichtheid enz. De bouwregels geven 

aan welke bouwwerken mogen worden opgericht. 
c. (eventueel) een mogelijkheid voor afwijken van de bouwregels; 
d. (eventueel) een omschrijving van de specifieke gebruiksregels; 
e. (eventueel) een mogelijkheid voor afwijken van de gebruiksregels; 
De aanduidingen zijn op de verbeelding met een lettercode aangegeven, die in de regels terug 
zijn te vinden. 
 
Beschrijving van de bestemmingen: 
 

 Artikel 3: Wonen 
Binnen de bestemming ‘Wonen’ is een bouwvlak opgenomen waarbinnen één vrijstaande wo-
ning is toegestaan. De maximale goot- en bouwhoogte bedraagt maximaal 4 respectievelijk 8 
meter. Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, is aangesloten bij de regels uit het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe. 
 
Bij de woningen zijn aan huis gebonden beroepen en bedrijven toelaatbaar. Hiervoor geldt dat 
maximaal 40% van de bruto vloeroppervlakte van de woning en bijbehorende aan-, uit- en bij-
gebouwen hiervoor gebruikt mag worden. Bed & breakfast wordt, onder voorwaarden, mogelijk 
gemaakt binnen de woning en bijgebouwen. 
 

 Artikel 4: Waarde - Aardkundig waardevol gebied 
De aangewezen aardkundige waarden aan de oostzijde van het plangebied, zijn binnen deze 
bestemming verankerd in het bestemmingsplan. Om de bestaande geomorfologie en daarmee 
samenhangende belangen te beschermen gelden voor deze gronden beperkingen ten aanzien 
van de bouw- en gebruiksmogelijkheden. 
 

 Artikel 5: Waarde – Archeologie 4 
Om de archeologische waarden in een gebied te beschermen is er een dubbelbestemming toe-
gekend aan de gronden. Aan deze bestemming zijn regels verbonden als het gaat om grondbe-
werking. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij een planomvang van meer dan 500 m2 en 
een grondbewerking dieper dan 50cm.  
 
Hoofdstuk 3 Algemene regels 
Deze artikelen bevatten algemene regels die op de bestemmingen van toepassing zijn. De di-
verse artikelen zullen hieronder kort worden toegelicht. 
 

 Artikel 6: Antidubbeltelregel 
Op grond van de antidubbeltelregel is bepaald dat grond die eenmaal in aanmerking is geno-
men bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden 
gegeven, bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing blijft (artikel 3.2.4 
Bro). Deze bepaling voorkomt dat er meer kan worden gebouwd dan wenselijk is indien een ka-
vel wordt gesplitst en op grond daarvan een nieuw bouwperceel ontstaat. Elk bouwperceel heeft 
immers in principe recht op een bepaalde hoeveelheid bebouwing.  
 

 Artikel 7: Algemene gebruiksregels 
Dit artikel geeft een aantal gebruiksvormen die per definitie als strijdig gebruik van de gronden 
in het bestemmingsplangebied worden beschouwd. 
 

 Artikel 8: Algemene afwijkingsregels 
Met deze bepaling kan middels een omgevingsvergunning worden afgeweken van de regels ten 
aanzien van het bouwen van gebouwen ten behoeve van het overschrijden van bepalingen in-
zake goothoogte, hoogte, oppervlakte en inhoud van bouwwerken. 
 
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
Dit hoofdstuk bevat de laatste bepalingen van de bestemmingsregels. Hieronder worden de ver-
schillende artikelen toegelicht. 
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 Artikel 9: Overgangsregels 
Het overgangsrecht is tweeledig en heeft betrekking op bouwwerken en gebruik. In dit artikel 
staan de overgangsregels voor bestaande bouwwerken en bestaande gebruiksactiviteiten die 
afwijken van het bestemmingsplan. 
 

 Artikel 10: Slotregel 
Dit artikel geeft de naam en datum van het bestemmingsplan aan. 
 

5.4 Handhaafbaarheid 
Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan, dus ook bij de ont-
wikkeling van het bestemmingsplan ‘Belkmerweg 87a, Sint Maartensvlotbrug, is dat de in het 
plan opgenomen regels handhaafbaar dienen te zijn. Handhaving van het ruimtelijk beleid ver-
dient meer aandacht omdat het een voorwaarde is voor het behoud en de ontwikkeling van de 
ruimtelijke kwaliteit in het plangebied. Bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan is aan-
dacht besteed aan de handhaafbaarheid van de in het plan opgenomen regels.  
 
Ten behoeve van een goede handhaving van de regels zijn de volgende factoren van belang: 

 voldoende kenbaarheid geven aan het plan; 

 voldoende draagvlak voor het beleid en de regelgeving in het plan; 

 inzichtelijke en realistische regeling; 

 handhavingsbeleid.
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6 Financiële uitvoerbaarheid 

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient er in het kader van het be-
stemmingsplan een onderzoek te worden gedaan naar de economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het plan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële haalbaarheid van 
het plan. De maatschappelijke aspecten worden in hoofdstuk 7 toegelicht. 
 
In artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voorgeschreven dat de gemeenteraad 
een exploitatieplan vaststelt voor de gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. In artikel 
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is de definitie van bouwplan gegeven, waarbij de bouw 
van één of meerdere woningen als bouwplan wordt gedefinieerd. Met het tweede lid van artikel 
6.12 Wro kan worden afgeweken van de plicht een exploitatieplan vast te stellen, mits het ver-
haal van kosten anderszins is verzekerd. 
 
De kosten voor het bouwplan alsmede de plankosten worden gedragen door de initiatiefnemer. 
Hetzelfde geldt voor eventuele kosten als gevolg van planschade. Hiervoor is een overeen-
komst tussen initiatiefnemers en de gemeente gesloten. De ambtelijke kosten voor de realisatie 
van het plan zijn voor de gemeente anderszins verzekerd in deze overeenkomst. Om deze re-
den is een exploitatieplan niet nodig. De financiële uitvoerbaarheid van het plan is voldoende 
gewaarborgd. 
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7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

7.1 Overleg 

Ingevolge artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), dienen burgemeester en wethouders 
overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die 
diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of be-
last zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. In verband hier-
mee is het ontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan verschillende instanties. Van de Regio-
nale Uitvoeringsdienst, de Gasunie, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
PWN zijn reacties ontvangen. Enkel de reactie van PWN bevat inhoudelijke opmerkingen waar-
bij aandacht wordt gevraagd voor voldoende ruimte in openbare grond voor kabels en leidingen 
en het inpassen van bluswatervoorzieningen. Deze opmerkingen hebben geen betrekking op 
het bestemmingsplan en krijgen de aandacht bij de uitwerking en uitvoering van het plan. Hierbij 
wordt opgemerkt dat het plangebied grenst aan meerder sloten en een apart bluswatervoorzie-
ning niet nodig zal zijn. 
 
 

7.2 Procedure 
Het ontwerpbestemmingsplan is op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met 
ingang van 30 november 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegd, waarbij door een ieder 
zienswijzen bij de gemeenteraad konden worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
Na een beroepstermijn van zes weken treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij conform 
artikel 8.4 Wro een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de afdeling bestuursrecht-
spraak Raad van State. 
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REGELS 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan ‘Belkmerweg 87a, Sint Maartensvlotbrug’ met identificatienummer 
NL.IMRO.0441.BPBGZBelkmerweg87a-VA01 van de gemeente Schagen; 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bij-
lagen; 

1.3  aanbouw 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het al dan 
niet in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw 
en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;  

1.4  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gron-
den;   

1.5  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;  

1.6  achtererfgebied 

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer 
dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw; 

1.7  afhankelijke woonruimte 

een bijgebouw bij een woning op één bouwperceel, waarin een gedeelte van de huishouding uit 
het oogpunt van mantelzorg is gehuisvest; 

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 Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of Programma’s van Ei-
sen op te stellen en/of te toetsen; 

1.10  archeologisch onderzoek 

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, uitge-
voerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie; 
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1.11  archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat ge-
bied 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  bed & breakfast 

een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nachten op basis van logies en 
ontbijt in het hoofd- of bijgebouw; 

1.14 beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis 

het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep, of het beroepsmatig verlenen van diensten, 
op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig, technisch gebied of 
daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde detailhandel, waarbij de woning in hoofdzaak 
haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woon-
functie in overeenstemming is; 

1.15  bestaand 

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is 
en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een bouwvergunning 
en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 oktober 2010) / omgevingsvergunning (ná 1 oktober 2010);       

1.16  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak;       

1.17  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;   

1.18  bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevin-
dend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw. of ander bouw-
werk, met een dak;. 

1.19 bijgebouw 

een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdge-
bouw en dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en 
niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw;        

1.20  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk;     

1.21  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak;         

1.22  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar beho-
rende bebouwing is toegelaten; 

1.23  bouwperceelgrens 

de grens van een bouwperceel;   
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1.24  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels be-
paalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;  

1.25  bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is ver-
bonden, of een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 
op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of 
indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren; 

1.26 deskundige 

een door de burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commis-
sie van deskundigen; 

1.27 detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verko-
pen en/of leveren van goederen aan personen, die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik 
of aanwending anders dan in de uitoefening van beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.28  dienstverlening 

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden; 

1.29  erf 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdge-
bouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, voor zo-
ver dit bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt; 

1.30  erker 

een uitbouw aan een woning, die zich bevindt aan de voor- of zijgevel of beide, van een woning 
en welke ondergeschikt is aan de hoofdbouwmassa; 

1.31  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wan-
den omsloten ruimte vormt;            

1.32  hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het be-
langrijkste bouwwerk valt aan te merken;     

1.33  kampeerterrein 

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop 
gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve 
van recreatief nachtverblijf;     

1.34  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;     

1.35  overkapping 

een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter over-
dekking en niet of slechts met een wand is omgeven; 
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1.36  paardenbak 

een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere ondergrond dan 
gras, kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en berijden van paarden en pony’s en/of 
het anderszins beoefenen van de paardensport, met of zonder de daarbij behorende voorzie-
ningen;  

1.37  peil 

1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte 
van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

3. voor een bouwwerk op, in of boven het water: het plaatselijk aan te houden waterpeil; 

1.38  permanente bewoning 

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf;  

1.39  prostitutie 

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

1.40  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-porno-
grafische aard plaatsvinden; 
 
Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, 
sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische 
massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.41  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 architec-
tonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.42  voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belang-
rijkste gevel kan worden aangemerkt; 

1.43  voorgevellijn 

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan; 

1.44  woning 

een complex van ruimten in één gebouw, krachtens zijn indeling en inhoud geschikt en uitslui-
tend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;  

2.2  goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel; 

2.3  de 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 bouwonderdelen;  

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojec-
teerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;  

2.5 overschrijding bouw- c.q. bestemmingsgrenzen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouw-
delen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- 
en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, 
mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Wonen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis; 
b. parkeren ten behoeve van de naastgelegen theetuin; 
c. bed & breakfast, met dien verstande dat: 

1. de bed & breakfast functie is toegestaan in zowel de woning als bijgebouwen; 
2. permanente bewoning is uitgesloten; 
3. parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden en er sprake moet zijn van een accep-

tabele verkeerssituatie; 
4. het aantal slaapplaatsen mag niet meer dan 9 bedragen; 
5. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving. 

 
met de daarbij behorende: 
 
d. gebouwen; 
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
f. paardenbakken 
g. groenvoorzieningen; 
h. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
i. openbare nutsvoorzieningen; 
j. water; 
k. tuinen, erven en terreinen. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Woningen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. een hoofdgebouw is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan; 
b. er is maximaal één woning toegestaan; 
c. de oppervlakte van het hoofdgebouw mag niet meer dan 130 m2 bedragen; 
d. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan respectievelijk 4 m en 8 m; 
e. de dakhelling mag niet meer dan 60 graden bedragen. 

 

3.2.2  Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen gelden 
de volgende regels: 

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op ten minste 1 m achter de 
voorgevellijn van het hoofdgebouw 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 maxi-
maal 0,30 m vanaf de bovenkant verdiepingsvloer; 

b. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing, met inbegrip van het hoofdgebouw, mag niet 
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meer bedragen dan 300 m² dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt, 
met dien verstande dat: 
1. het bebouwingspercentage op een bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte 

van het bouwperceel mag bedragen; 
2. de totale oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan 

de oppervlakte van het hoofdgebouw; 
c. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen 

niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m. 

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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 de voorwaarden dat: 
1. de paardenbak binnen het bestemmingsvlak 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 erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn mag maximaal 1 m 

bedragen; 
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn mag maximaal 2 m 

bedragen; 
d. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen; 
e. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen.. 

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van de 
bebouwing, ten behoeve van: 
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de sociale veiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.4 Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  Strijdig gebruik 
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken dan wel laten ge-
bruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 
a. het gebruiken of laten gebruiken van bijgebouwen en zomerwoningen voor permanente be-

woning; 
b. het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief nachtverblijf, 

met uitzondering van het toegestane gebruik voor bed & breakfast in bestaande woningen 
en bijgebouwen; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als kampeerterrein; 
d. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats 

van al dan niet afgedankte goederen en materialen; 
e. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten dienste van de woonfunctie voor zelfstandige 

bewoning. 
 
3.4.2  Parkeren 
Parkeren vindt plaats op eigen terrein. 
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Artikel 4 Waarde – Aardkundig waardevol gebied 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde – Aardkundig waardevol gebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 
het aardkundig waardevolle reliëf en de geologisch waardevolle opbouw van de bodem. 

4.2  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op deze 
gronden geen bouwwerken worden gebouwd. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 ten 
behoeve van een overige aan deze gronden toegekende bestemming, indien is gebleken dat 
het oprichten van het bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning wordt gevraagd, niet zal lei-
den tot een verstoring van de aardkundige waarden. 

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

4.4.1  Verbod 
Het is verboden op of in de in 4.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een vergunning 
van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouw-
werk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, 
of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren: 
a. het rechttrekken van natuurlijke waterstromen; 
b. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
c. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidin-

gen en daarmee verband houdende constructies; 
d. het verlagen of verhogen van het maaiveld; 
e. het aanleggen van bos of boomgaard, voor zover de gronden op het tijdstip van het van 

kracht worden van dit plan niet als bos of boomgaard kunnen worden aangemerkt; 
f. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd; 
g. het uitvoeren van andere grondbewerkingen. 
 
4.4.2  Uitzondering 
Het in lid 4.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die het 
normale onderhoud en gebruik betreffen waaronder in ieder geval wordt verstaan ploegen, eg-
gen, het uitbaggeren van sloten en greppels, of werken en werkzaamheden die reeds vergund 
zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan. 
 
4.4.3  Voorwaarden 
De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in lid 4.4.1 genoemde wer-
ken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werk-
zaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van de aardkundige waarden. 
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Artikel 5  Waarde – Archeologie 4 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde – Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorko-
mende bestemming(en), mede 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. 

5.2  Bouwregels 

5.2.1 Algemeen 

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op deze 
gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van: 

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte 
van de bouwwerken met niet meer dan 500 m² wordt uitgebreid; 

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte 
van de bouwwerken met meer dan 500 m² wordt uitgebreid, maar waarbij geen grondroe-
rende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 500 m² of minder; 
d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m² maar waarbij geen grondroerende 

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

Het in 5.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat de gron-
den in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer kunnen wor-
den verwacht. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.1, mits: 

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig 

worden geschaad, dan wel; 
c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de archeolo-

gische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden verstoord: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

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

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 
de archeologische monumentenzorg. 

d. Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 
5.3 verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

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

5.4.1  Verbod 
Het is verboden op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omge-
vingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de 
volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden, geen normale onderhoudswerk-
zaamheden zijnde, uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden; 
c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 500 m² en op een grotere diepte 

dan 0,50 m; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van 

drainage; 
f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,50 m en met een op-

pervlakte van meer dan 500 m² ; 
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g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m en met een oppervlakte van 
meer dan 500 m²; 

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunica-
tieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 
5.4.2 Uitzondering 

De onder 5.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist: 
a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betref-

fen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken; 
b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds 

verleende omgevingsvergunning; 
c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 500 m² plaatsvinden, 

dan wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden groter dan 500 m² 
maar niet dieper dan 0,50 m; 

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat 
geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht. 
 

5.4.3  Voorwaarden 
De onder 5.4.1 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 archeolo-

gische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig kunnen worden ver-
stoord: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

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

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het 
terrein van de archeologische monumentenzorg. 

d. Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.4.1 wordt verleend, wordt om des-
kundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

5.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - Archeo-
logie - 4’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door 
een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden 
(meer) aanwezig zijn, dan wel indien op andere wijze kan worden aangetoond dat geen archeo-
logische waarden meer aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uit-
voering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplan-
nen buiten beschouwing. 
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Artikel 7 Algemene gebruiksregels 

7.1  Beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis 

Een woning en/of bedrijfswoning en de daarbij behorende aan-, en uitbouwen en bijgebouwen 
mogen worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis, mits: 
a. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van het bruto vloeroppervlak 

van de betreffende woningen en de daarbij behorende aan-, en uitbouwen en bijgebouwen; 
b. het geen detailhandel of horeca betreft; 
c. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de wo-

ning; 
d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen ten 

behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf plaatsvindt; 
e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- 

en parkeerdruk optreedt; 
f. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter en/of agrarische karakter van de om-

geving. 

7.2 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel laten 
gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt be-
grepen: 
a. het gebruik of laten gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige of afhankelijke woonruimte; 
b. het gebruik of laten gebruiken van gebouwen als groepsaccommodatie; 
c. het gebruik of laten gebruiken van vaste kampeermiddelen, recreatiewoningen en zomer-

woningen voor permanente bewoning; 
d. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als seksinrichting; 

e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van standplaatsen voor kam-
peermiddelen.  
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Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 

8.1  Algemeen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in het plan bepaalde 
voor: 
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% 

van die maten, afmetingen en percentages; 
b. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, gemalen, gasdrukregel- 

en meetstations en een centrale antenne-inrichting, met dien verstande, dat de oppervlakte 
van een gebouw niet meer dan 25 m² mag bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 3,5 
m mag bedragen; 

c. het plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde, in alle openbare ruimten, met dien verstande dat de bouwhoogte van kunst-
werken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m mag bedragen. Met uit-
zondering van lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer dan 9 m mag bedragen en 
telecommunicatievoorzieningen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 40 m mag bedra-
gen; 

d. het met ten hoogste 2 m afwijken van een vastgesteld onderdeel van een grens of richting 
van een straat, de vorm van een plein en van de dienovereenkomstig vastgestelde vorm 
van een bouwvlak, indien bij definitieve meting blijkt, dat een afwijking in het belang van een 
behoorlijke bebouwing is; 

e. het bouwen buiten het bouwvlak waarbij de overschrijding niet meer mag bedragen dan 2 
m. 

 
De genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de sociale veiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

8.2  Mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 
a. het bepaalde in artikel 7.2, onder a, ten behoeve van het gebruik van een bijgebouw bij een 

(bedrijfs)woning als afhankelijke woonruimte; 
b. de bouwregels voor bijbehorende bouwwerken bij een (bedrijfs)woning, zoals opgenomen 

in hoofdstuk 2 Bestemmingsregels, en extra bouwmogelijkheden bieden voor de bouw van 
een bijgebouw ten behoeve van mantelzorg; 

mits: 
1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden over een indicatie van een be-

voegde 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 afhankelijke woonruimte wordt beëindigd 
en de woonvoorzieningen worden verwijderd; 

5. de oppervlakte van een nieuw te bouwen bijgebouw, c.q. mantelzorgwoning ten hoog-
ste 100 m2 bedraagt, 

6. het bebouwingspercentage van het achtererf ten hoogste 75% bedraagt; 
7. de bouwhoogte van een bijgebouw c.q. mantelzorgwoning niet meer dan 3,5 m be-

draagt. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 9  Overgangsrecht 

9.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 
of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veran-

derd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan 
binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

9.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde on-
der a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit ge-
bruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder a 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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Artikel 10 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  
 
Regels van het bestemmingsplan ‘Belkmerweg 87a, Sint Maartensvlotbrug’.  


