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 INLEIDING 1

1.1 Aanleiding 

Het dorp Waarland ligt in de gemeente Schagen. De huidige gemeente Schagen is per 1 januari 2013 

ontstaan uit de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe. Aan de Weelweg 15 in Waarland ligt het 

agrarisch bedrijfsperceel van de familie Smit. Het perceel is van oorsprong in gebruik als 

bloembollenbedrijf. Ongeveer tien jaar geleden is een nieuwe weg ingeslagen met het bedrijf. De 

aanwezige bedrijfsgebouwen worden sindsdien gebruikt voor de handel en opslag van pallets. Het 

bedrijf is gespecialiseerd in de in- en verkoop en verhuur van houten en kunststof pallets. Het gaat 

hierbij onder andere om nieuwe, gebruikte, en eenmalige pallets. Binnen het bedrijf worden pallets 

vervaardigd en gerepareerd. 

De eigenaar van het perceel wil formaliseren dat dit bedrijf al tien jaar gevestigd is op deze locatie en 

de gronden al zodanig worden gebruikt. Gelet op de toekomst heeft de heer Smit opvolging voor het 

bedrijf gevonden. Op termijn wil de zoon van de heer Smit het bedrijf overnemen. Aangezien de 

agrarische bestemming niet langer relevant is, is de inzet de aanwezige bedrijfsactiviteiten te 

formaliseren door aan het perceel Weelweg 15 in Waarland een bedrijfsbestemming toe te kennen. 

 

Figuur 1 Aangezicht plangebied Weelweg 15, Waarland 

Voorliggend bestemmingsplan motiveert dat medewerking verleend kan worden aan het wijzigen 

van de agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming aan de Weelweg 15 in Waarland, 

waarbij het huidig gebruik van de bedrijfsbebouwing een passende functie krijgt en als zodanig in 

gebruik kan blijven. Er wordt hierbij gekeken naar het relevante beleid, ruimtelijke kwaliteit, 

omgevingsaspecten, economische haalbaarheid en afweging van maatschappelijke belangen. 

1.2 Leeswijzer 

Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen. Het tekstuele gedeelte is onderverdeeld in de juridisch 

bindende regels en de beschrijvende toelichting. Daarnaast maakt een verbeelding (plankaart) 

onderdeel uit van het bestemmingsplan. 

In de toelichting van dit bestemmingsplan wordt een en ander op de volgende wijze omschreven. In 

hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het plangebied en een projectomschrijving gegeven. 

Hoofdstuk 3 beschrijft op hoofdlijnen de relevante beleidskaders van het Rijk, de provincie, de regio 

en de gemeente die van toepassing zijn op het plangebied. In hoofdstuk 4 vindt u de uitkomsten van 

de toetsen van de omgevingsaspecten. Vervolgens staat in hoofdstuk 5 de verantwoording over de 

gekozen juridische vormgeving van de planregels. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 verantwoording 

afgelegd over de maatschappelijke en financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 
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 PLANGEBIED EN PROJECTOMSCHRIJVING 2

2.1 Begrenzing en ligging 

Het plangebied Weelweg 15 Waarland is gelegen in het landelijk gebied van de voormalige gemeente 

Harenkarspel (nu: gemeente Schagen). Het Westfriese landschap, waarbinnen ook de Weelweg is 

gelegen, was in de vroege Middeleeuwen een veengebied. In deze vroege Middeleeuwen is het veen 

ontgonnen, waarbij het gebied systematisch werd ingericht in lange strookvormige percelen. Deze 

stroken zijn ook nu nog in het landschap terug te zien. Rondom het plangebied zijn de percelen veelal 

in gebruik voor agrarische bedrijvigheid en wonen. Ten zuidwesten van het perceel ligt de dorpskern 

Waarland. Aan de oostkant van het perceel loopt de spoorlijnverbinding van Heerhugowaard naar 

Schagen, de provinciale weg N241 en de Boomervaart. 

2.2 Huidige situatie 

Het perceel aan de Weelweg 15 in Waarland kenmerkt zich door zijn lange, strookvormige karakter. 

Het gehele perceel heeft een agrarische functie, waarbij een bedrijfswoning (met garage) en 

bedrijfsgebouw aanwezig zijn. De bebouwing is gericht op de Weelweg. Het achterliggende gedeelte 

van het perceel is vrij van bebouwing. In figuur 3 zijn de aanwezige panden in beeld gebracht. De 

woning en het bedrijfsgebouw zijn gesitueerd binnen het bouwvlak. Nabij de woning is een garage 

gebouwd welke bereikbaar is via een eigen oprit. Het bedrijfsgebouw heeft een eigen erftoegang, 

Figuur 2 Luchtfoto omgeving en plangebied Weelweg 15, Waarland 

Figuur 3 Plangebied Weelweg 15 Waarland 

l: uitsnede vigerend bestemmingsplan  

r: luchtfoto met panden en bouwvlak 

Waarland 



10 

Bestemmingsplan Weelweg 15 Waarland, gemeente Schagen 

waarover aan- en afrijdend verkeer het perceel gemakkelijk kan bereiken. Er zijn op eigen terrein ook 

voldoende mogelijkheden om voertuigen te keren. 

2.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het perceel Weelweg 15 in Waarland is opgenomen in het “Bestemmingsplan Landelijk Gebied 

Harenkarspel”, vastgesteld op 11 december 2013. De geldende bestemming op het perceel is 

‘Agrarisch met waarden’. De gronden zijn dan ook bestemd voor de uitoefening van volwaardige 

agrarische bedrijven met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, bedrijfswonen, 

productiegerichte paardenhouderrijen en behoud en versterking van aanwezige cultuurhistorische 

waarden in de vorm van waardevolle bestaande verkavelingspatronen. Daarnaast zijn de 

dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 3’ en ‘Waarde – Archeologie 4’ van toepassing op het 

perceel. De gronden zijn, naast de bestemming ‘Agrarisch met waarden’, mede bestemd voor het 

behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 

2.4 Beoogde ontwikkeling 

Het doel van de eigenaar van de Weelweg 15 is om zijn bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van 

houten en kunststof pallets op deze locatie te formaliseren. Het bedrijf is hier als zodanig al tien jaar 

in gebruik, maar niet passend binnen de huidige agrarische bestemming. De bestaande bebouwing 

blijft gehandhaafd en ook de verdere inrichting wijzigt niet. De wens is een passende functie toe te 

kennen aan de gronden, waarbinnen het bestaande gebruik is toegestaan. De eigenaar van het 

perceel woont in de woning op het perceel. Ook in de nieuwe situatie blijft dit het geval. De 

bedrijfsgebouwen worden gebruikt voor de opslag, distributie, vervaardiging en reparatie van pallets. 

2.5 Strijdigheid 

De beoogde ontwikkeling past niet binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. De handel 

in pallets is geen agrarische bedrijfsactiviteit en moet daarmee aangemerkt worden als strijdig 

gebruik. In artikel 3.7, onder g, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de wijziging van 

agrarisch naar bedrijf. De bestemming kan worden gewijzigd met dien verstande dat: 

1. de wijziging uitsluitend betrekking heeft op de voormalige agrarische bebouwing met 

bijbehorende erven; 

2. de wijziging uitsluitend plaatsvindt bij een volledige beëindiging van de agrarische 

bedrijfsactiviteiten ter plekke; 

3. monumentale, cultuurhistorische en karakteristieke bebouwing behouden blijft; 

4. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 

5. buitenopslag niet is toegestaan; 

6. de bedrijvigheid geen onevenredige verkeersaantrekkende werking mag hebben; 

7. de oppervlakte aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen die ten behoeve van de 

bedrijfsfunctie mag worden gebruikt ten hoogste 650 m² mag bedragen; 

8. de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend kan worden toegepast ten behoeve van bedrijven 

genoemd in de categorieën 1 en 2 in bijlage 2 opgenomen ‘Staat van bedrijven’ dan wel 

bedrijven welke niet zijn genoemd, mits deze bedrijven naar aard en effecten op het woon- 

en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder nader te stellen 

voorwaarden, voor wat betreft geur, stof, gevaar en geluid kunnen worden gelijkgesteld met 

de bedrijven die wel zijn genoemd; 
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9. voor het overige na toepassing van de wijziging de bestemmingsregels van artikel 4 

(‘Bedrijf’), artikel 7 (‘Maatschappelijk’) en artikel 12 (‘Sport-Manege’) van overeenkomstige 

toepassing zijn. 

De agrarische bedrijfsactiviteiten op het perceel zijn volledig beëindigd (2). Voor de nieuwe functie 

wordt gebruik gemaakt van de bestaande bebouwing en inrichting op het perceel. De wijziging heeft 

dus alleen betrekking op de voormalige agrarische bebouwing met bijbehorende erven (1). De 

insteek van het plan is het verankeren van de nieuwe functie en het laten vervallen van het agrarisch 

bouwvlak. Hiermee voldoet het plan aan de punten 1 en 2, zoals benoemd in de 

wijzigingsbevoegdheid. Echter wil men de gehele oppervlakte aan bedrijfsgebouwen gebruiken ten 

behoeve van de bedrijfsfunctie. Hiermee wordt de bedrijfsoppervlakte groter dan 650 m². De 

gewenste bedrijfsactiviteiten, opslag en overslag, vallen in de bedrijfscategorie 2 welke is benoemd 

in de wijzigingsbevoegdheid. Het plan voldoet echter niet aan punt 7 uit de wijzigingsbevoegdheid. 

Aangezien de wijzigingsbevoegdheid niet voldoet, gelet op de bedrijfsoppervlakte, is dit 

postzegelbestemmingsplan opgesteld. Hiermee wordt de strijdigheid weggenomen en aan het 

perceel de bestemming ‘Bedrijf’ toegekend. De invloed van het bedrijf op de omliggende bedrijven 

en woningen (8) en aspecten als verkeer (6) en parkeren (4) worden nader onderbouwd in het 

hoofdstuk over de omgevingsaspecten. Er is geen monumentale, cultuurhistorische en 

karakteristieke bebouwing (3) op het perceel aanwezig die geborgd moet worden. Opslag als 

verboden gebruik (5) wordt opgenomen in de specifieke gebruiksregels van de bestemming ‘Bedrijf’. 

Daarnaast wordt aangehaakt bij de regels van de bestemming ‘Bedrijf’ (9). Hiermee worden ook de 

andere voorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid in ogenschouw genomen bij de verder 

onderbouwing van het plan.  

Zowel binnen de huidige bestemming, als de gewenste bestemming is een bedrijfswoning 

toegestaan. Een bedrijfswoning is een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk 

slechts is bestemd voor (het huishouden) van een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de 

bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is. Deze situatie blijft ongewijzigd. Hiermee 

heeft de wijziging van de bestemming geen invloed op de status van de aanwezige woning. 

2.6 Conclusie 

Het “Bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel” vormt het moederplan voor dit 

bestemmingsplan. De toegepaste systematiek als het gaat om de bestemmingen en de regels wordt 

dan ook als basis gebruikt voor het bestemmingsplan “Weelweg 15 Waarland”. 

Het vigerende bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om de bestemmingswijziging van 

‘Agrarisch met waarden’ naar ‘Bedrijf’ mogelijk te maken. Om een nieuw planologisch kader voor het 

perceel te krijgen, is dit nieuwe postzegelbestemmingsplan opgesteld. 
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 BELEIDSKADERS 3

Door het Rijk, de provincie, de regio en de gemeente zijn de afgelopen jaren diverse beleidsnota’s 

vastgesteld die voor de beoogde ontwikkeling op het perceel Weelweg 15 in Waarland van belang 

kunnen zijn. In dit hoofdstuk wordt het beleid beschreven dat van toepassing is op het plangebied. 

3.1 Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

In maart 2012 is de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)” vastgesteld. Deze structuurvisie 

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

structuurvisie vervangt “de Nota Ruimte”, “de Structuurvisie Randstad 2040”, “de Nota Mobiliteit”, 

“de Mobiliteitsaanpak”, “de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving” en de ruimtelijke doelen en 

uitspraken in de “PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen”, “de Agenda Landschap”, “de 

Agenda Vitaal Platteland” en “Pieken in de Delta”. De structuurvisie “Nationaal Waterplan” blijft in 

zijn huidige vorm als uitwerking van de SVIR bestaan. 

In de structuurvisie schetst het Rijk de ambitie voor concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbaarheid 

en veiligheid tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028. Het Rijk heeft drie hoofddoelen 

geformuleerd om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Bij deze doelen 

zijn onderwerpen van nationaal belang benoemd waarvoor zij verantwoordelijk is en waarop zij 

resultaten wil boeken. Ten behoeve van het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving heeft 

de overheid de volgende onderwerpen van nationaal belang genoemd: 

1. Verbeteren milieukwaliteit (lucht, bodem, water), bescherming tegen geluidsoverlast en 

externe veiligheidsrisico’s; 

2. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige 

stedelijk (her)ontwikkeling; 

3. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en 

natuurlijke kwaliteiten; 

4. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van 

flora- en faunasoorten; 

5. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten. 

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk, op basis van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze twee besluiten zijn 

verschillend van elkaar in aard (beleidsmatig versus procesmatig): 

• Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit besluit geeft de juridische 

kaders die nodig zijn om het vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen. 

• Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid voor 

een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van 

ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende overheden. 

Het ruimtelijke beleid is in vergaande mate gedecentraliseerd. 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 

bewoners, bedrijven en organisaties. De gemeente dient af te wegen of de gewenste ruimtelijk 

ontwikkeling niet in strijd is met doelen van nationaal belang. De bedrijfsactiviteiten op het perceel 
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aan de Weelweg 15 in Waarland worden al jaren als zodanig uitgevoerd op het perceel. Een dergelijk 

bedrijfstype is al jaren geleden levensvatbaar gebleken. Vanuit de omgeving van het bedrijf bleek 

kennelijk een behoefte te bestaan, waar nu op ingespeeld is. Het formaliseren van het bedrijf op 

deze locatie heeft geen invloed op de doelen van nationaal belang. 

Nationaal Waterplan 

De “Vierde Nota Waterhuishouding” is in december 2009 vervangen door het “Nationaal 

Waterplan”. De “Vierde Nota Waterhuishouding” ging uit van integraal waterbeheer en een 

watersysteembenadering. Dit wordt met het “Nationaal Waterplan” voortgezet. Het beleidsdoel is 

het realiseren en in stand houden van duurzame en klimaatbestendige watersystemen. Het koppelen 

van andere nationale opgaven en maatschappelijke ontwikkelingen middels gebiedsgerichte aanpak. 

Bij de besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen krijgen de wateraspecten een zwaarder belang 

in de afweging, dan onder het beleid van de “Vierde Nota” het geval was. Het “Nationaal Waterplan” 

is de structuurvisie voor de ruimtelijke aspecten. 

Conform het beleid van het “Nationaal Waterplan” ligt Waarland in het gebied van de Randstad. 

Voor de Randstad geldt een aantal generieke uitgangspunten voor het waterbeleid die 

gebiedsgericht zullen worden toegepast en lokaal ruimtelijke effecten hebben. Voorbeelden hiervan 

zijn het anticiperen bij ruimtelijke ontwikkelingen op minder aanvoer van zoet water in droge 

periodes, het toepassen van de peilstrategieën uit de “Nota Ruimte”, het tegengaan van 

versnippering voor het samenvoegen van peilvakken en de transitie van de veenweidegebieden. 

Nieuwe ontwikkelingen in het gebied moeten daarom zorgvuldig worden ingepast. In de nota 

“Anders omgaan met water” is bepaald dat de gevolgen van (ruimtelijke) ontwikkelingen voor de 

waterhuishouding uitdrukkelijk in onder andere bestemmingsplannen moeten worden overwogen. 

Hiervoor kan een watertoets worden uitgevoerd. 

De ontwikkeling betreft een bestemmingswijziging, waarbij het feitelijk gebruik op het perceel niet 

wijzigt. De wijziging heeft dan ook geen impact op het in stand houden van duurzame en 

klimaatbestendige watersystemen. Immers vindt de bedrijfsuitvoering plaats binnen de bestaande 

bebouwing. Hiermee wordt geen verharding toegevoegd aan het perceel. Het bestaande bouwvlak 

blijft bestaan maar wijzigt van ‘Agrarisch met waarden’ naar ‘Bedrijf’. 

3.2 Provinciaal beleid 

Provinciale Ruimtelijke Verordening en Structuurvisie 2040 

Op 21 juni 2010 is de “Structuurvisie Noord-Holland 2040” van de provincie Noord-Holland 

vastgesteld. Tevens is de “Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie” (PRVS) vastgesteld. Op 

3 november 2010 is de verordening in werking getreden. Op 3 februari 2014 is de naam gewijzigd in 

“Provinciale Ruimtelijke Verordening” (PRV). De PRV wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van 

nieuwe wetgeving of wijzigingen in het provinciaal beleid. De regels uit de “Provinciale Ruimtelijke 

Verordening” vloeien voort uit de “Structuurvisie Noord-Holland 2040”. De verordening schrijft voor 

waaraan bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen moeten voldoen. Op deze 

wijze heeft de provincie invloed op de ruimtelijke ordening in Noord-Holland. 

De provincie Noord-Holland zet de komende dertig jaar in op compacte, hoogwaardige en bereikbare 

steden, omringd door aantrekkelijk recreatief groen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening 

gehouden te worden met de ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. 

De provincie wil steden optimaal benutten, landschappen open houden en ruimte bieden aan 
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economie en woningbouw. Zij streeft naar verdere stedelijke verdichting en helpt gemeenten bij het 

optimaliseren van het gebruik van stedelijk gebied (‘bestaand bebouwd gebied’). In relatie tot deze 

verstedelijking streeft zij naar intensieve recreatiegebieden dichtbij de steden en extensieve 

recreatie daarbuiten. Tevens wordt er gestreefd naar meer samenhang in de totale recreatieve 

structuur. De opgave is om het landschap beleefbaar te maken. 

Voor het bestemmingsplan “Weelweg 15 Waarland” dient rekening gehouden te worden met de 

volgende provinciale belangen: 

Landelijk Gebied 

Het perceel aan de Weelweg 15 in Waarland valt onder de regels van het ‘landelijk gebied’. Binnen 

de grenzen van het landelijk gebied zijn stedelijke functies niet zonder meer mogelijk. In beginsel zijn 

er geen bedrijventerreinen, kantoorlocaties, woningbouw en overige vormen van verstedelijking 

mogelijk, tenzij kan worden voldaan aan de afwijkingsregels die in de verordening zijn opgenomen. 

Tevens dient er rekening te worden gehouden met ruimtelijke kwaliteitseisen en kan een 

beoordeling van de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) nodig zijn. De ontwikkeling betreft 

een functiewijziging binnen vergunde gebouwen en gaat over een gebruik dat al tien jaar op deze 

manier wordt uitgevoerd. Er is geen sprake van verstoring of aantasting van het karakter van het 

landelijk gebied. Immers wordt geen bebouwing toegevoegd en veranderd er in het gebruik niets. 

In een bestemmingplan wordt het voorziene gebruik voor de komende tien jaar opgenomen. Het 

palletbedrijf heeft zich op de onderhavig locatie duurzaam ontwikkeld en er bestaan geen 

voornemens om in de komende planperiode te verhuizen. Hiermee is een noodzaak ontstaan om het 

gebruik van het perceel in dit bestemmingsplan te formaliseren. 

Gebied voor grootschalige landbouw 

Binnen de gebieden voor grootschalige landbouw moet agrarische bebouwing worden 

geconcentreerd binnen het bouwperceel. Het plangebied is niet meer als zodanig in gebruik. Een 

deel van het perceel is immers al in gebruik als bedrijf zonder agrarisch karakter. Het bijbehorend 

bouwvlak wordt met dit bestemmingsplan omgezet naar de bestemming ‘Bedrijf’. Het overige deel 

van het perceel behoudt de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. 

Kleinschalige oplossingen voor duurzame energie 

In artikel 32 van de PRV is opgenomen dat een bestemmingsplan niet voorziet in bestemmingen en 

regels die het bouwen of opschalen van een of meer windturbines mogelijk maken. In dit plangebied 

wordt dit dan ook niet mogelijk gemaakt. Wel dient bij nieuwe verstedelijking of uitbreiding van 

bestaande verstedelijking invulling te worden gegeven aan energiebesparing en inzet van duurzame 

energiebesparing. 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 

Op 21 juni 2010 is de “Leidraad Landschap en Cultuurhistorie” vastgesteld door Gedeputeerde Staten 

van de provincie Noord-Holland. De leidraad is een aanvulling op de “Structuurvisie Noord-Holland 

2040” en de “Provinciale Ruimtelijke Verordening”. Met de leidraad wil de provincie dat bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen de kwaliteiten van het landschap en cultuurhistorie meer worden 

verankerd. De leidraad is digitaal vertaald in de ‘informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie’. De 

‘Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie’ geeft informatie over landschapstypen, aardkundige 
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waarden, cultuurhistorische objecten, archeologische verwachtingen en structuurdragers als molens, 

militaire structuren en historische dijken. 

In de leidraad staan de kernkwaliteiten van de verschillende Noord-Hollandse landschappen 

benoemd. Als een bestemmingsplan voorziet in nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied dient 

rekening te worden gehouden met deze karakteristieke eigenschappen. Het uitgangspunt is ‘behoud 

door ontwikkeling’. Het plangebied ligt binnen het ‘landelijk gebied’. Het landschapstype dat 

kenmerkend is voor deze locatie is het oude zeekleilandschap. Daarnaast geldt een matige openheid 

en een alzijdige begrenzing. Voor het formaliseren van het gebruik van de bestaande gebouwen 

wordt de aanwezige bebouwing benut. Er vinden geen wijzigingen in de inrichting plaats die de 

ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap, de ordeningsprincipes van het landschap, de 

bebouwingskarakteristieken en de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) 

aantasten. 

Watervisie 2021 

Het regionale waterbeleid tot 2040 en de prioriteiten van de provincie op het gebied van 

waterveiligheid en schoon en voldoende (drink)water in de periode 2016-2021 zijn beschreven in de 

Watervisie 2021. 

In de Watervisie 2021 staan de ecologische doelen voor niet-natuurlijk oppervlaktewater. Deze 

doelen zijn afgestemd met de waterbeheerders. Ook staan in de Watervisie 2021 maatregelen om de 

kwaliteit van het grondwater in de bodem van Noord-Holland te verbeteren.  

Doordat de aanwezige bebouwing in het plangebied benut wordt voor de nieuwe functie is er geen 

sprake van extra verharding dat wordt toegevoegd aan het perceel. Door de bestemmingswijziging 

blijven de feitelijke bebouwingsmogelijkheden op het perceel gelijk. Het bouwvlak blijft bestaan 

maar krijgt een andere bestemming. Aangezien de inrichting van het plangebied niet wijzigt heeft de 

ontwikkeling geen verlies van de watercapaciteit tot gevolg, noch is er anderszins sprake van invloed 

op de waterhuishouding. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

Bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel 

In dit bestemmingsplan zijn de beleidsuitgangspunten voor het  landelijk gebied Harenkarspel.  De 

uitgangspunten zijn vervolgens vastgelegd in de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan. 

Het onderhavige perceel heeft in het bestemmingsplan voor het landelijk gebied een agrarische 

bestemming toegekend gekregen, namelijk ‘Agrarisch met waarden’. Voor  de gedeeltelijke omzetting 

naar een bedrijfsbestemming zijn de uitgangspunten van het  vigerende bestemmingsplan zoveel mogelijk 

overgenomen.
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 ONDERZOEK VAN DE OMGEVINGSASPECTEN 4

Op basis van de wetgeving moeten bestemmingen en wijzigingen daarvan getoetst worden aan de 

omgevingsaspecten. Onder de omgevingsaspecten worden onder meer verstaan: geluid, 

milieuhinder, bodem, cultuurhistorie en archeologie, luchtkwaliteit, water, flora en fauna, externe 

veiligheid, kabels en leidingen, verkeer en parkeren. Uit de onderstaande toets van de 

omgevingsaspecten komt naar voor of het bestemmingsplan daadwerkelijk uitvoerbaar is. 

4.1 Geluidshinder 

Ten aanzien van de geluidhinder is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. Doel van deze wet is het 

terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidhinder 

in de toekomst. De Wgh kent drie geluidsbronnen: wegverkeer, spoorweg- en industrielawaai. Indien 

geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting een akoestisch onderzoek 

te verrichten naar de geluidsbelasting. 

Wegverkeerslawaai 

De Wgh verplicht ertoe om bij de vaststelling van een bestemmingsplan, dat betrekking heeft op 

gronden binnen een geluidszone, voor de geluidsbelasting van de gevel van geluidsgevoelige 

bestemmingen (zoals woningen) de grenswaarden uit de Wgh in acht te nemen. In het kader van de 

Wgh bevinden zich langs alle wegen geluidszones. De breedte van de zone is afhankelijk van het 

aantal rijstroken en van de ligging van de weg in binnen- of buitenstedelijk gebied. In een aantal 

gevallen is het niet nodig akoestisch onderzoek uit te voeren, zoals voor 30 km/uur-gebieden en 

woonerven. 

Bij het projecteren van nieuwbouw met woonmogelijkheden, is sprake van een nieuwe situatie in de 

zin van de Wet geluidhinder. Voor woningen geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Tot 48 dB 

kan nieuwbouw plaatsvinden zonder ontheffing. Bij een hogere geluidsbelasting dienen maatregelen 

aan de bron (asfalt), overdracht (scherm) of ontvanger (gevelisolatie) onderzocht te worden. 

De bestemmingswijziging zorgt niet voor een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. 

Daarnaast is de toegestane snelheid op de omliggende wegen maximaal 30 kilometer per uur. Het 

plan geeft dan ook geen aanleiding om voor het aspect wegverkeerslawaai akoestisch onderzoek uit 

te voeren. 

Spoorweglawaai 

Via ‘Hoofdstuk VII Zones langs spoorwegen’ biedt de Wet geluidhinder bescherming aan 

geluidsgevoelige bestemmingen tegen spoorweglawaai. Daarbij gaat het om nieuwe geluidsgevoelige 

bestemmingen langs spoorwegen en om bestaande geluidsgevoelige bestemmingen bij de 

aanleg/wijziging van spoorwegen (die zijn aangegeven op de zonekaart). 

Voor dit plan is het railverkeer op het traject Den Helder-Alkmaar van belang. Langs de spoorwegen 

zijn op grond van de ‘Regeling geluidplafondkaart milieubeheer’, zones aangewezen waarbinnen 

akoestisch onderzoek moet worden verricht. De basis voor het bepalen van de breedte van de zone 

is vastgelegd in het ‘Besluit geluidhinder’. Afhankelijk van de geluidsbelasting ter plaatse van de 

referentiepunten is daar de breedte van de zone opgenomen. Er wordt geen geluidsgevoelige functie 

toegevoegd, waarvoor een akoestisch onderzoek noodzakelijk is. De woning en het bedrijfsgebouw 

zijn immers al aanwezig. 
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Industrielawaai 

Op grond van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan aandacht 

besteed te worden aan industrielawaai. Wanneer er binnen de geluidszone rond het industrieterrein 

voor gronden een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning tot het afwijken van het 

bestemmingsplan wordt genomen, moeten de voorkeursgrenswaarden of de vastgestelde hogere 

waarden voor geluidsgevoelige bestemmingen worden gevolgd. In de nabijheid van het plangebied is 

geen industrieterrein gelegen waar rekening mee gehouden hoeft te worden. 

4.2 Hinder van bedrijven 

De Wet milieubeheer (Wm) stelt bedrijven en instellingen verplicht te voldoen aan de eisen van een 

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), dan wel een omgevingsvergunning milieu te hebben voor 

de uitoefening van een bedrijf. Bij de uitoefening van een bedrijf dient rekening gehouden te worden 

met de omliggende woonbebouwing. In de geactualiseerde publicatie “Bedrijven en milieuzonering” 

(2009) van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) wordt een richtafstandenlijst voor 

milieubelastende activiteiten gehanteerd. Per bedrijfstype zijn voor geur, stof, geluid en gevaar de 

minimale afstanden aangegeven. De afstanden zijn richtinggevend, met een goede motivering kan 

hiervan worden afgeweken. 

Er dient te worden aangetoond dat het plan buiten de invloedssfeer van bedrijvigheid in de nabije 

omgeving valt. Tevens dient te worden aangetoond dat het plan geen belemmering vormt voor de 

nabijgelegen functies. 

In het plangebied wijzigt de milieusituatie. Er wordt een bedrijfsbestemming toegekend aan de reeds 

aanwezige pallethandel. Op 12 mei 2016 is door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 

Noord een bedrijfscontrole uitgevoerd. De rapportage hiervan is als bijlage toegevoegd. Uit deze 

controle is gebleken dat het bedrijf aangemerkt kan worden als opslag- en overslagbedrijf. Dit 

betekent dat de bedrijfscategorie 2 van toepassing is. In de richtafstandenlijst is voor dit type 

bedrijven een afstand opgenomen van 10 meter voor het aspect stof, 30 meter voor aspect geluid en 

10 meter voor het aspect gevaar. De grootste afstand is dus 30 meter ten opzichte van 

geluidsgevoelige functies. Voor de agrarische bestemming/gebruik geldt op dit moment een 

maximale milieuafstand van 50 meter. De bestaande woningen in de omgeving liggen op meer dan 

50 meter van het bedrijf (van de gevel van de woning tot de gevel van het bedrijfspand). Volgens 

jurisprudentie moet echter gemeten worden vanaf de bestemmingsgrens die bedrijvigheid toelaat en 

de gevel van gevoelige functies. Deze afstand bedraagt 20 meter. Op dit moment zijn op het perceel 

agrarische bedrijfsactiviteiten toegestaan, waarvoor een grotere maximale milieuafstand geldt van 

50 meter. In dat opzicht wijzigt de belasting van het gebruik van het perceel in positieve zin en is de 

invloed van het bedrijf op de omgeving minder. De pallethandel levert dus geen beperkingen op voor 

de bestaande woningen. 

Ook functies uit de omgeving kunnen invloed hebben op de bedrijfsmogelijkheden. Op dit moment 

wordt toepassing gegeven aan een wijzigingsbevoegdheid en gewerkt aan een plan op de hoek van 

de Beemsterboerweg-Weelweg. Hier zullen woningen worden gerealiseerd. De dichtstbijzijnde 

woning komt op ongeveer 20 meter van de bestemmingsgrens die bedrijvigheid toelaat en op ruim 

50 meter van het bedrijf. Ook op dit moment is de dichtstbijzijnde woning gelegen op ongeveer 20 

meter van de bestemmingsgrens. De afstanden tussen de woningen en de bedrijfsactiviteiten 
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wijzigen feitelijk niet. De omliggende en de te realiseren woningen leveren dan ook geen 

belemmeringen op voor de pallethandel. 

4.3 Cultuurhistorie en archeologie 

Onder cultuurhistorie wordt de monumentenzorg (gebouwde historische 

omgeving/stedenbouwkundige structuur en samenhang), archeologie (sporen van menselijke 

activiteiten in de bodem), en het cultuurlandschap (de historische structuren in het landschap) 

verstaan. 

Monumentenzorg 

Binnen het plangebied zijn geen rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten aanwezig. Er hoeft 

geen rekening te worden gehouden met monumentale waarden. 

Archeologie 

Om na te gaan of er archeologische waarden worden geschaad door de voorgenomen 

ontwikkelingen, is de ‘Archeologische verwachtingskaart’ geraadpleegd. In figuur 4 is een uitsnede 

weergegeven van de kaart, met daarop aangeduid het plangebied. Binnen het plangebied zijn twee 

archeologieregimes van toepassing. Voor het donkerblauwe gedeelte geldt dat archeologisch 

onderzoek vereist is bij plannen groter dan 2.500 m² en dieper dan 50 cm. Binnen het blauwe 

gedeelte is archeologisch onderzoek vereist bij plannen van 500 m² en groter en dieper dan 50 cm. 

Het plan betreft een functiewijziging, waarbij geen bouw- en andere werkzaamheden zullen 

plaatsvinden. Dit betekent dan ook dat er geen archeologisch onderzoek vereist is om de 

bestemmingswijziging en daarmee het gebruik van het perceel te wijzigen. Het beschermingsregime 

is in de planregels opgenomen. 

Cultuurlandschap 

Het plangebied ligt in het Westfriese landschap. Dit gebied was in de vroege Middeleeuwen een 

veengebied. In deze tijd is men begonnen met het ontginnen van het veen, waarbij het gebied 

systematisch werd ingericht in lange strookvormige percelen. Door deze ontginning is het maaiveld 

gedaald. In deze periode bleek het eveneens noodzakelijk om bestaande kaden te verhogen en op 

Figuur 4 Uitsnede Archeologische verwachtingskaart 
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plaatsen waar getijdegeulen waren ontstaan nieuwe dijken aan te leggen. In het midden van de 13e 

eeuw is onder andere de Westfriese Omringdijk aangelegd als waterkerende dijk. 

Vanaf de 16e eeuw zijn ook natuurlijke meren (Kerkemeer, Dergmeer, Woudmeer, de Slootgaard en 

het Witsmeer) in het gebied bedijkt en drooggemalen. Het plangebied ligt in de polder Slootgaard, 

welke ook in die tijd is ontstaan. Door de voortgaande ontginning van de veengebieden is het dorp 

Waarland ontstaan als nieuwe bewoningsas. Het plangebied ligt aan een ontginningsas ten oosten 

van het dorp waar door herverkaveling een onregelmatige blokverkaveling is ontstaan. Het 

plangebied ligt aan de Weelweg. De Weelweg is een ruilverkavelingsweg, waarlangs voornamelijk 

boerderijen, woonhuizen en bedrijven zijn gesitueerd. De woonhuizen hebben een individueel, 

kleinschalig en stenig karakter. De woningen zijn geplaatst in een wisselde rooilijn, waarbij de 

bedrijfsbebouwing zich achter de woonhuizen bevindt. 

De historische structuren in het landschap blijven met dit plan gehandhaafd. Slechts het gebruik van 

het perceel wordt getransformeerd, maar de structuren en kenmerken van het perceel en de 

omgeving ondervinden hierdoor geen verandering. Vanuit cultuurhistorie oogpunt zijn er geen 

belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling. Doordat er feitelijk geen 

wijzigingen plaatsvinden in de situering en oriëntatie van de bebouwing is er geen invloed op het 

karakter van de omgeving. 

4.4 Bodemsituatie 

De Wet bodembescherming is gericht op het voorkomen en bestrijden van bodemverontreiniging en 

op de sanering van bestaande bodemverontreiniging. In de wet is een verplichting opgenomen. Deze 

verplichting stelt dat een ieder die op of in de bodem handelingen verricht en die weet of 

redelijkerwijs had kunnen vermoeden, dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd 

of aangetast, maatregelen te nemen. Deze maatregelen dienen ervoor de verontreiniging of 

aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de 

verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk 

ongedaan te maken. 

In het kader van de onderzoeksplicht dient onder andere de bodemgesteldheid in het plangebied in 

kaart gebracht te worden. Er moet worden onderzocht of de bodem verontreinigd is en wat voor 

gevolgen dit (eventueel) heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe bestemming mag 

pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt is voor de nieuwe of aangepaste 

bestemming. Daarnaast is wettelijk bepaald dat een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning 

verplicht is niet mag worden gebouwd op een zodanig verontreinigd terrein, dat schade of gevaar is 

te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers en het milieu. Voor het verkrijgen van een 

omgevingsvergunning is het dan ook noodzakelijk dat de kwaliteit van de bodem wordt vastgelegd. 

Het initiatief betreft het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ naar ‘Bedrijf’, waarbij 

de bestaande bedrijfswoning, met bijgebouw, gehandhaafd blijft en het huidig gebruik van het 

bedrijfsgebouw wordt geformaliseerd. Tien jaar geleden is al gestart met de andere bedrijfsvoering. 

Er zullen geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden en ook geen werkzaamheden aan de omliggende 

gronden worden uitgevoerd. Op basis van de huidige regelgeving is het in dit geval niet noodzakelijk 

om een verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren. Geconcludeerd kan worden dat ervan uit 

bodemhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn. 
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4.5 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Hiermee wordt de wijziging van 

de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (hoofdstuk 5 titel 2) bedoeld. Deze wet 

verving het Besluit luchtkwaliteit uit 2005 en is een implementatie van de Europese kaderrichtlijn 

luchtkwaliteit en de vier dochterrichtlijnen waarin onder andere grenswaarden voor de luchtkwaliteit 

ter bescherming van mens en milieu zijn vastgesteld. 

De wet- en regelgeving noemt gevoelige bestemmingen (zoals scholen en kinderdagverblijven) en 

maakt onderscheid tussen projecten die ‘in betekende mate’ (IBM) en ‘niet in betekende 

mate’(NIBM) leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Daarnaast moet de mate van 

blootstelling aan luchtverontreiniging worden meegenomen in de afweging of er sprake is van een 

goede ruimtelijke ordening en moet afgewogen worden of het aanvaardbaar is om een bepaald 

project op een bepaalde plaats te realiseren. 

In de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij 

zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en 

fijnstof (PM10) van belang. Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de 

luchtverontreiniging, zijn daarbij vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van de 

“Regeling NIBM” zijn (onder andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing: 

• woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen; 

• kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m²; 

• projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide of 

fijnstof bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m³. 

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke onderbouwing wordt afgewogen of het aanvaardbaar is 

het project op deze plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol 

spelen, ook als het project ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 

Het bestemmingsplan maakt een andere vorm van bedrijfsvoering mogelijk. Een dergelijk van deze 

omvang project draagt niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het 

plan geeft geen belemmeringen voor de luchtkwaliteit en heeft voor dit bestemmingsplan geen 

gevolgen. Daarnaast is geen sprake van een gevoelige bestemming welke getoetst dient te worden 

aan de luchtkwaliteit ter plaatse. 

4.6 Waterhuishouding 

Conform artikel 4.2 ‘verbod versnelde afvoer door verhard oppervlak’ van de keur 

(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) is geen vergunning noodzakelijk. Volgens artikel 

4.2. is voor ontwikkelingen die een toename van verhard oppervlak van 800 m² of meer mogelijk 

maken, een vergunning nodig. De bestemmings- en functiewijziging leiden niet tot een verhoging van 

de verharding. Er worden geen bouwrechten toegevoegd aan het perceel die kunnen leiden tot extra 

verharding. In de huidige situatie is al bebouwing en dus verharding aanwezig. Het betreft in dit geval 

een functiewijziging van het gebruik van een bestaand pand. Er is geen sprake van een uitbreiding. 

De ontwikkeling heeft door zijn kleinschaligheid geen impact op het in stand houden van duurzame 

en klimaatbestendige watersystemen. De aanwezige bedrijfsbebouwing wordt getransformeerd om 

een andere bedrijfsvoering mogelijk te maken. Er wordt geen verharding toegevoegd aan het 
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perceel. Het plan heeft geen invloed op de waterhuishouding en/of afvalwaterketen Ten aanzien van 

de waterhuishouding mag het plan uitvoerbaar worden geacht. 

4.7 Flora en fauna 

De bescherming van de natuur is in Europees verband vastgelegd in de “Vogelrichtlijn” (VR) en de 

“Habitatrichtlijn” (HR). Beide richtlijnen dragen zorg voor zowel gebiedsbescherming, als 

soortenbescherming. Nederland heeft de richtlijnen geïmplementeerd in respectievelijk de 

“Natuurbeschermingswet” van 1968, 1998 en 2005 (de gebiedsbescherming) en de “Flora- en 

faunawet” (de soortenbescherming). De gebiedsbescherming heeft betrekking op: 

• de Vogelrichtlijngebieden die Nederland heeft vastgesteld; 

• de Habitatrichtlijngebieden die Nederland bij de Europese Commissie heeft aangemeld; 

• de beschermde natuurmonumenten en de staatsnatuurmonumenten; 

• de Natura 2000 gebieden. 

Ruimtelijke ingrepen die in deze gebieden plaatsvinden dan wel in de nabijheid van beschermde 

natuurgebieden, moeten worden getoetst op hun effecten op deze gebieden. 

Het plangebied is niet gelegen in een van de beschermde natuurgebieden van Nederland. Dit blijkt 

uit de ‘Gebiedendatabase’ van het Ministerie van Economische Zaken. Deze database bevat alle 

informatie over de beschermde natuurgebieden van Nederland namelijk de Natura 2000-gebieden 

(Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), Wetlands en Beschermde Natuurmonumenten, Nationale parken, 

Nationale landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur. 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, Schoorlse Duinen, ligt op ongeveer 10 kilometer van het 

plangebied. De beoogde ontwikkeling vormt geen belemmering voor dit gebied. Op kortere afstand 

tot het plangebied zijn enkele EHS-gebieden aangewezen. Om de biodiversiteit in Nederland te 

beschermen, in stand te houden en verder te ontwikkelen heeft het rijk de ecologische 

hoofdstructuur (EHS) aangewezen. De provincie is verantwoordelijk voor de aanwijzing en 

begrenzing in een verordening van de gebieden die de ecologische hoofdstructuur vormen. Een 

voorbeeld hiervan is de Boomerwaal. Dit gebied is gelegen op ongeveer 450 meter afstand van het 

plangebied. De milieusituatie op het perceel wijzigt, immers wordt een ander gebruik met dit 

bestemmingsplan geformaliseerd. De huidige bedrijfsactiviteiten hebben een lagere milieubelasting 

dan een agrarisch bloembollenbedrijf. De afstand tussen het plangebied en de EHS is hiermee ruim 

voldoende om geen invloed te hebben. 

Het plan is gevat om bestaande bedrijfsbebouwing te gebruiken voor een andere bedrijfsvoering. De 

bedrijfsbebouwing is dus al aanwezig en als zodanig in gebruik. Aan het gebouw wordt slechts een 

nieuwe functie toegekend. De transformatie van het gebouw heeft geen invloed op beschermde 

natuurwaarden en soorten aangezien het bestaande pand al tien jaar als pallethandel in gebruik is. 

Het bestemmingsplan is in augustus 2016 ter inzage gelegd. Inmiddels is op 1 januari 2017 de “Wet 

natuurbescherming” in werking getreden. Deze wet heeft de Flora- en faunawet, de 

Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet vervangen. Aangezien geen beschermde natuurwaarden 

worden aangetast, blijft de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan overanderd. 

4.8 Externe veiligheid 

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij de 

activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en 
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beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport (o.a. van gevaarlijke stoffen). 

Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met 

gevaarlijke stoffen of omstandigheden. 

Risicobronnen kunnen onderscheiden worden in risicovolle inrichtingen (onder andere 

lpgtankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, spoorwegen, waterwegen) en leidingen 

(o.a. aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit). Om voldoende ruimte te scheppen tussen 

risicobron en de personen of objecten die risico lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) 

moeten vaak afstanden in acht worden genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in 

de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen. 

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het 

groepsrisico (GR). Het PR is de kans dat een persoon die (onafgebroken aanwezig en onbeschermd) 

op een bepaalde plaats overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een 

transportmodaliteit. Het GR bestaat uit de cumulatieve kans per jaar dat een groep van een bepaalde 

omvang overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit. 

Het beoordelingskader voor risicovolle inrichtingen wordt gevormd door het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi). In het Bevi worden risicovolle inrichtingen (waaronder lpg-tankstations) 

benoemd. Ook wordt daarin voor bepaalde gevallen aangegeven welke afstanden (voor het 

plaatsgebonden risico) moeten worden aangehouden, of in welk gebied (voor het groepsrisico) nader 

onderzoek moet worden gedaan. 

De risicokaart van Noord-Holland geeft aan dat binnen het plangebied geen risicovolle bedrijven 

liggen waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is. Ook in de directe 

nabijheid van het plangebied zijn dergelijke bedrijven niet aanwezig. 

Een mogelijke risicobron in de omgeving van het plangebied is de spoorlijn Alkmaar – Den Helder. 

Deze staat aangemerkt vanwege een mogelijk ‘ongeval op land’. Er worden echter geen gevaarlijke 

stoffen vervoerd over deze spoorlijn. Ook lopen er geen gasleidingen of transportroutes voor 

gevaarlijke stoffen door of in de directe omgeving van het plangebied. 

Gelet op het bovenstaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmering voor de wijziging 

van de bestemming op het perceel Weelweg 15 en daarmee de uitvoerbaarheid van het onderhavige 

bestemmingsplan. 

4.9 Kabels en leidingen 

In een bestemmingsplan dienen planologisch relevante kabels en leidingen te worden weergegeven 

die beperkingen kunnen opleggen aan het gebruik in de omgeving. Op en rondom het perceel zijn in 

het vigerende bestemmingsplan geen planologisch relevante kabels en leidingen bestemd. Voorts 

vinden de ontwikkelingen op eigen terrein plaats en worden er geen nieuwe gebouwen opgericht. In 

redelijkheid is dan ook niet te verwachten dat kabels en leidingen een beperking vormen voor dit 

plan. 

4.10 Verkeer en parkeren 

Het plangebied ligt in het landelijk gebied van de gemeente Schagen (voormalig gemeente 

Harenkarspel). Het perceel is ontsloten aan de Weelweg. De Weelweg is een ruilverkavelingsweg, 

waarlangs voornamelijk woonhuizen en bedrijven zijn gesitueerd. De Weelweg loopt van de 

provinciale weg N241 richting het dorp Waarland. Vanaf het perceel kan het verkeer richting het 
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oosten de N241 bereiken en richting het westen het landelijk gebied en het dorp Waarland. De 

Weelweg heeft overwegend een lokale functie voor het direct aangrenzend gebied en de aanwezige 

woonpercelen. De verkeerssituatie zal niet wijzigen door het onderhavige bestemmingsplan. Er is al 

jaren een bedrijf aanwezig op deze locatie met de nodige aan- en afvoer van goederen. Deze situatie 

wijzigt niet. Op eigen terrein is voldoende ruimte en verharding aanwezig, waarop aankomend en 

vertrekkend verkeer voor het bedrijf zich kan bewegen en hun voertuigen kunnen parkeren. 

Eventuele manoeuvres kunnen op eigen terrein plaatsvinden en leveren geen gevaarlijke situaties op 

voor het verkeer op de Weelweg. 

Ten behoeve van het bestemmingsplan is een onderzoek uitgevoerd naar de verkeerssituatie. Het 

onderzoeksrapport maakt als bijlage onderdeel uit van de toelichting. In het rapport is ingegaan op 

de bestaande en de toekomstige situatie. Aangezien het feitelijke gebruik niet overeenkomt met het 

vigerende bestemmingsplan is tevens de planologische situatie bestudeerd. Het rapport geeft de 

volgende conclusies en aanbevelingen: 

- Het plan leidt nauwelijks tot een wijziging in de verkeerssituatie ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

- De hoeveelheid vrachtverkeer van en naar het bedrijf is in de plansituatie niet substantieel 

meer dan in de referentiesituatie. 

- Op het bedrijfsterrein is voldoende ruimte beschikbaar voor het parkeren van auto ‘s (wonen 

en werken) en het kort tijdelijk stallen/opstellen van vrachtwagens. 

- Bij gebrek aan ontsluitingswegen zijn de ‘aangewezen’ routes via de erftoegangswegen van 

en naar het bedrijf aan de Weelweg 15 voor vrachtverkeer al jaren de geëigende routes. De 

capaciteit en uitvoering van deze wegen is voldoende om de beperkte hoeveelheid/omvang 

vrachtverkeer te kunnen verwerken. 

- Om het vrachtverkeer via de juiste, aangewezen (logische) routes te laten rijden, en het 

gebruik van verkeerde wegen/routes tot een minimum te beperken, wordt aanbevolen dat 

het bedrijf hier, zo mogelijk samen met de gemeente Schagen, maatregelen voor treft. 

Gedacht wordt daarbij aan het vooraf geven van rijinstructies aan alle bezoekers van het 

bedrijf. De gemeente kan overwegen om (bijvoorbeeld) op bepaalde wegen in Waarland een 

vrachtverbod in te stellen en/of een eenrichtingscircuit voor vrachtverkeer in en rond het 

dorp Waarland in te stellen voor alle bestemmingen. 

- Uit de objectieve ongevallenanalyse op de routes van en naar de Weelweg 15 volgt dat er 

zich de laatste ruim tien jaar geen ongevallen hebben voorgedaan tussen vrachtverkeer en 

andere weggebruikers. 

- Vanuit het aspect verkeer zijn geen zwaarwegende argumenten om het plan voor de 

bestemmingswijziging van de Weelweg 15 in Waarland aan te passen. 

In de “Parkeernota Schagen 2016” is een parkeernorm van 1,1 parkeerplaatsen per 100 m² bvo 

opgenomen voor de categorie ‘Bedrijf arbeidsextensief/bezoekers extensief (loods, opslag, 

transportbedrijf)’. Deze bedrijfscategorie is van toepassing op het plan. Aangezien het bruto 

vloeroppervlak van de bedrijfsgebouwen ongeveer 2000 m² bedraagt, dienen 22 parkeerplaatsen 

aanwezig te zijn op het terrein ten behoeve van de bedrijfsfunctie. Voor het bedrijf is rondom het 

bedrijfsgebouw voldoende ruimte aanwezig om te parkeren. 

4.11 Conclusie onderzoek van de omgevingsaspecten 

Gelet op het bovenstaande blijkt dat er geen belemmeringen zijn in het kader van geluid, milieu, 

bodem, cultuurhistorie en archeologie, luchtkwaliteit, water, flora en fauna, externe veiligheid, 

kabels en leidingen, verkeer en parkeren om medewerking te verlenen aan de bestemmingswijziging 

aan de Weelweg 15 in Waarland.
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 PLANOPZET 5

In hoofdstuk 2 is de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor het plangebied geschetst. De Wet 

ruimtelijke ordening geeft het bestemmingsplan als instrument aan de gemeente voor het mogelijk 

maken van deze ontwikkeling. In het bestemmingsplan moet aan ieder stuk grond een bepaalde 

bestemming (en omschrijving van het toegestane gebruik) worden gegeven. Uitgangspunt voor dit 

bestemmingsplan is het op een zodanige manier inpassen van de nieuwe ontwikkelingen dat recht 

wordt gedaan aan de aanwezige kwaliteiten van de nabijgelegen gebieden. 

5.1 Juridische vormgeving 

De planregels betreffen tezamen met de verbeelding het juridisch bindende deel van het 

bestemmingsplan. De planregels bevatten de juridische vertaling van de planologische regeling en 

bestemmingen. In de planregels staat beschreven welke functie is toegestaan, of er gebouwd mag 

worden en zo ja wat er gebouwd mag worden, waar en tot welke hoogte. 

De planregels zijn opgesteld conform de laatste standaarden, de ‘Standaard Vergelijkbare 

BestemmingsPlannen 2012’ (SVBP 2012). Door toepassing van de SVBP wordt meer uniformiteit 

bereikt in bestemmingsplannen in Nederland. Dit bestemmingsplan vormt een wijziging op het 

“Bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel”, welke is vastgesteld op 11 december 2013. De 

toegepaste bestemmingen en de terminologie van de te gebruiken aanduidingen zijn zoveel mogelijk 

afgeleid van de regels van het geldend bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt digitaal 

weergegeven op www.ruimtelijkeplannen.nl, de landelijke informatiesite voor ruimtelijke plannen. 

De digitale uitgave is leidend. 

5.2 Toelichting planregels 

De regels van het voorliggend bestemmingsplan zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. In 

hoofdstuk 1 staan de inleidende regels. Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de geldende 

bestemmingen (enkelbestemmingen), evenals de dubbelbestemmingen die naast de 

enkelbestemmingen van toepassing zijn om andere belangen te beschermen. In hoofdstuk 3 staan de 

algemene regels en hoofdstuk 4 geeft de overgangs- en slotregels weer. 

Inleidende regels 

In de inleidende regels worden de gebruikte begrippen beschreven (artikel 1) en worden regels 

gesteld ten aanzien van de wijze waarop gemeten moet worden (artikel 2). 

Bestemmingsregels 

• Artikel 3 Agrarisch met waarden 

Op een deel van het perceel is de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ van toepassing. Dit is het 

deel van het perceel dat bij het opstellen van dit bestemmingsplan niet ten dienste stond van de 

pallethandel. Het agrarisch bouwvlak wordt op deze wijze wegbestemd, zodat op deze plek geen 

nieuwe bebouwing of een separaat agrarisch bedrijf mogelijk is. 

• Artikel 4 Bedrijf 

De bestemming ‘Bedrijf’ regelt dat het bestemmingsplan de bestaande situatie toestaat. De 

bedrijfsbestemming is daarmee maatwerk en wijkt af van de bedrijfsbestemming die het vigerende 

bestemmingsplan hanteert. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot bewoning, al dan niet in 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis. In lid 4.2 zijn de bouwregels opgenomen. 

Lid 4.3 benoemt een aantal mogelijkheden om bij omgevingsvergunning af te wijken van de 

bouwregels. Hetzelfde geldt voor de specifieke gebruiksregels (lid 4.4) en de mogelijkheden daarvan 

af te wijken (lid 4.5). In lid 4.6 zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen waarmee het college van 

burgemeester en wethouders onder voorwaarden de bestemming ‘Bedrijf’ kan wijzigen. 

• Artikel 5 Waarde – Archeologie 3 en Artikel 6 Waarde – Archeologie 4 

Deze bestemmingen hebben als doel het van de in of op de grond aanwezige archeologische 

waarden te beschermen. De verschillende bestemmingen bevatten allemaal een ander, streng of 

minder streng, beschermingsregime. 

Algemene regels 

In artikel 7 is een antidubbeltelregel opgenomen. De antidubbeltelregel strekt ertoe dat gronden die 

al eens in aanmerking zijn genomen bij het verlenen van omgevingsvergunningen, niet nogmaals 

meegeteld kunnen worden. In artikel 8 zijn de algemene gebruiksregels benoemd. Hierin is het 

verboden gebruik benoemd dat in strijd is met alle bestemmingen. Artikel 9 betreft de algemene 

afwijkingsregels. Hierin zijn gevallen benoemd waarbij burgemeester en wethouders kunnen 

afwijken van de regels en de voorwaarden waarmee de afwijking gepaard gaat. In artikel 10 zijn 

algemene wijzigingsregels opgenomen. 

Overgangs- en slotregels 

De verplichte overgangsregels voor bouwwerken en gebruik zijn conform het bepaalde in artikel 

3.2.2 van het Bro opgenomen (artikel 11). Tenslotte bevat het plan een slotregel (artikel 12). 
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 ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 6

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

In de Wet ruimtelijke ordening is de Grondexploitatiewet opgenomen. De Grondexploitatiewet heeft 

als doelstelling een goede regeling te treffen voor het kostenverhaal en locatie-eisen bij particuliere 

grondexploitatie. Belangrijk daarbij is dat het stelsel rechtszekerheid biedt en partijen niet meer de 

kans krijgen het kostenverhaal te ontwijken. De regering wil meer transparantie, zeggenschap voor 

de consument en concurrentie. Ook streeft zij naar een regeling die recht doet aan de belangen van 

zowel gemeenten, als particuliere eigenaren en derde-belanghebbenden. In de wet blijft vrijwillige 

samenwerking voorop staan, in welke vorm dan ook, omdat gebleken is dat de gemeenten en 

particuliere eigenaren daar de voorkeur aan geven, maar sluit niet uit dat de gemeente bepaalde 

zaken kan afdwingen. Daarom is gekozen voor voortzetting van een gemengd stelsel voor 

grondexploitatie met zowel een privaatrechtelijk, als publiekrechtelijk spoor. Eén van de 

belangrijkste onderwerpen in de wet is het verplichtende karakter van kostenverhaal. Kostenverhaal 

is niet langer een bevoegdheid van de gemeente, maar een verplichting. Het verhalen van kosten kan 

de gemeente zowel op basis van de publiekrechtelijke (via een exploitatieplan), als de 

privaatrechtelijke weg (via een overeenkomst). Een exploitatieplan is verplicht, tenzij het 

kostenverhaal anderszins (bijvoorbeeld door een overeenkomst) is verzekerd. 

Dit bestemmingsplan betreft een wijziging van het “Bestemmingsplan Landelijk Gebied 

Harenkarspel” van de gemeente Schagen, vastgesteld op 11 december 2013. De gronden in het 

plangebied zijn in eigendom van de opdrachtgever. De kosten voor voorliggend bestemmingsplan en 

de daarbij behorende noodzakelijke onderzoeken worden door de aanvrager gedragen. De kosten 

van de gemeente betreffen de kosten voor de planbegeleiding, die door middel van het heffen van 

leges gedekt worden. 

Door het opstellen van dit nieuwe bestemmingsplan voor de betreffende grond 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. Wro een verzoek tot tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. De 

mogelijke kosten die samenhangen met deze tegemoetkoming in de planschade worden door de 

eigenaar van de grond in het plangebied gedragen. Hiervoor is tussen de gemeente en eigenaar een 

planschadeovereenkomst gesloten. 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In het kader van het wettelijk verplichte overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit op de 

ruimtelijke ordening is het ontwerpbestemmingsplan “Weelweg 15 Waarland” opgestuurd naar de 

overlegpartners met het verzoek om binnen zes werken een reactie in te dienen. 

Uit het vooroverleg zijn geen opmerkingen gekomen. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan 

ongewijzigd is.  

Het ontwerpbestemmingsplan wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter 

inzage gelegd. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk 

zijn zienswijzen over het plan naar voor brengen. 

Het ontwerpbestemmingsplan, met alle bijlagen, is digitaal raadpleegbaar via: 

• de gemeentelijke website: www.schagen.nl; 

http://www.schagen.nl/
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• de website van de landelijke informatievoorziening voor ruimtelijke plannen: 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn samengevat en 

van beantwoording voorzien in een nota van zienswijzen. Deze nota is als bijlage toegevoegd. De 

zienswijzen hebben geleid tot een gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan. De 

aanpassingen zijn overeenkomstig de nota doorgevoerd. 

Het bestemmingsplan is door het college een eerste keer ter vaststelling aangeboden aan de 

gemeente raad. Ten tijde van de behandeling zijn ten aanzien van het thema verkeer zorgen uit de 

omgeving kenbaar gemaakt. Nader overleg heeft geleid tot een aanvullend verkeersonderzoek dat 

als bijlage onderdeel uitmaakt van de toelichting. Het onderzoek heeft niet geleid tot aanpassingen 

aan het bestemmingsplan, noch zijn fysieke aanpassingen in de omgeving nodig voor de 

uitvoerbaarheid van het plan. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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