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1 1  I n l e i d i n g  

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het per-

ceel Grote Sloot 455 in Oudesluis. De bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf 

op deze locatie is gestaakt en de eigenaar van het perceel wil het perceel een 

woonbestemming geven. De bestaande agrarische bedrijfsgebouwen worden 

gesloopt en ter compensatie worden twee nieuwe woningen gerealiseerd. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de provinciale ruimte-voor-ruimteregeling. 

De bestaande agrarische bedrijfswoning (stolp) blijft bestaan en krijgt een 

woonbestemming. 

 

Om het plan mogelijk te maken, moet het vigerende bestemmingsplan voor de 

betreffende locatie worden gewijzigd: de agrarische bestemming komt te ver-

vallen en daarvoor in de plaats komt een woonbestemming voor drie woningen. 

Een deel van het perceel krijgt een bestemming als onbebouwde agrarische 

cultuurgrond. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin. 

 

Ten behoeve van de onderbouwing van het plan is een beeldkwaliteitsplan op-

gesteld dat de basis vormt voor het bestemmingsplan. 

 

De situering van het plangebied is weergegeven in figuur 1. 

 

 
F i g u u r  1 .  S i t u e r i n g  p l a n g e b i e d  ( t o p o g r a f i s c h e  k a a r t )  

 

 

PLANGEBIED 
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In het navolgende hoofdstuk is ingegaan op de huidige en toekomstige situatie 

in het plangebied. In hoofdstuk 3 zijn de relevante beleidskaders op provinci-

aal en gemeentelijk niveau besproken. Hoofdstuk 4 is het beeldkwaliteits-

hoofdstuk. Hoofdstuk 5 gaat in op de verschillende milieuaspecten van het 

plan. In hoofdstuk 6 wordt de juridische toelichting op het plan gegeven. Tot 

slot is in hoofdstuk 7 ingegaan op de economische en maatschappelijke uit-

voerbaarheid van het plan. 

 

 

LEESWIJZER 
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2 2  P l a n b e s c h r i j v i n g  

2 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Het plangebied ligt ten zuiden van Oudesluis aan de Grote Sloot nabij de krui-

sing met de Keinsmerweg. De Grote Sloot is de belangrijkste afwateringssloot 

in de Zijpe- en Hazepolder, die vanouds het water afvoert uit de omringende 

polders. De Zijpe- en Hazepolder is in 1597 na vele pogingen bedijkt en droog-

gevallen. De polder kent een strakke en rationele verkaveling, waarbij langs de 

wegen en vaarten bebouwingslinten ontstonden en op de knooppunten van we-

gen en vaarten dorpskernen. De vaarten en wegen boden goede mogelijkheden 

voor de afvoer van de agrarische producten, die in de polder werden geteeld. 

 

In de huidige situatie heeft de polder nog steeds voornamelijk een agrarische 

functie: grondgebonden veehouderij en bollenteelt. De schaalvergroting in de 

agrarische sector heeft ook in de Zijpe- en Hazepolder geleid tot het verdwij-

nen van een groot aantal agrarische bedrijven. Veel gebouwen in de bebou-

wingslinten in de polder hebben een woonfunctie gekregen. 

 

Het perceel Grote Sloot 455 maakt onderdeel uit van het bebouwingslint aan 

de noordzijde van de Grote Sloot. Hier was tot voor kort een agrarisch bedrijf 

gevestigd. Om bedrijfseconomische redenen is de agrarische bedrijfsvoering 

beëindigd. Op het erf bevinden zich: 

- een stolpboerderij; 

- twee ligboxenstallen met een oppervlakte van circa 700 m²; 

- een jongveestal van 100 m²; 

- een bovengrondse mestopslag van 175 m²; 

- een kuilvoeropslag van 420 m². 

 

Van het erf is verder circa 1.500 m² verhard. 
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F i g u u r  2 .  S i t u e r i n g  p l a n g e b i e d  a a n  d e  G r o t e  S l o o t  

 

 
 

 

F i g u u r  3 .  H u i d i g e  s i t u a t i e  
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Uit het beeldkwaliteitsplan blijkt het volgende: 

- De vrijgekomen bedrijfsbebouwing maakt een verouderde indruk; omdat 

de agrarische functie is beëindigd, dreigt verpaupering. 

- De bedrijfsgebouwen hebben geen cultuurhistorische waarde. 

- De bedrijfsgebouwen zijn storend in de lintbebouwing; het gaat om lan-

ge gebouwen met een lage kap, die in de lengterichting van de weg lig-

gen, terwijl de overige bebouwing in het lint veelal haaks op de weg is 

gesitueerd. 

 

De stolpboerderij is karakteristiek voor Noord-Holland en draagt bij aan de his-

torische agrarische identiteit van de Zijpe- en Hazepolder. Deze stolpboerderij 

wordt behouden. 

2 . 2   

T o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

Afgezien van de stolp bevinden zich op het erf van het voormalige agrarische 

bedrijf meerdere schuren die hun functie hebben verloren en een negatieve 

invloed op de beeldkwaliteit hebben. Deze schuren zullen worden afgebroken 

en de erfverharding wordt verwijderd. Op de vrijgekomen locatie zullen, in 

plaats daarvan, in het kader van de ruimte-voor-ruimteregeling (zie ook hoofd-

stuk 3), naast de stolpboerderij nog twee woningen worden gerealiseerd. In 

hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de landschappelijke inpassing en de 

ruimtelijke kwaliteit van de voorgenomen ontwikkelingen. 
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3 3  B e l e i d  

3 . 1   

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

Op 21 juni 2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie Noord-Holland 

2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vastge-

steld. De laatste versie van de PRVS is op 30 november 2011 in werking getre-

den, de structuurvisie is op 23 mei 2011 herzien. 

 

S t r u c t u u r v i s i e  N o o r d - H o l l an d  2 0 4 0  ( 2 0 1 0 / 2 0 1 1 )  

In de structuurvisie zijn de uitgangspunten en de sturingsfilosofie uit het 

‘Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord’, het voorheen geldende streekplan, 

overgenomen. Uitgangspunt tot 2040 is ‘kwaliteit door veelzijdigheid’. Noord-

Holland moet aantrekkelijk blijven in wat het is: een diverse, internationaal 

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

het landschap. Gelet op voorgaande doelstelling heeft de provincie een aantal 

provinciale belangen aangewezen. De drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk 

de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie Noord-Holland. 

 

 

 

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

( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d ,  2 0 1 0 )  

 

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

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

gedefinieerd, door te laten werken, heeft de provincie de PRVS opgesteld. 
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Hierin is een aantal algemene regels vastgesteld omtrent de inhoud van en de 

toelichting op bestemmingsplannen. Het gaat hierbij om onderwerpen in zowel 

het landelijk als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland waar een 

provinciaal belang een rol speelt. 

 

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

De in de structuurvisie gedefinieerde provinciale belangen zijn vastgelegd in 

de PRV. Deze verordening kent een aantal algemene regels omtrent de inhoud 

van en de toelichting op bestemmingsplannen. Het gaat hierbij om onderwer-

pen in zowel het landelijk als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland 

waar een provinciaal belang mee gemoeid is. Het provinciaal belang moet de 

inzet van de verordening kunnen rechtvaardigen. Bij het opstellen van de ver-

ordening is het beleid uit de structuurvisie opgenomen. De verordening is op-

gesteld om de uitvoering van de provinciale beleidslijnen te waarborgen. 

 

In de structuurvisie en de PRV wordt een onderscheid gemaakt tussen Bestaand 

Bebouwd Gebied (BBG) en Landelijk Gebied (LG). Voor het plangebied is het 

bestaand bebouwd gebied beperkt tot de fysiek aanwezige bebouwing en de 

bebouwing die op grond van een geldend bestemmingsplan is toegelaten (zie 

figuur 5). Alles wat daarbuiten valt is aan te merken als Landelijk Gebied. Voor 

het landelijk gebied is bepaald dat plannen aantoonbaar dienen te voldoen aan 

eisen van ruimtelijke kwaliteit, afgestemd op de benoemde (kern)kwaliteiten 

in de ‘Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’. 

 

 
F i g u u r  5 .  K a a r t f r a g m e n t  B e s t a a n d  B e b o u w d  G e b i e d :  B e s t a a n d  B e -

b o u w d  G e b i e d  i n  r o z e ,  r e s t  L a n d e l i j k  G e b i e d  ( p l a n g e b i e d  g l o b a a l  

i n  r o o d )  ( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  
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Voor het oprichten van de woningen geldt artikel 13, lid 5, namelijk dat wo-

ningbouw in het Landelijk Gebied mogelijk is indien deze tot stand komt onder 

de toepassing van de ruimte-voor-ruimteregeling als bedoeld in artikel 16. In 

artikel 16 staat dat een bestemmingsplan kan voorzien in de mogelijkheid van 

nieuwe woningen ter compensatie van storende bebouwing of functies buiten 

het BBG onder de volgende voorwaarden: 

- Een vermindering van het bebouwde oppervlak door een netto-afname 

van bebouwing. 

- Zekerstelling dat de herstructurering van de te saneren locatie inclusief 

de sloop van de hiervoor bedoelde bebouwing of functies plaats heeft. 

- Er niet meer woningen worden toegestaan dan noodzakelijk is om de 

sloop van bedoelde bebouwing of functies te realiseren; de compensatie 

vanuit het ruimte-voor-ruimtebeleid dient bij voorkeur plaats te vinden 

in of in aansluiting op bestaand bebouwd gebied. 

 

Tevens dient een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld te worden conform arti-

kel 15 van de verordening. 

 

Aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Er vindt een netto-afname van 

de bebouwing plaats. Gezamenlijk wordt er circa 1.000 m² bebouwing en 

2.000 m² verharding verwijderd; daarvoor in de plaats komt een bebouwd en 

verhard oppervlak van circa 700 m². Het oppervlak aan verharding neemt dus 

af met 2300 m². 

 

De nieuwe woningen kunnen uitsluitend worden gebouwd als de situatie gesa-

neerd is, dus de sloop van de bebouwing is zeker gesteld. Tevens hebben de 

gemeente en de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst afgesloten (zie 

ook paragraaf 7.1). 

 

De woningen worden grotendeels op de locatie van de bestaande agrarische 

opstallen gebouwd. Een klein deel van de bebouwing valt buiten ‘bestaand be-

bouwd gebied’. 

 

Hoofdstuk 4 en bijlage 1 voorzien in de genoemde beeldkwaliteitsparagraaf. 

 

L e i d r a ad  L a n d s ch ap  e n  Cu l tu u r h i s t o r i e  ( 2 0 1 0 )  

Provinciale Staten hebben in juni 2010 de ‘Leidraad Landschap en Cultuurhis-

torie’ vastgesteld. In dit beleidskader is door de provincie aangegeven welke 

landschappelijke en cultuurhistorische elementen overwogen moeten worden 

bij (ruimtelijke) ontwikkelingen en uitgangspunt kunnen zijn voor plannen. De 

ontwikkelingsgerichte benadering is het uitgangspunt van het beleid: ‘behoud 

door ontwikkeling’. In de Leidraad wordt ingegaan op de kernkwaliteiten die 

gelden als basis voor de ruimtelijke kwaliteit van het landschap van Noord-

Holland. 
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De provincie onderscheidt de volgende kernkwaliteiten: 

- Aardkundige waarden: deze worden onderverdeeld in ‘aardkundige mo-

numenten’ (beschermd middels de Provinciale Milieuverordening) en 

‘aardkundig waardevol gebied’ (beleid opgenomen in de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening Structuurvisie). 

- Archeologische waarden. 

- Tijdsdiepte: er moet zorgvuldig omgegaan worden met de bestaande 

(historische) kenmerken van het landschap. De provincie Noord-Holland 

wil dat de gelaagdheid van het landschap wordt meegenomen bij ruim-

telijke ontwikkeling. 

- Historische structuurlijnen: er dient bij nieuwe ontwikkelingen zoveel 

mogelijk rekening te worden gehouden met verkavelingsstructuren van 

Cultuurhistorische objecten. 

- Openheid: waarbij thema’s zoals verrommeling en verstedelijking een 

rol spelen, behoud van grootschalige open gebieden. 

- Stilte. 

- Donkerte. 

- Dorps-DNA: de specifieke eigenheid en identiteit van dorpen behouden. 

 

Het plangebied maakt geen deel uit van een gebied met aardkundige waarden. 

Op archeologische waarden wordt ingegaan in paragraaf 5.2. Op de overige as-

pecten wordt ingegaan in hoofdstuk 4. 

3 . 2   

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

B e s t e m m i n g s p l an  B u i t e n g e b i e d  Z i j p e  

Het plangebied maakt deel uit van bestemmingsplan Buitengebied Zijpe, dat 

op 22 april 2014 is vastgesteld. In het bestemmingsplan heeft het plangebied 

de bestemming ‘Agrarisch’ met een bijpassend bouwvlak (zie figuur 6) Deze 

bestemming is bedoeld voor agrarische bedrijven met bijbehorende bedrijven 

en dienstwoningen. Het gebruik van de gronden ten behoeve van wonen (an-

ders dan voor het bedrijfswonen) past niet binnen de agrarische bestemming. 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling om: 

- het gebruik van de gronden ten behoeve van wonen mogelijk te maken; 

- de bouw van twee extra woningen mogelijk te maken; 

- het agrarisch perceel deels een groene invulling te geven; 

- het agrarisch bouwvlak, zoals aangegeven in het bestemmingsplan Bui-

tengebied Zijpe van de verbeelding te verwijderen. 

 

Op de gronden in het plangebied rusten verder twee archeologische dubbelbe-

stemming en een dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’. Op deze as-

pecten wordt nader ingegaan in paragraaf 5.2 en 5.8. 
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F i g u u r  6 .  U i t s n e d e  v e r b e e l d i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  B u i t e n g e b i e d  Z i j -

p e  ( p l a n g e b i e d  v o o r l i g g e n d  p l a n  r o o d  o m l i j n d )  

 

W e l s t a n d sn o t a  2 0 1 3  

Het welstandsbeleid is erop gericht om bij te dragen aan een goede ruimtelijke 

kwaliteit van de bebouwing in gemeente. Ontwikkelingen die hiermee in strijd 

zijn, kunnen op basis van het welstandsbeleid in de hand worden gehouden. In 

hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan. 

 

C o n c l u s i e  

Voor het plan is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk, waar met voorlig-

gend plan in wordt voorzien. 
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4 4  B e e l d k w a l i t e i t  

4 . 1   

A n a l y s e  

Voor het landelijk gebied is in de structuurvisie bepaald dat plannen aantoon-

baar dienen te voldoen aan eisen van ruimtelijke kwaliteit, afgestemd op de 

benoemde (kern)kwaliteiten in de ‘Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’. De 

provincie wil de Noord-Hollandse landschappen optimaal gebruiken door hun 

(kern)kwaliteiten te benutten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Van de 

Leidraad is af te lezen dat het plangebied behoort tot het ‘Aandijkingenland-

schap’. Relevant zijn de volgende, in de Leidraad genoemde, kernkwaliteiten: 

 

H i s t o r i s c h e  s t r u c t u u r l i j n e n  ( l a n d s c ha p s - DN A )  

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

oude land lopende land en waterwegen met haaks daarop verbindingen tussen 

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

lijn. Binnen deze structuur vallen kavelpatroon, wegen, waterlopen en neder-

zettingen als gevolg van een totaalontwerp. 

 

C u l t u u r h i s t o r i s c he  ob j e c te n  

- Monumentale stolpboerderijen langs de Grote Sloot in Zijpe. 

- Stolpboerderijen langs wegen en vaarten zijn kenmerkende elementen. 

 

O p e n he i d  

- Grootschalige zeekleipolders en jonge droogmakerijen (Zijpe, Wierin-

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

arme zandgrond, lichte en zware oude klei en terpen. 

- Mate van openheid: zeer open. 

 

Het plan moet erop zijn gericht deze kernkwaliteiten te behouden en/of te 

versterken. 

 

Bij nieuwe ontwikkelingen is het uitgangspunt van het provinciaal beleid ‘be-

houd door ontwikkeling’. Nieuwe ruimtelijke plannen houden rekening met de 

ontwikkelingsgeschiedenis, de ordeningsprincipes, de bebouwingskarakteris-

tiek, de inpassing in de wijdere omgeving en het voorkomen van mogelijke ne-

gatieve effecten. Hierop wordt in het navolgende ingegaan. 

 

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

Noord-Holland Noord was voor onze jaartelling een groot waddengebied, dat 

gedeeltelijk werd afgesloten door een strandwallenzone. De zee brak echter 

regelmatig door de strandwallenzone heen, waardoor zich een veenlaag vorm-
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de door het groeien en afsterven van waterplanten. Door inbraken van de zee 

werd deze veenlaag ter hoogte van de huidige Zijpe- en Hazepolder weggesla-

gen en werden zand en klei afgezet. Daarna brak weer een periode van verlan-

ding aan, maar de zee wist toch nog regelmatig tot het achterland door te 

dringen. Na verschillende pogingen tot bedijking lukte het uiteindelijk in 1597 

de kwelders definitief te bedijken. De nieuw ontstane polder werd strak inge-

deeld, waarbij de Grote Sloot een functie kreeg als hoofdontwatering van de 

polder. De polder kreeg een agrarische functie met boerderijen en buiten-

plaatsen. Langs wegen en waterwegen ontstond lintbebouwing. Aanvankelijk 

werd een groot deel van de landerijen verpacht door Amsterdamse kooplieden. 

Later ging het eigendom over op Alkmaarders en plaatselijke agrariërs. 

 

Een uitgebreide beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het gebied is 

opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan, dat is opgenomen als bijlage 1 bij deze 

toelichting. 

 

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

Het plangebied is gesitueerd in Zijpepolder. Deze polder heeft een zeer open 

karakter, met een strakke, rechthoekige verkaveling. De kavels zijn in de afge-

lopen decennia steeds verder vergroot, maar de oorspronkelijke verkaveling is 

plaatselijk nog steeds zichtbaar. 

 

Rond het plangebied is sprake van een open lintbebouwing, met ter plaatse 

van de kruising met de Keinsmerweg een kleine bebouwingsverdichting. De 

structuren van de opgaande beplanting zijn overwegend gekoppeld aan de 

(boeren)erven. In enkele gevallen is de opgaande beplanting gekoppeld aan de 

weg (lijnvormige structuur). Ter hoogte van het plangebied bevindt zich tussen 

de schuren achter het bedrijf en de weg opgaande beplanting. 

 

In de waterstructuur is de Grote Sloot een belangrijke structuurlijn. 

 

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

De boerderij aan de Grote Sloot 455 is onderdeel van de open lintbebouwing 

langs de Grote Sloot ten zuiden van het dorp Oudesluis. De Grote Sloot strekt 

zich over circa 14 kilometer uit, met plaatselijk bebouwingsverdichtingen bij 

de dorpen. 

 

Kenmerkend voor de polder is dat op veel plaatsen stolpboerderijen voorko-

men. Dat geldt ook voor het perceel Grote Sloot 455. Daarnaast komt in de 

lintbebouwing individuele vrijstaande woonbebouwing voor en is in veel geval-

le sprake van bijgebouwde schuren en/of loodsen. De bebouwing kent een 

rechthoekige massaopbouw en bestaat overwegend uit één bouwlaag met kap. 

De stolpen en woningen staan relatief dicht op de weg. De hoofdgebouwen zijn 

overwegend met de voorzijde georiënteerd op de wegen, maar staan soms ook 

evenwijdig langs de weg. Dit komt tot uitdrukking in de nokrichting. Vooral de 

oudere hoofdgebouwen staan meestal iets hoger dan de achterliggende lande-

rijen. 
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De stallen van de boerderij aan de Grote Sloot 455 hebben een nokrichting 

evenwijdig aan de weg Grote Sloot. 

 

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

Bij de inpassing van deze ontwikkeling in het landschap is het belangrijk om 

respectvol om te gaan met de hierna volgende landschappelijke kwaliteiten en 

cultuurhistorische waardevolle elementen: 

- De openheid van het landschap. 

- De visuele relatie met het omliggende open landschap. 

- De opgaande erfbeplanting. 

- De rafelige randen van de erven. 

- De verkavelingsrichting. 

 

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

t e n  

Nieuw gebouwde woningen en schuren zijn vaak niet ingepast in de omgeving. 

De bebouwing staat veelal ‘koud’ in het landschap. Het gevolg hiervan is dat 

het zeer open landschap steeds meer wordt gedomineerd door een veelheid 

aan bouwvormen en kleur. Dit levert een zeer onrustig beeld op. Bij nieuwe 

ontwikkelingen is een goede landschappelijke inpassing van bebouwing en er-

ven dan ook van groot belang. 

 

Ook aan dit criterium wordt voldaan: de stallen evenwijdig aan de weg zijn 

momenteel matig ingepast in hun omgeving en vormen een stedenbouwkundige 

en landschappelijke dissonant. Omdat de agrarische functie is beëindigd, 

dreigt een geleidelijke verpaupering van deze gebouwen. De nieuwe bebou-

wing krijgt een vormgeving die past in de structuur. Ook qua materiaal – en 

kleurgebruik sluit de nieuwe bebouwing aan op die in de omgeving (zie het 

vervolg paragraaf 4.2). 

4 . 2    

B e e l d k w a l i t e i t s c r i t e r i a  e n  u i t w e r k i n g  

U i t g an g s pu n t en  

Voor herinrichting van het terrein worden conform de provinciale eisen de vol-

gende uitgangspunten gehanteerd: 

- Handhaving van de structuur van de lintbebouwing. 

- Zorgvuldige inpassing van bebouwing en beplanting. 

- Behoud van bestaande cultuurhistorische, stedenbouwkundige en land-

schappelijke karakteristieken. 

 

In het voorliggende plan wordt uitgegaan van het realiseren van twee woon-

percelen met een gelijke breedte en diepte. De achterzijde van het perceel is 

nu nog onderdeel van het agrarisch bouwvlak. Dit deel krijgt tot aan de be-

staande sloot aan de noordzijde van het perceel een bestemming ‘Groen’. Dit 

gebied wordt onderdeel van de tuin bij de stolp. Het meest noordwestelijke 
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deel van het perceel maakt onderdeel uit van het agrarische bouwvlak, maar is 

in gebruik als agrarische cultuurgrond. Dit deel krijgt de bestemming ‘Agra-

risch’. De voortuinen krijgen de bestemming ‘Tuin’. 

 

C r i t e r i a  b e b o u w i n g   

Voor de criteria voor de bebouwing wordt aangesloten bij de welstandscriteria 

van de voormalige gemeente Zijpe voor het deelgebied ‘Buitengebied Polders’: 

- De hoofdgebouwen zijn met de voorgevel georiënteerd op de weg. 

- Op de voorerven vindt tuinaanleg plaats, deels met aan de zijkanten op-

gaande beplanting. 

- De hoofdgebouwen hebben individuele massaopbouw en zijn georiën-

teerd op de weg. 

- Bijgebouwen en aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt of maken onder-

deel uit van het ontwerp. 

- De detaillering is sober en kent een duidelijke maatvoering. 

- De detaillering van bijgebouwen, aan- en uitbouwen is afgestemd op 

hoofdgebouw. 

- Het kleurgebruik is in overeenstemming met omgeving (gedekte kleu-

ren). 

 

Wat betreft de stolpen in de gemeente zijn specifieke criteria van toepassing, 

die zijn gericht op behoud van de historische kenmerken van stolpen en de bij-

behorende erven. 
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P r i n c i p e - u i t w er k i n g  

Figuur 7 geeft een beeld van de uitwerking van het plan. 

 

 

 

 
F i g u u r  7 .  P r i n c i p e - u i t w e r k i n g  ( o n t w e r p  S t u d i o  G r o e n b u r g )  

 

Voor de twee nieuwe woningen is uitgegaan van twee rechthoekige kavels met 

een gelijke breedte en diepte. De twee vrijstaande woningen staan in een ver-

springende rooilijn en zijn georiënteerd op de weg Grote Sloot. De situering 

ervan is zodanig dat zij de structuur van het landschap en de lintbebouwing 

versterken. De nieuw te bouwen woningen liggen terug ten opzichte van de be-

staande stolp. De vormgeving van de woningen refereert aan die van een kap-

berg en daarmee aan de kenmerken van het boerenerf. De architectuur en het 

kleur- en materiaalgebruik van de woningen zijn traditioneel, aansluitend op 

die van de bebouwing in de directe omgeving. De bebouwing sluit qua schaal 

en maat aan bij de bestaande bebouwing. Blikvanger blijft de karakteristieke 

stolpboerderij op het perceel. 
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Langs de weg is uitgegaan van een erfafscheiding in de vorm van een haag, een 

laag transparant hekwerk of alleen een sloot. Het erf biedt ruimte voor op-

gaand groen. Deels kan het bestaande opgaande groen worden gehandhaafd. 

Voor bomen, struiken en heesters wordt uitgegaan van een gebiedseigen sorti-

ment. Voor de twee woningen wordt één ontsluiting aangelegd. De oppervlakte 

verharding wordt beperkt. 

 

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de kenmerken van het plan wordt 

verwezen naar het Beeldkwaliteitsplan, dat is opgenomen in bijlage 1 bij deze 

toelichting. 

4 . 3   

H e t  p l a n  i n  r e l a t i e  t o t  h e t  p r o v i n c i a a l  

b e l e i d  

In paragraaf 3.1 is al aangegeven dat het plan voldoet aan de criteria voor de 

toepassing van de ruimte voor ruimteregeling: het oppervlak verharding neemt 

af, de sloop van de bestaande gebouwen is veilig gesteld en met de bouw van 

twee woningen resulteert een economisch haalbaar plan. Ook voldoet het plan 

aan de overige criteria uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie: 

1. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de bestaande (historische) kenmer-

ken van het landschap. Het plan heeft tot gevolg dat bestaande storen-

de bebouwing in de vorm van oude stallen wordt gesloopt. 

2. De nieuwe woningen sluiten aan op de bebouwingsstructuur van de be-

staande bebouwing. De nieuwe bebouwing richt zich naar de bestaande 

verkaveling - in tegenstelling tot de te slopen gebouwen. 

3. De bestaande waardevolle bebouwing in de vorm van een stolpboerderij 

wordt gespaard; dit element blijft de blikvanger in het gebied, ook om-

dat de nieuwe woningen worden teruggerooid ten opzichte van de stolp.  

4. Het zicht op het open landschap wordt verbeterd, doordat een meer 

open bebouwingsstructuur ontstaat. De bestaande beplanting zal deels 

worden gehandhaafd of vervangen door nieuw opgaand groen. De nieu-

we bebouwing past binnen de bestaande bebouwingsstructuur en verka-

velingsrichting. 

5. De twee woningen op deze plek hebben geen sterk negatieve gevolgen 

voor stilte en donkerte: als de bestaande boerderij opnieuw in bedrijf 

zou komen, zou dat waarschijnlijk aanzienlijk negatiever effecten heb-

ben. 
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5 5  M i l i e u a s p e c t e n  

Om het plan voor de woningbouw in het plangebied te realiseren dient aan een 

aantal randvoorwaarden te worden voldaan. In het navolgende wordt achter-

eenvolgens ingegaan op: 

- cultuurhistorie; 

- archeologie; 

- bodem; 

- ecologie; 

- externe veiligheid; 

- wegverkeerslawaai; 

- luchtkwaliteit; 

- water; 

- hinder van en voor bedrijven. 

 

Ten slotte zal worden onderbouwd waarom een milieueffectrapportage niet 

noodzakelijk is. 

5 . 1   

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

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

ziging geleid van art. 3.6.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Ieder bestemmingsplan dient dan tevens een analyse van cultuurhistorische 

waarden van het plangebied te bevatten. In de toelichting van een bestem-

mingsplan dient een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop 

met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. Hierbij dient 

tevens de historische (steden)bouwkunde en historische geografie te worden 

meegenomen in de belangenafweging. Aangegeven dient te worden welke con-

clusies aan de geanalyseerde waarden worden verbonden en op welke wijze 

deze worden geborgd in het bestemmingsplan. 

 

De aanwezige stolp in het plangebied staat als zodanig aangemerkt op de kaart 

die behoort tot de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie 

Noord-Holland. De beleidslijn die de provincie Noord-Holland hiervoor ingezet 

heeft, is dat er gestreefd moet worden naar het behoud van de 4600 bewaard 

gebleven niet-beschermde stolpboerderijen als identiteitsbepalend bouwtype 

in het Noord-Hollandse landschap. De bestaande stolp wordt behouden, waar-

mee wordt voldaan aan de provinciale beleidslijn. De stolp heeft overigens 

geen monumentale status. 

 

Het plangebied maakt geen deel uit van een gebied met aardkundige waarde. 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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Het bestemmingsplan leidt niet tot aantasting van cultuurhistorische of aard-

kundige waarden. Het plan mag op dit punt uitvoerbaar worden geacht. 

5 . 2   

A r c h e o l o g i e   

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

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

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

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

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

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

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

maatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeolo-

gische waarden. De Europese regels zijn opgenomen in de Wet op de archeolo-

gische monumentenzorg (Wamz). Met name de Monumentenwet is door de 

Wamz aangepast en gaat concreet in op de bescherming van archeologische 

waarden in planologische procedures. 

 

 
 

F i g u u r  8 .  K a a r t f r a g m e n t  a r c h e o l o g i s c h e  b e l e i d s k a a r t  v o o r m a l i g e  

g e m e e n t e  Z i j p e  ( p l a n g e b i e d  g l o b a a l  r o o d  b e g r e n s d )  

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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In figuur 8 is een kaartfragment van de archeologische beleidskaart van de 

voormalige gemeente Zijpe opgenomen. De kaart is ingedeeld in verschillende 

zones die elk een eigen beschermingsregime hebben. Wanneer er een nieuwe 

ontwikkeling plaatsvindt in de gemeente, kan met de archeologische beleids-

kaart nagegaan worden wat de archeologische verwachtingswaarde van het 

gebied is en of er noodzaak is tot het verrichten van een archeologisch onder-

zoek voor de specifieke locatie. Het plangebied ligt grotendeels in een gebied 

waar archeologisch onderzoek is vereist bij plannen die groter zijn dan 100 m² 

en dieper reiken dan 35 cm. 

 

De oppervlakte van het gebied waar woningbouw plaatsvindt omvat meer dan 

100 m². Op een groot deel van de gronden is echter bestaande bebouwing 

aanwezig die in de tijd van de bouw tot grondroerende werkzaamheden heeft 

geleid. De nieuw te bouwen woningen komen grotendeels op dezelfde plaats 

waar in de huidige situatie ook al gebouwen staan. De oppervlakte waar nieu-

we grondroerende activiteiten met een diepte van 35 cm of meer zullen 

plaatsvinden komt niet boven de gestelde drempelwaarde van 100 m². Het ver-

richten van archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. 

 

Het achterste deel van het terrein valt onder het gebied waar bij ingrepen van 

meer dan 2.500 m² en activiteiten van meer dan 50 cm diep archeologisch on-

derzoek plaats moet vinden. Deze zone valt geheel binnen de bestemming 

‘Agrarisch’. Hier mag niet worden gebouwd. Ook hier is dus geen nader onder-

zoek noodzakelijk. 

 

Het planvoornemen mag op grond van bovenstaande ten aanzien van het as-

pect archeologie uitvoerbaar worden geacht. 

5 . 3   

B o d e m  

In de Woningwet is bepaald dat door de gemeenteraad in de bouwverordening 

regels moeten worden opgenomen om het bouwen op verontreinigde bodem te 

voorkomen. Deze regels hebben onder andere betrekking op het uitvoeren van 

een (bodem)onderzoek naar de aard en schaal van de verontreiniging van de 

bodem. Ook is bepaald dat het college van Burgemeester en Wethouders (B en 

W) een beslissing op een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen 

moeten aanhouden als blijkt dat de bodem is verontreinigd dan wel het ver-

moeden bestaat dat er sprake is van ernstige verontreiniging. 

 

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

bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden over de uitvoerbaarheid van 

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

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

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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is dus feitelijk een onderdeel van de onderzoeksverplichting van B en W en de 

gemeenteraad bij de voorbereiding van een bestemmingsplan. 

 

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

gronden waarvan bekend is dat de milieuhygiënische kwaliteit onvoldoende is, 

worden bestemd met een bestemming die daarvoor gevoelig is. Om na te gaan 

in hoeverre de kwaliteit van de bodem ter plaatse van het plangebied geschikt 

is voor bewoning, is het ‘Bodemloket’ (www.bodemloket.nl) geraadpleegd. 

Hierop staan geen verdenkingen van bodemverontreiniging vermeld. In het ka-

der van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt een bodemonderzoek 

verricht. Zodra dit onderzoek is afgerond, worden de resultaten van het onder-

zoek toegevoegd aan deze paragraaf. 

 

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

b e g r e n s d )  

 

Naar verwachting zal de kwaliteit van de bodem niet leiden tot belemmeringen 

voor de uitvoering van het plan. 

5 . 4   

E c o l o g i e  

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig plan te toetsen, is een ecologische in-

ventarisatie van de natuurwaarden in het projectgebied uitgevoerd. Tevens is 

gekeken naar de effecten op beschermde gebieden in de omgeving. Het doel 

hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- 

en faunawet en/of een oriënterend onderzoek in het kader van de Natuur-

beschermingswet 1998 of de Ecologische Hoofdstructuur noodzakelijk is. Het 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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projectgebied is daartoe op 12 juni 2013 bezocht door een ecoloog van Bügel-

Hajema Adviseurs. 

 

T e r r e i n o m s t an d i g h ed e n  

Het projectgebied betreft een deel van een erf, met schuren, een mestsilo en 

een sloot. 

 

 
F i g u u r  1 0 .  P r o j e c t g e b i e d  v a n u i t  h e t  z u i d o o s t e n  g e z i e n   

 

S o o r tb e s ch e r m i n g  

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het 

soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) van de 

Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soor-

ten worden opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en dier-

soorten’. De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en 

faunawet van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsni-

veau van planten- en diersoorten, namelijk: licht beschermd, middelzwaar be-

schermd en streng beschermd. De inheemse vogelsoorten hebben een eigen 

afwijkend beschermingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als 

strenge beschermingsregime. 

 

Uit de informatie van de NDFF (geraadpleegd 20 juni 2013) blijkt dat in de di-

recte omgeving van het projectgebied naast enkele in het kader van de Flora- 

en faunawet licht beschermde diersoorten, ook enkele streng beschermde 

soorten zijn waargenomen. Het betreft enkele waarnemingen van vleermuis-

soorten. De sloot langs het projectgebied is tijdens het veldbezoek bemonsterd 

met een fijnmazig schepnet. Hierbij zijn alleen exemplaren tiendoornige ste-

kelbaars aangetroffen. Gezien de dikke sliklaag, het ontbreken van een onder-

watervegetatie en het feit dat een septic tank loost op deze watergang, wor-

den zwaarder beschermde soorten in deze sloot ook niet verwacht. De groten-

deels lage schuren staan leeg, hebben geen spouw, zijn deels al vervallen en 

WETGEVING: FLORA- EN 

FAUNAWET 

INVENTARISATIE 
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het dak bestaat uit golfplaat zonder betimmering aan de binnenzijde. De be-

bouwing is hierdoor niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen of nest-

plaats voor huismus. Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde planten-

soorten aangetroffen. Er staan soorten als grote brandnetel, fluitekruid, gewo-

ne es, riet en opslag van vlier. Gezien de inrichting en het gebruik van het pro-

jectgebied worden verder enkele algemene, licht beschermde soorten (zoals 

spitsmuizen) en zwaarder beschermde vogels in en direct rond het projectge-

bied verwacht. In bomen langs de sloot kunnen vogels als vink, houtduif en 

winterkoning tot broeden komen. Alle inheemse vogelsoorten zijn in het kader 

van de Flora- en faunawet zwaar beschermd. 

 

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen van enkele licht be-

schermde soorten worden vernietigd en verstoord. Ook kunnen hierbij enkele 

exemplaren worden gedood. Licht beschermde soorten worden niet in hun 

voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ont-

wikkelingen. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.  

Het is verboden nesten van vogels (indien nog in functie) te vernietigen of te 

verstoren. Met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dient der-

halve rekening te worden gehouden met het broedseizoen. De Flora- en fau-

nawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het is van belang of 

een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt 

dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt. 

 

G e b i e d s b e s ch er m i n g  

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1989 van kracht geworden. 

Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurge-

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

se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. 

Onder de Natuurbeschermingswet zijn drie typen gebieden aangewezen en be-

schermd: Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van be-

staande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en 

vormt de basis voor het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en is voor de provincie Noord-

Holland uitgewerkt in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening (provinciaal ruimtelijk natuurbeleid). 

 

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de EHS bij ruimte-

lijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van weidevogelleefgebie-

den. Voor weidevogels is openheid en rust van belang. Rond opgaande beplan-

ting en bebouwing ligt een verstoringszone. 

 

Het plangebied ligt midden in aangewezen weidevogelleefgebied. In artikel 25 

van de Provinciale Ruimtelijke Verordening staat dat een bestemmingsplan dat 

betrekking heeft op weidevogelleefgebieden niet voorziet in de mogelijkheid 

van nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of een uit-
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breiding daarvan. Een uitzondering hierop is onder andere woningbouw waarbij 

sprake is van de toepassing van de regeling Ruimte voor Ruimte (artikel 26) 

waarbij de natuurdoelen leidend zijn. 

 

De ruimte-voor-ruimteregeling wordt toegepast waarbij de nieuwe bebouwing 

binnen het bouwvlak wordt gerealiseerd. Tevens wordt een kleine schuur ach-

ter het woonhuis verwijderd. Bij de inrichting van het projectgebied wordt 

achter de woningen een strook grond groen ingericht. Deze strook is nu gro-

tendeels verhard met langs de noordzijde een bomenrij. 

 

Het projectgebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen bescherm-

de gebied betreft het Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen op 

ongeveer 5 kilometer afstand ten westen van het projectgebied. Het meest 

nabijgelegen beschermde gebied in het kader van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur ligt op ruim 1 kilometer afstand ten noorden van het projectgebied. Het 

betreft een bosperceel met waterplas. 

 

De nieuwe bebouwing wordt gerealiseerd in de lintbebouwing langs de Grote 

Sloot op de locatie van de huidige schuren. Ten noorden van deze nieuwe be-

bouwing worden bomen aangeplant. Ook in de huidige situatie is opgaande be-

planting aanwezig langs de noordzijde van het projectgebied. Het effect van 

de nieuwe inrichting is derhalve vergelijkbaar verstorend voor weidevogels als 

de huidige situatie. Hierbij is uitgegaan van een verstoringszone van 250 meter 

rond bebouwing of boerderijen en 100 meter rond een gemeentelijke lijnvor-

mige beplanting. Er treden door de ontwikkelingen geen negatieve effecten 

op, op het weidevogelleefgebied. Aanbevolen wordt wel om bij de inrichting 

van de groenstrook ten noorden van de bebouwing te kiezen voor een in-

richting zonder hoge opgaande beplanting. Voor weidevogels geldt dat hoe ho-

ger de verstorende factor is, hoe groter de verstoringszone is. 

 

De overige beschermde gebieden liggen, gezien de aard van de ingrepen en de 

ligging van het projectgebied op een voldoende afstand. Er zijn geen negatieve 

effecten als gevolg van de ontwikkelingen te verwachten. Voor deze activiteit 

is daarom geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 no-

dig. De voorgenomen activiteit is ook niet in strijd met het ‘nee, tenzij’-beleid 

uit de SVIR en de uitwerking daarvan in het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid 

(Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening) 

voor de Ecologische Hoofdstructuur. Deze inventarisatie geeft geen aanleiding 

voor verder onderzoek. 

 

Gezien de terreinomstandigheden, de ligging van het onderzoeksgebied en de 

aard van het plan, is op basis van de ecologische inventarisatie een voldoende 

beeld ontstaan. 

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat er geen noodzaak 

bestaat voor een vooronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet. Wan-

neer bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening wordt ge-
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houden met het broedseizoen van vogels is voor deze activiteit geen ontheffing 

van de Flora- en faunawet nodig. 

 

Voorts is naar voren gekomen dat er geen noodzaak bestaat een voortoets in 

het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel een analyse van na-

tuurwaarden in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid uit te 

voeren. Voor deze activiteit is geen vergunning op grond van de Natuurbe-

schermingswet 1998 nodig. De activiteit is op het punt van ruimtelijk natuur-

beleid niet in strijd met de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provincia-

le Ruimtelijke Verordening. 

 

Het plan is wat betreft de natuurwet en -regelgeving uitvoerbaar. 

5 . 5   

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

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij 

gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of 

LPG. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen 

(bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van ge-

vaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en spoor en 

door buisleidingen. De veiligheidsrisico’s in het kader van externe veiligheid 

worden uitgedrukt in een plaatsgebonden risico en een groepsrisico. De nor-

men voor het plaatsgebonden en het groepsrisico hebben tot doel een vol-

doende veiligheidsniveau te garanderen voor de burger als persoon, dan wel 

deel uitmakend van een groep. 

 

Om na te gaan of bij het planvoornemen ook aandachtspunten op het vlak van 

de externe veiligheid aanwezig zijn, is de risicokaart van de provincie Noord-

Holland geraadpleegd. Uit de risicokaart blijkt dat zich in de directe omgeving 

van het plangebied geen risicobronnen bevinden die van invloed kunnen zijn op 

het plangebied. Ook bevinden zich in of in de omgeving van het plangebied 

geen ondergrondse of bovengrondse transportroutes voor gevaarlijke stoffen. 

 

De gemeente Schagen heeft een Beleidsvisie externe veiligheid 2012-2015 op-

gesteld. In de beleidsvisie is informatie wat betreft alle knelpunten op het ge-

bied van externe veiligheid in de gemeente opgenomen. Binnen de gemeente 

Schagen is momenteel geen sprake van knelpuntsituaties. Er is wel geconsta-

teerd dat in een aantal gevallen knelpunten kunnen ontstaan als bestemmings-

plannen of omgevingsvergunningen niet worden aangepast. Hiervan is echter 

geen sprake in de omgeving van het plangebied. 

 

Voorliggend bestemmingsplan wordt uit oogpunt van externe veiligheid niet be-

lemmerd. Deze conclusie wordt nog voorgelegd aan de Veiligheidsregio/brand-

weer. 
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5 . 6   

G e l u i d h i n d e r  

In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg een zone heeft, waar-

binnen onderzoek naar de geluidbelasting aan de gevels van nieuw te bouwen 

woningen en gebouwen ten behoeve van andere geluidgevoelige functies plaats 

moet vinden. Een uitzondering geldt voor: 

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

- wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 

 

Voor het plangebied is de weg Grote Sloot van belang. De maximumsnelheid op 

deze weg is aan de zijde van de planontwikkeling (westzijde) 30 km/uur en 

aan de oostzijde van de Grote Sloot 60 km/uur. Voor de westzijde van de Gro-

te Sloot is derhalve op basis van de Wet geluidhinder geen akoestisch onder-

zoek noodzakelijk. De weg heeft voor gemotoriseerd verkeer bovendien voor-

namelijk een ontsluitende functie voor aanliggende bebouwing. De verkeersin-

tensiteit ligt naar verwachting niet boven de 1000 motorvoertuigen per et-

maal. Bij een dergelijke lage intensiteit is, mede gezien de afstand van de 

nieuw te bouwen woningen tot de wegas (circa 20 meter), geen aantasting van 

het woon- en leefklimaat te verwachten. Er wordt dus voldaan een het vereis-

te van een ‘goede ruimtelijke ordening’. 

Wel moet uiteraard worden voldaan aan de vereisten van het Bouwbesluit wat 

betreft het maximale geluidniveau in de woning (33 dB). 

 

De afstand tussen de as van de weg aan de oostzijde van de Grote Sloot en de 

voorgevel van de nieuw te bouwen woningen is minimaal circa 52 meter. In bij-

lage 2 is berekend dat het wettelijk maximum wat betreft het geluidniveau 

aan de gevel van de nieuw te bouwen woningen (48 dB) wordt bereikt als de 

verkeersintensiteit 6100 motorvoertuigen per etmaal bedraagt. Een dergelijke 

hoge verkeersintensiteit is niet te verwachten: ook de weg Grote Sloot – oost-

zijde heeft voornamelijk een functie voor plaatselijk verkeer. 

 

Vanuit het oogpunt van geluidhinder als gevolg van wegverkeerslawaai zijn er 

geen belemmeringen voor de bouw van woningen. 

5 . 7   

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

Het plan dient te voldoen aan regels voor luchtkwaliteit. Aangetoond moet 

worden dat er geen normen worden overschreden. Nederland heeft de Europe-

se regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieube-

heer. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van 

een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing). 
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Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

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

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

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

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

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

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

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

op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

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

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

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

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

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

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

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

 

Op basis van de CROW-publicatie nr. 317 ‘Verkeersgeneratie woon- en werkge-

bieden’ (december 2012) mag worden uitgegaan van een ritproductie van 8,4 

ritten per woning per etmaal. Met het planvoornemen worden twee nieuwe 

woningen in het plangebied gerealiseerd. Dit betekent dat het aantal motor-

voertuigen per etmaal op de omliggende wegen, als gevolg van het plan, met 

gemiddeld 16,8 voertuigbewegingen per etmaal zal toenemen. In de praktijk 

zal dit aantal verkeersbewegingen nog geringer zijn, omdat geen rekening is 

gehouden met de afname van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de 

beëindiging van de agrarische functie van de voormalige boerderij. 

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

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

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

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

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

bepaald. 
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F i g u u r  1 1 .  W o r s t - c a s e b e r e k e n i n g  v o o r  d e  b i j d r a g e  v a n  h e t  e x t r a  

v e r k e e r  a l s  g e v o l g  v a n  e e n  p l a n  o p  d e  l u c h t k w a l i t e i t  

 

Uit de berekening met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een 

toename van 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) niet overschrijdt. Door het geringe aantal 

te realiseren woningen op deze locatie moet het planvoornemen derhalve wor-

den beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit 

kan achterwege blijven. 

 

In de omgeving van het plangebied is er geen indicatie dat grenswaarden van 

het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer worden overschreden. 

Het plan voldoet derhalve aan het gestelde in het onderdeel luchtkwaliteit van 

de Wet milieubeheer. De uitvoerbaarheid van voorliggend plan wordt niet door 

onaanvaardbare gevolgen voor de luchtkwaliteit belemmerd. 

5 . 8   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is de watertoets verplicht voor bestemmings-

plannen. In een hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven 

op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de wa-

terhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of 

en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishou-

ding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schrif-

telijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtij-

dig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen 

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

 

Voor elk plan wordt in het kader van de watertoets bepaald wat het effect is 

op de waterhuishouding. Als verantwoordelijke instantie voor het waterbeheer 

in en in de directe omgeving van het plangebied hanteert Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier (HHNK) als uitgangspunt dat het bebouwen van lan-

delijk gebied geen verslechtering van de waterhuishoudkundige situatie mag 

betekenen. Daarom adviseert het Hoogheemraadschap bij uitbreiding van ver-
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hard oppervlak compenserende maatregelen te nemen. Het hoogheemraad-

schap denkt daarbij aan vergroting van de bergingscapaciteit door bestaande 

waterlopen te verbreden of door nieuw oppervlaktewater aan te leggen. Tijde-

lijke berging van water door uitbreiding van het wateroppervlak creëert een 

grotere buffer in het systeem en daardoor een geringere peilstijging bij hevige 

regenval. De initiatiefnemer van het bouwplan is verantwoordelijk voor deze 

compenserende waterberging. Dat geldt zowel voor de financiering als voor de 

daadwerkelijke aanleg. 

 

Wanneer er sprake is van een toename van verhard oppervlakte is het nodig 

om nieuw oppervlaktewater te compenseren. Voorliggend bestemmingsplan 

voorziet in de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen, verwijdering van verhar-

ding en vervangende woningbouw. De oppervlakte van de te slopen bedrijfsbe-

bouwing en te verwijderen verharding is groter dan de oppervlakte van de 

nieuw te bouwen woningen. Netto is er sprake van een afname van verhard 

oppervlak met circa 2.300 m², wat gunstig is voor de waterhuishouding. Com-

pensatie als gevolg van dit bestemmingsplan is dan ook niet noodzakelijk. 

 

Bij de toepassing van de digitale watertoets (bijlage 3) is wel gebleken dat de 

werkzaamheden in de nabijheid van een regionale waterkering (de kaden langs 

de Grote Sloot) en een primaire waterloop (de Grote Sloot) plaatsvinden. Hier-

over heeft contact plaatsgevonden met het HHNK op 2 en 3 juli 2013. Omdat 

de nieuwe woningen buiten de teen van de regionale waterkering worden ge-

bouwd (zie figuur 12) en het plan niet voorziet in de bouw van kelders, heeft 

het HHNK geen bezwaar tegen de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Omdat de bouwactiviteiten plaatsvinden binnen het waterstaatswerk geeft het 

HHNK aan dat nog wel een watervergunning vereist is. Voor de aanvraag daar-

van zal tijdig contact worden gezocht met de afdeling Vergunningen van het 

HHNK. 

 

Conform de eisen van het HHNK wordt hemelwater vanaf de percelen van de 

nieuw te bouwen woningen afgevoerd naar het oppervlaktewater. Voor het 

vuilwater wordt gebruik gemaakt van het bestaande rioolstelsel. 

 

ONDERZOEK 
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F i g u u r  1 2 .  T e e n  v a n  d e  w a t e r k e r i n g  t e r  p l a a t s e  v a n  G r o t e  S l o o t  

4 5 5  ( r o d e  l i j n ;  b r o n :  H H N K )  

 

Voorliggend bestemmingsplan heeft geen negatieve effecten voor de water-

huishouding. In verband met het verkrijgen van een watervergunning zal voor-

afgaand aan de realisatie contact worden gezocht met het HHNK. 

5 . 9   

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

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

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

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

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

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

mogelijk voorkomen. 

 

Uit de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelas-

tende activiteiten gehanteerd. Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten 

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

meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en hinderge-

voelige objecten, zoals woningen, om hinder en schade aan mensen binnen 

aanvaardbare normen te houden. De grootste afstand is bepalend. De genoem-

de maten zijn richtinggevend, maar met een goede motivering kan en mag 

hiervan worden afgeweken. 
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Er dient te worden aangetoond dat het plan buiten de invloedssfeer van be-

drijvigheid in de nabije omgeving valt. Tevens dient te worden aangetoond dat 

het plan geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. 

 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee nieuwe wonin-

gen. Een woning is een gevoelige functie. In de directe omgeving van het plan-

gebied komen vooral woningen voor. De dichtstbijzijnde boerderij is gesitu-

eerd ten oosten van het plangebied op minimaal 180 meter. In de VNG-nota 

wordt een afstand van 100 meter als richtafstand genoemd. Het dichtstbijzijn-

de bedrijf is Loonbedrijf Wester aan de Keinsmerweg 103. Dit bedrijf bevindt 

zich op minimaal circa 70 meter van de woningen. Volgens de VNG-nota is de 

wenselijke afstand tussen woningen en een loonbedrijf minimaal 50 meter. 

Ook aan deze eis wordt voldaan. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande zijn er geen belemmeringen in het kader 

van hinder van bedrijven te verwachten. Het bestemmingsplan mag op dit punt 

uitvoerbaar worden geacht. 

5 . 1 0   

M i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e  

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

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

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

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

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

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

worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen zijn. Voor deze 

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

vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. 

 

Het onderhavige bestemmingsplan kent een beperkt aantal ontwikkelingsmoge-

lijkheden. De milieueffecten van deze ontwikkelingen zijn in de voorgaande 

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

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

de locatie en de omgeving hebben geen bijzondere kenmerken waardoor er 

een verwaarloosbare kans is op belangrijke nadelige effecten, de activiteit 

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

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

keken. Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding voor een vervolgonderzoek 

in het kader van een m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling. 
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6 6  J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

6 . 1   

A l g e m e e n  

W e t  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  en  B e s lu i t  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  

Op 1 juli 2008 zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelij-

ke ordening (Bro) in werking getreden. Het voorliggende bestemmingsplan is 

opgesteld op grond van de Wro en het Bro. 

 

Op grond van artikel 3.1.3 van het Bro moet een bestemmingsplan worden uit-

gewerkt in: 

- een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel 

of de doeleinden worden aangegeven; 

- bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

- regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

- voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en afwijkingsregels. 

 

Ook moet op grond van artikel 3.1.6 van het Bro een bestemmingsplan samen-

gaan met een toelichting waarin ten minste zijn opgenomen: 

- een onderbouwing van de in het bestemmingsplan gemaakte keuze van 

bestemmingen; 

- de resultaten van de (noodzakelijke) voor het bestemmingsplan uitge-

voerde onderzoeken; 

- de resultaten van het overleg en de inspraak op grond van artikel 3.1.1 

van het Bro. 

 

Op grond van artikel 1.2.1 van het Bro (in werking getreden op 1 januari 2010) 

moet het bestemmingsplan digitaal beschikbaar gesteld worden. Om dit moge-

lijk te maken moet het bestemmingsplan worden uitgewerkt in een zogenoem-

de GML. In de GML is er een koppeling tussen de kaart, regels en toelichting 

(het bestemmingsplan) gemaakt. Deze koppeling van de kaart, regels en toe-

lichting is de zogenoemde verbeelding van het bestemmingsplan. Hiervoor 

moet het bestemmingsplan worden opgesteld overeenkomstig de RO-standaar-

den: 

- Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012); 

- Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2012); 

- Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2008 (PRBP2008). 
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Het voorliggende bestemmingsplan is zo opgesteld dat het bestemmingsplan 

digitaal beschikbaar gesteld kan worden. Dit betekent dat: 

- alle verschillende onderdelen van de kaart een zogenoemde IMRO-2012- 

code hebben; 

- de digitale kaart is opgesteld volgens de standaardtechniek voor uitwis-

seling GML; 

- de regels overeenkomstig de SVBP2012 zijn opgesteld; 

- de toelichting en regels digitaal aan de kaart zijn gekoppeld. 

 

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

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

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

van de Wabo is een deel van de Wro opgenomen in de Wabo. 

 

Op grond van de Wabo en het Bor is de omgevingsvergunning ingevoerd. In de 

omgevingsvergunning worden verschillende vergunningtrajecten (zoals bouw-

vergunning, milieuvergunning etc.) gebundeld. In artikel 2.1 van de Wabo is 

een algemeen gebruiksverbod opgenomen. Op grond hiervan is voor een ge-

bruik dat op grond van een bestemmingsplan niet is toegestaan een omge-

vingsvergunning noodzakelijk. 

 

Door de inwerkingtreding van de Wabo en het Bor is een aantal begrippen op 

grond van de Wro vervallen. Deze begrippen worden ook in de SVBP2012 ge-

bruikt. 

6 . 2   

B e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e  

In de Wro en het Bro zijn wettelijke regels voor de bestemmingsplanprocedure 

vastgelegd. Hierin zijn de volgende fasen onderscheiden: 

 

V o o r b e r e i d i n g s f a s e  

De gemeente voert ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmings-

plan onderzoek uit naar de bestaande situatie en de mogelijke (ruimtelijke) 

ontwikkelingen in de gemeente. De gemeente stelt voor het overleg op grond 

van artikel 3.1.1 van het Bro haar voornemen (vaak in de vorm van een voor-

ontwerpbestemmingsplan) beschikbaar aan de besturen en diensten van hogere 

overheden. Ook biedt de gemeente eventueel de mogelijkheid om een reactie 

te geven op het voorontwerpbestemmingsplan via inspraak. De gemeente geeft 

een reactie op de overleg- en inspraakreacties. De uitkomsten hiervan worden 

vermeld in de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan en voor zover nood-

zakelijk verwerkt in regels en verbeelding. 
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T e r i n z ag e l eg g i n g s f a se  

Na de aankondiging in de Staatscourant, in ten minste één plaatselijk dag-, 

nieuws- of huis-aan-huisblad en op de internetpagina van de gemeente wordt 

het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. 

In deze periode kan door iedereen een zienswijze op het ontwerpbestem-

mingsplan worden ingediend. 

 

V a s t s t e l l i n g s f a s e  

Na de periode van terinzagelegging stelt de gemeenteraad het ontwerpbe-

stemmingsplan, mogelijk met wijzigingen, binnen een periode van ten hoogste 

12 weken vast. 

 

B e r o e ps f a s e  

Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het vast-

stellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. 

Indien Gedeputeerde Staten of de Inspectie Leefomgeving en Transport een 

zienswijze hebben ingediend die door de gemeenteraad niet volledig is over-

genomen of indien de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft 

vastgesteld, geschiedt bekendmaking en terinzagelegging uiterlijk 6 weken na 

vaststelling. Uiterlijk 6 weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit 

kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. 

 

Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven 

aan zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de Inspectie Leefomgeving en 

Transport wordt het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 we-

ken na vaststelling bekend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk 2 weken na vast-

stelling het bestemmingsplan ter inzage gelegd. 

6 . 3   

B e s t e m m i n g e n  

In deze paragraaf is een korte toelichting op de juridische regels behorende bij 

het plan gegeven. Het bestemmingsplan sluit zoveel mogelijk aan bij het be-

stemmingsplan Buitengebied van de (voormalige) gemeente Zijpe, dat ter visie 

heeft gelegen. Aan de hand van de bestemmingsregels kan het planvoornemen 

worden gerealiseerd. In de toekomst kan de gerealiseerde situatie vervolgens 

worden gehandhaafd. 

 

H o o fd s tu k  1 :  I n l e i d en d e  r e g e l s  

B eg r i p p e n  

In dit artikel worden waar nodig de in de regels gebruikte begrippen verklaard. 

Dit is alleen het geval wanneer begrippen niet op voorhand voor een eenduidi-

ge uitleg, conform normaal spraakgebruik, vatbaar zijn. Een deel van deze be-

grippen is voorgeschreven in de SVBP2012. 
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W i j ze  v a n  m e t en  

De wijze waarop maten, afstanden en dergelijke gemeten moeten worden, is 

voor een belangrijk deel voorgeschreven in de SVBP2012. Deze regels zijn 

overgenomen in artikel 2 van dit bestemmingsplan. 

 

H o o fd s tu k  2 :  B e s t e m m i n g s r eg e l s  

In het bestemmingsplan komen vier bestemmingen voor: ‘Agrarisch met waar-

den’, ‘Groen’, ‘Tuin’ en ‘Wonen’. 

 

A g r a r i s c h  

In het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe rust op het achterste deel van het 

perceel een agrarische bestemming met een bouwvlak. Het gedeelte van dit 

agrarische bouwvlak, dat in de nieuwe situatie geen deel uit zal maken van het 

woonperceel, is bestemd als ‘Agrarisch’. Binnen deze bestemming mogen geen 

gebouwen worden gebouwd. De keuze voor de bestemming ‘Agrarisch’ en bij-

voorbeeld niet de bestemming ‘Tuin’ of ‘Wonen’ is gelegen in het huidige en 

toekomstige agrarische gebruik van de gronden.  

 

T u i n  

Vanuit een oogpunt van beeldkwaliteit is het wenselijk dat de ruimte voor de 

woningen onbebouwd blijft. Deze gronden hebben daarom de bestemming 

‘Tuin’ gekregen. Iets vergelijkbaars geldt voor de gronden achterop het voor-

malige agrarische perceel. 

 

W o n e n  

Het voor de woonfunctie bedoelde deel van het plangebied is bestemd als 

‘Wonen’, al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden en bed & break-

fast. De regeling hiervoor is, voor zover relevant, grotendeels overgenomen uit 

het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe. 

 

In deze bestemming mogen hoofdgebouwen uitsluitend binnen het op de ver-

beelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd. Per bouwvlak is ten hoogste 

één woning toegestaan. De toegestane maatvoering van de nieuwe woningen is 

aangegeven op basis van de uitgangspunten uit van het beeldkwaliteitsplan. De 

maximale goot- en bouwhoogte zijn bepaald op 6 en 9 meter. Voor de be-

staande stolp geldt de bestaande maatvoering als norm. 

 

Ook voor de omvang en situering van aan- en uitbouwen, overkappingen en 

bijgebouwen is aansluiting gezocht bij de regels uit het bestemmingsplan Bui-

tengebied Zijpe. Bij afwijking kan de stolp eventueel worden gesplitst in twee 

woningen. 

 

D u b b e lb e s t em m i n g en  

W a a r d e  –  A r c h e o l o g i e  3  

Conform het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige 

gemeente Zijpe krijgt het grootste deel van het plangebied de dubbelbestem-

ming ‘Waarde - Archeologie 3’ (zie paragraaf 5.2). 
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W a a r d e  –  A r c h e o l o g i e  5  

Conform het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige gemeente Zijpe 

krijgt een deel van het plangebied de dubbelbestemming ‘Waarde - 

Archeologie 5’. De betekenis hiervan is overigens beperkt, omdat deze dubbel-

bestemming alleen geldt voor de bestemming ‘Agrarisch’, waar verder niet 

mag worden gebouwd. 

 

W a t e r s t a a t  -  Wa te r k e r i n g  

Eveneens conform het bestemmingsplan Buitengebied krijgt de zone langs de 

Grote Sloot de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’. Zoals aangege-

ven in paragraaf 5.8, gaan hiervan geen beperkingen van uit op het voorliggen-

de plan. 

 

H o o fd s tu k  3 :  A l g e m en e  r eg e l s  

A n t i - d ub b e l t e l r e g e l  

De anti-dubbeltelregel ziet er op toe dat grond die reeds eerder bij een ver-

leende omgevingsvergunning voor het bouwen is meegenomen, niet nog eens 

bij de verlening van een nieuwe omgevingsvergunning voor het bouwen mag 

worden meegenomen. De anti-dubbeltelregel heeft uitsluitend betrekking op 

situaties die plaatsvinden ten tijde van het geldende bestemmingsplan. 

 

A l g em e ne  g eb r u i k s r e g e l s  

In de algemene gebruiksregels is vastgelegd welk gebruik in ieder geval strijdig 

is met de in de regels gegeven bestemmingsomschrijvingen en zijn regels vast-

gelegd voor een beroep of bedrijf aan huis. 

 

A l g em e ne  a fw i j k i n g s r e g e l s  

De algemene afwijkingsregels bieden enige flexibiliteit als het gaat om het af-

wijken van in het plan opgenomen maten en bieden ruimte om bepaalde voor-

zieningen te kunnen realiseren. Bij afwijking kunnen onder voorwaarden voor-

zieningen voor mantelzorg worden gerealiseerd. 

 

H o o fd s tu k  4 :  O v er g an g s -  en  s l o t r eg e l s  

O v e r g a ng s r e ch t  

De in het Bro voorgeschreven formulering van het overgangsrecht is opgeno-

men in deze regels. 

 

In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande 

voorzieningen, zoals ondergrondse leidingen, wegen, paden, parkeervoorzie-

ningen, bermen, geluidwerende voorzieningen, centrale installaties ten behoe-

ve van de energievoorziening, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheer-

sing in de vorm van watergangen, duikers, waterkeringen en dergelijke in de 

bestemming begrepen, zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. 

ONDERGESCHIKTE 

VOORZIENINGEN 
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7 7  U i t v o e r b a a r h e i d  

7 . 1   

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

Het voorliggende bestemmingsplan is in het kader van de ruimte-voor-ruimte-

regeling opgesteld om in het plangebied compenserende woningbouw te reali-

seren. 

 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad een 

exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. Wat 

onder een bouwplan moet worden verstaan, is in artikel 6.2.1 Besluit ruimte-

lijke ordening (Bro) aangegeven. Het plan, bestaande uit de realisatie van 

twee woningen ter vervanging van agrarische bedrijfsbebouwing met een 

bedrijfswoning in het plangebied, is een bouwplan op grond van artikel 6.2.1, 

lid b, Bro. 

 

Het doel van een grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de fi-

nanciële haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het 

kostenverhaal, waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. Er wordt onder-

scheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de 

privaatrechtelijke weg in de vorm van overeenkomsten. In het geval van een 

exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffen-

de gronden. 

 

De gemeente en de initiatiefnemer hebben op grond van bovenstaande en op 

grond van het geldende beleid in het kader van de ruimte-voor-ruimte-regeling 

(zie paragraaf 3.1) derhalve gezamenlijk een exploitatieopzet opgesteld. De 

kosten worden via een exploitatieovereenkomst op de initiatiefnemer ver-

haald. 

 

Voorliggend bestemmingsplan mag economisch uitvoerbaar worden geacht. 

7 . 2   

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

Het bestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro 

aan de diverse overleginstanties. Van vijf instanties is een reactie ontvangen. 

De overlegreacties zijn als bijlage 4 bij deze toelichting opgenomen. 

 

EXPLOITATIEOPZET 

CONCLUSIE 
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7 . 2 . 1   

P W N  

PWN maakt de volgende opmerkingen: 

1. Ter veiligstelling van onze in het plan te leggen c.q. aanwezige leidin-

gen verzoeken wij u vooral ook die voorwaarden in acht te nemen die 

openbare nutsbedrijven nu eenmaal moeten stellen om hun taak in het 

algemeen belang te kunnen uitoefenen. Een zeer belangrijke voorwaar-

de is die van het beschikbaar stellen van voldoende ruimte in openbare 

grond voor het ondergronds verkeer. Deze ruimte dient vrij te zijn van 

bomen en stekelige beplanting, terwijl de overige beplanting van dien 

aard dient te zijn dat ons leidingnet te allen tijde goed bereikbaar 

blijft. Ingeval de leidingstrook voorzien wordt van verharding, dient de-

ze verharding ‘open’ te zijn. Tevens dient het leidingtracé vrij te blij-

ven van opslag e.d. In dit kader willen wij u wellicht ten overvloede 

wijzen op de Nederlandse norm NEN 7171-1 en de praktijkrichtlijn NPR 

7171-2. Onderdeel hiervan vormt een standaard dwarsprofiel voor een 

standaard dwarsprofiel voor een woonstraat en een industriegebied. Wij 

zullen het op prijs stellen als u, alvorens tot effectuering van het plan 

wordt overgegaan, in overleg treedt met ons bedrijf onder telefoon-

nummer 06-53978378.  

 

2. Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het PWN-

distributienet ten behoeve van de te realiseren nieuwbouw wordt ont-

worpen op de drinkwatervraag. Vervolgens wordt in overleg met de 

brandweer (gemeente) bestudeerd of het verzoek om bluswater (op di-

verse locaties in het plan) in het ontwerp kan worden ingepast. In de 

gevallen dat dit niet kan worden gehonoreerd, dient de brandweer (ge-

meente) naar een alternatieve bluswatervoorziening uit te zien. Wij at-

tenderen u erop dat alternatieven, naar onze inschatting, in een zeer 

vroeg stadium ontwikkeld dienen te worden zodat er voldoende financi-

ele middelen voor vrijgemaakt kunnen worden. 

 

3. Wij vragen u eveneens aandacht voor het standaarddocument VANN. Dit 

document is door de nutsbedrijven in Noord-Holland opgesteld ten be-

hoeve van de aanleg van voorzieningen in nieuwbouwgebieden. Dit do-

cument is op te vragen bij ons bedrijf. 

 

4. In het belang van de volksgezondheid mogen de in het plan gelegen 

gronden geen gevaarlijke stoffen bevatten, die na leidingaanleg in het 

drinkwater terecht kunnen komen. Zonder uw tegenbericht nemen wij 

aan dat in het onderhavige plan geen vervuilde gronden aanwezig zijn. 

 

R e a c t i e  

1. De verplichting tot het realiseren van een bluswatervoorziening wordt 

bij realisatieovereenkomst verplicht gesteld c.q. afgedwongen.  
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2. Initiatiefnemer wordt hierop gewezen. 

 

3. Het document zal bij initiatiefnemer onder de aandacht worden ge-

bracht zodat die hiermee bij (de voorbereiding van) de uitvoering reke-

ning kan houden.  

 

4. In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan is onderzoek 

gedaan naar de bodemgesteldheid ter plaatse.  

7 . 2 . 2   

V e i l i g h e i d s r e g i o  

De Veiligheidsregio maakt de volgende opmerkingen: 

1. Onze conclusie is dat er geen sprake is van (toenemende) relevante risi-

co’s ten aanzien van externe veiligheid. Wij maken daarom geen gebruik 

van ons adviesrecht, als bedoeld in artikel 13 van het Bevi en artikel 12 

van het Bevb. 

 

2. Ten aanzien van de bluswatervoorziening adviseren wij u om na te gaan 

of er een primaire bluswatervoorziening of een gelijkwaardige voorzie-

ning aanwezig is, nog moet worden gerealiseerd of moet worden gewij-

zigd naar aanleiding van de voorgenomen realisatie van de bestem-

mingsplanwijziging. Het plangebied is verder goed bereikbaar voor hulp-

diensten. 

 

R e a c t i e  

1. Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

2. De verplichting tot het realiseren van een bluswatervoorziening wordt 

bij realisatieovereenkomst verplicht gesteld c.q. afgedwongen.  

7 . 2 . 3   

H o o g h e e m r a a d s c h a p  H o l l a n d s  N o o r d e r k w a r -

t i e r  

Het Hoogheemraadschap maakt de volgende opmerkingen: 

1. Zoals in de waterparagraaf aangegeven is in juli 2013 reeds een water-

advies gegeven op dit ruimtelijk plan. In het concept-ontwerpbestem-

mingsplan is dit wateradvies op de juiste wijze verwerkt. Wij kunnen 

derhalve instemmen met het concept-ontwerpbestemmingsplan. 

 

2. Wellicht ten overvloede maak ik u erop attent dat voor de (bouw)werk-

zaamheden, aanvullend op de planologische procedure, een waterver-

gunning noodzakelijk is voor de volgende onderdelen: 

- Verrichten van (bouw)werkzaamheden binnen het waterstaatswerk 

(waterkering); 

 



300.44.00.62.00.toe - Bestemmingsplan Grote Sloot 455 te Oudesluis - 28 oktober 2014 
 

46 

- Realisatie dam en duiker in een bestaande waterloop (t.b.v. inrit); 

- Realisatie van een extra inrit op een weg in beheer zijnde bij HHNK. 

 

R e a c t i e  

1. Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

2. Initiatiefnemer wordt verzocht de watervergunning aan te vragen via 

het OLO. 

7 . 2 . 4   

G a s u n i e  

Het plan is door ons getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid van het 

Ministerie van I&M voor onze aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het 

per 1 januari 2011 in werking getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb). Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plange-

bied buiten de 1% letaliteitgrens van onze dichtst bij gelegen leiding valt. 

Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere plan-

ontwikkeling. 

 

R e a c t i e  

Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 

7 . 2 . 5   

R U D  

Prima onderbouwing voor zowel paragraaf 5.6 Geluidhinder als voor paragraaf 

5.7 Luchtkwaliteit. Berekeningen en gedachtegang zijn goed te volgen en (dus) 

in orde. 

 

R e a c t i e  

Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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beeldkwaliteitsplan 4

inleiding

Aan de Grote Sloot 455 te Oudesluis bevindt 
zich een agrarisch bouwperceel voor de 
veehouderij, waar de veehouderij activiteiten  
om bedrijfseconomische redenen zijn gestaakt. 
De locatie ligt in een agrarische omgeving in de 
gemeente Zijpe aan de lintbebouwing van de Grote 
Sloot. 

Het erf heeft een agrarische bestemming en is 
navenant ingericht. Op de locatie bevindt zich een 
stolpboerderij, 2 ligboxenstallen, een jongveestal, 
bovengrondse mestopslag, werktuigenberging, kuil-
voeropslag en erfverharding.

Gezien het verliezen van de functie van de 
bedrijfsgebouwen, door de beëindiging van het 
bedrijf, wil de eigenaar graag gebruik maken 
van de Ruimte voor Ruimte regeling. In ruil voor 
het slopen van de bedrijfsmatig te gebruiken 
bebouwing en verbetering van de kwaliteit van het 
landschap, wordt medewerking aan de gemeente 
gevraagd voor het realiseren van twee bouwkavels 
voor woningbouw op de saneringslocatie. De 
bedrijfswoning (stolp) met tuin en bijgebouwen blijft 
behouden. 

De gemeente Zijpe heeft aangegeven dat voor dit 
verzoek de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte 
mogelijkheden biedt. De regeling Ruimte voor 
Ruimte is gericht op verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit van het landelijk gebied. Dit gebeurt door 
bestemmingswijzigingen en sloop van storende of 
niet passende bebouwing in het landschap. Door de 
locatie te saneren en her in te richten valt ruimtelijke 
winst te behalen. 

De provincie omschrijft ruimtelijke kwaliteit aan de 
hand van kernkwaliteiten van het landschap. Deze 
kernkwaliteiten zijn ingedeeld in drie lagen; de 
ondergrond (aardkundige waarden, archeologische 
waarden en tijdsdiepte), het landschap ofwel 
landschaps-DNA (cultuurhistorische objecten, 
historische structuurlijnen, openheid, stilte en 
duisternis) en de occupatie ofwel het dorps-DNA. 

Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld om de nieuwe 
woningen zorgvuldig in te passen in het plangebied. 
Het plan geeft inzicht in de ruimtelijke kwaliteitswinst 
als gevolg van de sloop van het bedrijf en de 
inpassing van twee compensatiewoningen. Door 
nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten sluiten bij 
de kernkwaliteiten van het landschap wordt nieuwe 
kwaliteit bereikt en wordt de identiteit van de plek 
behouden of versterkt.

In dit rapport is als eerste een analyse van 
het plangebied en zijn omgeving opgenomen. 
Vervolgens wordt een model voor de herinrichting 
van het plangebied geschetst. De gewenste 
beeldkwaliteit wordt hierna verder uitgewerkt. 

In het beeldkwaliteitsplan zijn duidelijke keuzes 
gemaakt om een hoogwaardige ontwikkeling 
van het plangebied te waarborgen. De kwaliteit 
van het plangebied wordt bepaald door enerzijds 
de ruimtelijke en stedenbouwkundige opzet en 
anderzijds door de architectonische kwaliteit van de 
bebouwing. In het plan wordt rekening gehouden 
met de ontwikkelingsgeschiedenis en de kwaliteiten 
van het landschap.

De in het beeldkwaliteitsplan opgenomen rand-
voorwaarden geven richting aan de verdere 
uitwerking van het plan. De bouwinitiatieven 
in het plangebied worden getoetst aan dit 
beeldkwaliteitsplan.
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Topografische kaart, plangebied in de lintbebouwing aan de Grote Sloot, bebouwing 
verdicht rondom de kruising Keinsmerweg/ Grote Sloot

Luchtfoto huidige situatie plangebied Grote Sloot 455, Oudesluis
Het rood omlijnde gebied is de ontwikkellocatie. De stippellijn is het bestaande agrarische 
bouwblok

Grote Sloot

455
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analyse

De ontwikkelingsgeschiedenis

De planlocatie bevindt zich aan de Grote Sloot 
nabij de kruising Keinsmerweg/ Grote Sloot, in de 
gemeente Zijpe. In dit gebied heeft de zee een 
belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van het 
landschap. Na de vorming van de ondergrond en 
de daarop aanwezige natuur, heeft de mens het 
landschap in gebruik genomen en in grote mate 
gevormd. 

Waddengebied
De gemeente Zijpe is ontstaan uit de gebieden van 
de Zijpe- en Hazepolder. De polder is van oorsprong 
een waddenachtig gebied bestaande uit geulen, 
kreken en kwelders. ‘Via geulen werd fijn zand en 
klei afgezet tussen zones van veen.’ (G.P. Alders, 
2007)

Veenvorming
‘Omstreeks 3500 voor Christus nam de 
zeespiegelstijging af en werden er langs de kust 
langwerpige zandruggen afgezet, de zogenaamde 
strandwallen. Deze voorlopers van de duinen 
zorgden ervoor dat de invloed van de zee op het 
achterland afnam zodat er veenvorming plaats kon 
vinden.’ (K. Hund, 2007) Het gebied werd beter 
begaanbaar. Vanaf de 8e eeuw werd eerst op 
kleine en later op grotere schaal het veengebied 
ontgonnen door de mens.  

Getijdengebied, Zijper Gat
Door de ontwatering en ontginning van het veen 
daalde het maaiveld en nam de invloed van de zee 
weer toe. ‘De akkers in de ontginningen kwamen 
zo laag te liggen dat ontwatering nauwelijks nog 
mogelijk was en door infiltratie van zeewater 
veranderde het gebied achter de duinen in een 
moeras dat uiteindelijk de vorm van een lagune 
aannam.’ (G.P. Alders, 2007)

In de loop van de 9e en 10e eeuw brak de zee, 
door winderosie en stormvloeden, op verschillende 
plaatsen door de smalle duinenrij.  Het zeewater 
schuurde in de huidige Zijpe polder een diepe geul 
uit, genaamd de Sipe. ‘Dit stroomgat had in de 12e 
en 13e eeuw zijn grootste omvang en vormde een 
grote bedreiging voor het achterliggende land.’ 
(G.P. Alders, 2007) Tijdens deze periode is het 
veenpakket in de Zijpe verdwenen en werd er door 
het zeewater zand en klei afgezet. 

‘In de loop van de 14e eeuw verlandde het zeegat.  
Er was een strandvlakte ontstaan waarop nollen 
en duinen opstoven. Na de St.Elizabethvloed van 
1421 drong de zee weer binnen en had tot gevolg 
dat grote delen van het grondgebied tot binnenzee 
veranderden.’ (G.P. Alders, 2007)

De bedijking van de Zijpe
Pas in de 16e eeuw was men in staat om de grotere 

waterplassen door bemaling droog te leggen. In 
1597 zijn, na vele pogingen, de Zijper kwelders 
omdijkt en zo ontstond de Zijpe polder. 

‘Nova Roma’ dat was het ideaal dat Jan van 
Scorel (1495-1562) met de bedijking van de Zijpe 
voor ogen had. Hij tekende een kaart van de Zijpe 
met daarop zeven dorpskerken afgebeeld. In 
1552 ontving hij een octrooi om de Zijpe van een 
kweldergebied tot land te maken.’  (G.P. Alders, 
2007) Gezien de hoogteverschillen tussen de 
delen van het drooggevallen land, verdeelde men 
de polder in 20 afdelingen. Elke afdeling werd 
aangeduid met een hoofdletter. Deze afdelingen 
werden weer onderverdeeld in kleinere kavels.

Van Scorels plan was niet direct succesvol, pas 
na drie keer geïnundeerd te zijn, slaagde het plan. 
Door de inundaties zijn de ontwateringssloten 
dichtgeslibd met zand. Ter plaatse van de Ruigeweg 
en de Belkmerweg, waren oorspronkelijk twee 
afwateringssloten parallel aan de Grote Sloot. In 
1597, bij de vierde bedijkingspoging werd de polder 
definitief drooggelegd. Bij de definitieve bedijking 
werden er wegen aangelegd op de dichtgeslibde 
sloten, de Ruigeweg en de Belkmerweg.  ‘Er werden 
nieuwe sloten gegraven tussen deze wegen in. De 
Grote Sloot was blijven bestaan en werd slechts 
op enkele plaatsen opnieuw uitgegraven. Deze 
sloot diende als de belangrijkste afwateringssloot 
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van de polder. Voor de ontwatering van de 
polder werd gebruik gemaakt van windmolens, 
waarvan de meeste inmiddels verdwenen zijn. De 
molenbemaling bleef operationeel tot in de 20e 
eeuw.’ (G.P. Alders, 2007)

‘Bij de planmatige opzet van de polders werden er 
nieuwe wegen en vaarten aangelegd waardoor er 
goede transportmogelijkheden over weg en water 
ontstonden.’ (K. Hund, 2007) Na de bedijking  van 
de Zijpe werd het land van de polder in gebruik 
genomen als agrarisch gebied en ontstond er ruimte 
voor nieuwe bebouwing. Er werden boerderijen en 
buitenplaatsen aangelegd. Langs wegen en vaarten 
ontstonden bebouwingslinten en bij kruisingen 
dorpskernen. ‘De grondbezitters in de Zijpe, in het 
begin voornamelijk Amsterdamse kooplieden maar 
later ook Alkmaarders en Zijpenaren, verpachtten 
hun land.’ (G.P. Alders, 2007)

Het gebied is tegenwoordig voornamelijk in gebruik 
voor grondgebonden veehouderij en bollenteelt.

Zijpe rond 1631

Topografische kaart, huidige situatie

Ontwerp Zijpepolder ‘Nova Roma’, Jan van Scorel 

Zijpe rond 1870



beeldkwaliteitsplan 8

verkaveling met een noord-zuid gerichte hoofd-
structuur die in een knik meebuigt met de loop 
van de vroegere getijdengeul. De langgerekte, 
noord-zuid georiënteerde blokken zijn verdeeld in 
regelmatige, langwerpige kavels. Deze verkaveling 
is in de loop van de 20e eeuw door agrarische 
ontwikkelingen vergroot. Toch is het karakter van de 
oorspronkelijke polder bewaard gebleven.

In de provincie Noord-Holland zijn verschillende 
aardkundige monumenten en aardkundige 
waardevolle gebieden. Het plangebied ligt niet in 
een aardkundig waardevol gebied. Het plangebied 
is wel gelegen in één van de 10 archeologie-
gebieden in Noord-Holland die van provinciaal 
belang is. West-Friesland is in zijn geheel als 
archeologie-gebied aangemerkt. Het plangebied ligt 
in Archeologie-3. 

Lijnen/ linten
De Zijpe- en Hazepolder kenmerkt zich door zijn 
duidelijke lineaire structuur. De hoofdstructuur 
wordt bepaald door dijken, watergangen en 
bebouwde/ beplante wegen. In dit gebied vallen de 
drie Noord-Zuid gerichte ontginningsassen en de 
egalementsloten daartussen op.

De ontginningsassen zijn belangrijke cultuur-
historische dragers. Ze tonen de ontginnings-
geschiedenis van de polder en geven richting aan 
het landschap. Ze liggen op gelijke afstand van 
elkaar (twee kaveldiepten). ‘De egalementsloten 
lopen parallel tussen de ontginningsassen in. Er 
is een ruimtelijke tegenstelling tussen de voorkant 
van de ontginningsassen (de wegen met de 
boerderijen)  waar de meeste menselijke activi-
teiten plaatsvinden en de rustigere achterkanten 
langs de egalementsloten.’ (gemeente Zijpe, 2009) 
De lengtewegen zijn onderling verbonden door een 

viertal dwarswegen. Het plangebied is gelegen nabij 
een kruising van De Grote Sloot met de dwarsweg 
Keinsmerweg. 

Het later gegraven Noordhollandsch Kanaal volgt 
voor een groot deel de ontginningsstructuur, het 
zijkanaal Stolpen-Schagen staat hier dwars op. 

De verschillende ontginningsassen hebben ieder 
hun eigen identiteit. De 15 kilometer lange Grote 
Sloot is sinds de drooglegging de belangrijkste 
ontginningsas en één van de belangrijkste 
structurerende lijnen in de Zijpepolder. De Grote 
Sloot is een rechte vaart met aan weerszijden 
een weg, deels begeleid door beplanting, met 
daarlangs stolpboerderijen met groene erven, 
burgerhuizen met tuinen, herenhuizen en restanten 
van landgoederen. De as heeft een formele, statige 
uitstraling. 

Ruimtevorm
Het aandijkingslandschap karakteriseert zich door 
haar rust en grote open ruimtes (kamers) tussen de 
ontginningsassen. Opgaande elementen zoals de 
bebouwingslinten, dijken en beplanting, begrenzen 
de open ruimten. De polders zijn uitgestrekt en 
vlak en de agrarische sector is duidelijk aanwezig. 
Langs de ontginningsas de Grote Sloot  wordt de 
openheid afgewisseld met opgaande beplanting 
en bebouwing. Langs de Grote Sloot zijn enkele 
besloten dorpskernen en verdichte lintbebouwing. 
Buiten de kernen zijn er lange doorzichten 
tussen de bebouwing en de erven door, naar het 
achterliggende landschap.

De kwaliteiten van het landschap

Het plangebied ligt in een aandijkingspolder, de 
Zijpe polder. De Zijpe- en Haze Polder wordt aan 
de westkant begrensd door de duinen en aan 
alle andere zijden door dijken. In deze polder is 
de historische landschappelijke ontwikkeling nog 
duidelijk zichtbaar. Het is een ‘leesbaar’ landschap 
met een grootschalige en planmatige opzet. De 
identiteit wordt bepaald door het cultuurtechnische 
karakter met sloten, dijken, molens, sluizen en 
gemalen. De compositie van wegen, sloten, erven  
en lintbebouwing, vormt de kernkwaliteit van het 
gebied, tezamen met de openheid. Om nieuwe 
ontwikkelingen in het landschap in te passen, is 
het van belang om eerst de kwaliteiten van het 
landschap te beschrijven. In dit hoofdstuk wordt 
de ruimtelijke kwaliteit van het landschap nader 
geanalyseerd.

Poldersysteem 
‘De Zijpe is geen droogmakerij, maar een bedijking. 
Een bedijking loost, door gebruik te maken 
van het tijverschil, met een sluis op zee.’ (HZA 
stedebouw&landschap, 2008) De Zijpepolder is 
verdeeld in twintig verschillende kleine polders, al 
naargelang de hoogteligging van de grond. Deze 
polders, die aangegeven worden met hoofdletters, 
hadden ieder voor een deel hun eigen bemaling. 
Per een of twee van deze polders was er een molen 
die de polders bemaalde. Het overtollige water 
van deze polders werd gespuid op de boezem, de 
Groote Sloot, welke van noord naar zuid door de 
Zijpepolder loopt. Vanaf daar werd het water verder 
getransporteerd. 

Verkaveling
De Zijpe polder kenmerkt zich door de rationele 
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Verkavelingsstructuur aan weerszijden van de Grote Sloot, rationele structuur. Plangebied gelegen nabij kruising Grote Sloot/ Keinsmerweg. Rondom de kruising is een ruimtelijke 
verdichting van de lintbebouwing 

Poldergrid met indeling in 20 vakken Poldergrid van noordzuid-assen en dwarswegen, 
bebouwings-kernen op de kruisingen

Blauw raamwerk. De Grote Sloot, het Noordhollands Kanaal 
en kanaal Stolpen-Schagen vormen de hoofdwatergangen
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De ordeningsprincipes van het buitengebied langs de 
Grote Sloot. Massa van bebouwing en erfbeplanting 
gelegen aan de weg/ ontginngingsas. 
Verdicht lint rondom kruising Grote Sloot/ Keinsmerweg

De bebouwingskarakteristiek
De gemeente Zijpe is een kust- en 
plattelandsgemeente met een relatief lage 
bevolkingsdichtheid. De dorpskernen liggen op 
kruispunten van de noord-zuid gelegen Grote Sloot 
met de oost-west lopende wegen. De dorpen langs 
de Grote Sloot zijn herkenbare, verdichte elementen 
in het landschap. De Grote Sloot schakelt 
vier dorpen (Burgerbrug, Sint Maartensbrug, 
Schagerbrug en Oudesluis) aan elkaar. In deze 
kernen bevinden zich de voorzieningen zoals kerk, 
kroeg, bakker en school. 

De planlocatie is gelegen nabij de kruising Grote 
Sloot/ Keinsmerweg. Ook bij deze kruising is 
het bebouwingslint meer verdicht. In de historie 
waren er op dit kruispunt naast landbouw ook 
ambachtelijke activiteiten en middenstand. 

Daar waar de lintbebouwing zich niet verdicht 
heeft,  bevindt zich verspreid liggende solitaire 
lintbebouwing aan weerszijden van de Grote Sloot. 

De bebouwing langs de Grote Sloot bestaat 
uit (stolp)boerderijen (met bedrijfsbebouwing/ 
schuren en kapbergen), herenhuizen en kleinere 
arbeiderswoningen/ burgerwoningen en is 
georiënteerd op de landschappelijke drager/weg. 
Verder zijn er langs een aantal ontginningsassen 
nog enkele landgoederen/ buitenplaatsen, enkele  
poldermolens (rijksmonumenten), en kerken in de 
dorpskernen te vinden.

De architectuur van de bestaande omliggende 
bebouwing  varieert van landelijk/ agrarisch, tot 
statig en tot eenvoudig en traditioneel. Ieder huis 
is individueel te onderscheiden. De bebouwing 
is voornamelijk vrijstaand en ligt iets terug op 
ruime kavels. De rooilijn van de bebouwing 

verspringt. Bijgebouwen staan meestal los van de 
hoofdgebouwen, naast of achter de woningen. 

De toegepaste materialen zijn dakpannen, riet, 
metselwerk en hout in een traditionele kleurstelling. 
Gevels van woningen zijn veelal representatief. 
De detaillering is zorgvuldig en gevarieerd, van 
eenvoudig tot rijk. 

Groenstructuur 
De hoofdgroenstructuur van de Grote Sloot wordt 
voornamelijk gevormd door de erfbeplantingen. 
Van oudsher is de agrarische bebouwing omzoomd 
door erfbeplanting en windsingels. Ook zijn er nog 
enkele geriefhoutbosjes (klein hakhoutbos) aan de 
polderkant van de wegen, en een aantal groene 
gebieden behorend bij (voormalige) buitenplaatsen 
(met boomgaarden, moestuinen en lusttuinen). 
Langs de Grote Sloot is de beplantingstrook niet 
continu en smaller dan aan de andere linten. De 
beplantingseenheden liggen als groene eilanden 
in de weidse vlakte. Langs de groene clusters 
zijn ruime vergezichten. ‘Waar het gebied voor 
de teelt van bloembollen is ingericht zien we zeer 
grote bedrijfsschuren in het gebied ontstaan. Bij 
deze schaalvergroting verdwijnt steeds meer 
erfbeplanting zodat de nieuwe bebouwing zeer 
open in het gebied ligt.’ (K. Hund, 2007)

Het gebruik
De meeste gronden in de Zijpepolder bestaan 
uit cultuurgraslanden ten behoeve van de 
melkveehouderij, bollenteelt en akkerbouw. 
Het agrarische grondgebruik bepaalt het open 
karakter van de polder. Aanvankelijk bestond het 
grondgebruik uit grasland, dit is echter vooral op de 
meer zanderige gronden aan de westzijde naar het 
telen van bloembollen verschoven. In de agrarische 
sector is de concurrentie groot en schaalvergroting 

van bedrijven onontkoombaar. Deze ontwikkelingen 
zullen van invloed zijn op het landschap, het 
gebruik van de bestaande agrarische bedrijven en 
het aantal agrariërs in de toekomst. 

Het land is in de Provinciale Structuurvisie 
aangewezen als weidevogel leefgebied. Daarnaast 
zijn stilte en donkerte kernkwaliteiten van het 
landschap. Het plangebied ligt niet in een van de 
stiltegebieden die de Provincie Noord- Holland 
heeft aangewezen. Donkerte gebieden zijn nog niet 
aangewezen door de Provincie.



11 Grote sloot 455, oudesluis

Erfbeplanting bepaalt groenbeeldStolpboerderij met kapberg achterop erf. 
Eenvoudige erfindeling met hagen en bomen

Stolp met kapberg aan de Grote Sloot

Verspreid liggende erven langs de Grote Sloot. 
Bebouwing georiënteerd op de weg, terugliggend van de 
weg, bijgebouwen achter op het erf, Google Earth

Verdichte lintbebouwing langs De Grote Sloot, rondom de kruising met Keinsmerweg. 
Gevarieerde bebouwing, verspringende rooilijnen, bomen en hagen in voortuinen 
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Bestemmingsplan buitengebied 1989, Grote Sloot 455, 
Oudesluis

De ligboxenstallen, zichtbaar vanaf de weg

Zicht op erf vanaf de Grote Sloot, 
links stolp, rechts ligboxstallen

Huidige situatie plangebied

Op de planlocatie aan De Grote Sloot 455 te 
Oudesluis, bevindt zich een veehouderij locatie. 
De locatie is gesitueerd aan de Grote Sloot nabij 
de kruising Keinsmerweg/ Grote sloot aan de 
westzijde richting Oudesluis. Het is gelegen in 
de lintbebouwing, en in een agrarisch gebied op 
de grens tussen de bloembollenteelt richting de 
Ruigeweg en grasland aan de rand van de Grote 
Sloot. 

Het perceel heeft in het vigerende bestemmingsplan 
een agrarische bestemming. Het bedrijf is 
aan beide zijde begrensd door particuliere 
woonbestemmingen. Verder agrarische ontwik-
keling is hierdoor onmogelijk geworden door de 
afstand die een agrarisch gebouw moet hebben ten 
opzichte van een woonbestemming.

Tot enkele jaren geleden werden hier koeien 
gemolken. Om bedrijfseconomische redenen heeft 
de huidige eigenaar de veehouderij activiteiten 
gestaakt. Door de leegstand maakt de locatie een 
verouderde indruk. 

Het plangebied (rood omlijnde gebied in kaart op 
volgende bladzijde) is circa 7760 m2. Het bouwvlak 
loopt aan de overzijde van de achtersloot verder 
door het land in. Dit gedeelte achter de sloot is 
onbebouwd gebleven. 

Op het erf bevinden zich de volgende gebouwen en 
verhardingen:
- stolpboerderij 
- twee oude ligboxstallen (gelegen evenwijdig langs 
  de weg) met een oppervlakte van tezamen circa 
  700 m2

- jongveestal van circa 100 m2
- bovengrondse mestopslag 175 m2
- werktuigenberging 200 m2
- kuilvoer opslag van 420 m2
- erfverharding circa 1500 m2

De vrijgekomen bedrijfsgebouwen zijn ongeschikt 
voor moderne veehouderij en te klein van schaal 
om daar ook geschikt voor te maken. De gebouwen 
zijn oud, hebben geen cultuurhistorische waarde en 
geven een verstorend effect in de lintbebouwing. 
Vooral de ligboxenstallen aan de rijweg zijn 
beeldbepalend en maken een verarmde indruk. 

Stolpboerderijen zijn karakteristiek voor deze 
omgeving en dragen bij aan de historische 
agrarische identiteit. De stolpboerderij staat vooraan 
op het perceel. Deze zal behouden blijven. 

Door de huidige vraag om het gebied te saneren en 
her in te richten, ontstaan er mogelijkheden om het 
karakter van de lintbebouwing te versterken.

Zie de afbeeldingen op deze en op de volgende 
pagina’s voor een beeld van de huidige situatie.
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Plattegrond bestaande situatie Grote Sloot 455, Oudesluis

Plan/ontwikkelgebied 

Agrarisch bouwblok 
bestemmingsplan Buitengebied 1989

Bestaande stolp

Bestaande bijgebouwen

Erfverharding
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Keinsmerweg
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Ligboxenstallen, zicht vanaf de Grote Sloot

Ligboxenstallen, zicht vanaf perceel richting stolp

Stolp vooraan de weg Achtererf met veel erfverharding

Achtererf met veel erfverharding

Uitzicht naar de overkant vanaf de locatie

Doorzicht op landschap vanaf achtererf

Mestopslag en ligboxenstal op het erf Percelen grasland achter de locatie
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De herinrichting van het plangebied 

Zoals in geheel Nederland, is er in Noord-Holland 
een ontwikkeling gaande waarbij in toenemende 
mate agrarische bebouwing zijn oorspronkelijke 
functie verliest. ‘Eén van de oorzaken van 
verrommeling (het teruglopen van ruimtelijke 
kwaliteit) is het verval van (agrarische) bebouwing 
als een ondernemer in het landelijk gebied zijn 
bedrijfsvoering stopt. 

De Provincie Noord-Holland wil de ruimtelijke 
kwaliteit in het landelijk gebied verhogen. Door 
middel van de Ruimte voor Ruimte-regeling wordt 
storende bebouwing gesloopt. In ruil daarvoor 
mogen één of meerdere compensatiewoningen 
gebouwd worden.’  (Provincie Noord-Holland, 2010)   

‘De Grote Sloot is  gevoelig voor verrommeling 
daar waar de  melkveehouderijfunctie afneemt 
en kleinschaliger activiteiten ontstaan als 
landbouwverbreding met recreatie en bijvoorbeeld 
paardenhouderij.’ (Gemeente Zijpe, 2009) 

De ruimte voor ruimte regeling biedt kansen 
om de karakteristieken van het landschap te 
versterken. Door de locatie te saneren en her in 
te richten met compenserende woningbouw valt 
landschappelijke winst te behalen. ‘Een verval 
van bedrijfsgebouwen binnen een aantrekkelijk 

landelijk gebied wordt hiermee voorkomen en de 
woningbouwmogelijkheden worden optimaal benut.’ 
(Gemeente Zijpe, 2004)

Het voorstel is om de bedrijfsmatig te gebruiken 
bebouwing en verharding aan de Grote Sloot 455 
te slopen/ verwijderen (2 ligboxstallen van samen 
700 m2, jongveestal van 100 m2, bovengrondse 
mestopslag 175 m2, kuilvoer opslag van 420 m2 en 
circa 1500 m2 aan erfverharding.)

Ter compensatie wordt medewerking gevraagd 
voor twee nieuwe bouwkavels voor woningbouw. 
De bestemming van de bestaande bedrijfswoning 
(stolp) dient omgezet te worden van agrarisch naar 
wonen. De bijgebouwen op de woonkavel met de 
stolp blijven behouden. 

Door de bedrijfslocatie te saneren en her in te 
richten met compenserende woningbouw valt 
landschappelijke winst te behalen. Het landelijk 
gebied heeft een grote aantrekkingskracht als 
woongebied: een mooi landschap met rust en 
ruimte. De structuur van de lintbebouwing en 
het open landschap rondom zijn belangrijke 
waarden. Nieuwe bebouwing en beplanting dient 
daarom zorgvuldig ingepast te worden. Er dient 
een goede keuze gemaakt te worden in de aard 
en positionering van de nieuwe bebouwing. 
Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de 

beeldkwaliteit

bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische, 
landschappelijke en groenblauwe karakteristieken 
van het gebied. 

Door nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten 
sluiten bij de kenmerkende kwaliteiten van het 
landschap wordt nieuwe kwaliteit bereikt en wordt 
de identiteit van de plek behouden of versterkt. In 
dit hoofdstuk wordt de gewenste beeldkwaliteit 
verder uitgewerkt.
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Herinrichtingsplan Grote Sloot 455, Oudesluis (de erfindeling is een indicatie)
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Hoofdindeling

De ruimte voor ruimte regeling biedt kansen om 
de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied 
te versterken. Het heringerichte plangebied op de 
saneringslocatie bestaat uit  2 nieuwe woonkavels, 
een woonkavel met de bestaande stolp en een 
groenstrook achter de woonkavels die een 
natuurlijke overgangszone van de woonkavels naar 
het agrarische land vormt.  De 2 nieuwe woonkavels 
zijn beide circa 750 m2.

Door de bedrijfslocatie aan de Grote Sloot 455 te 
saneren en her in te richten met compenserende 
woningbouw wordt landschappelijke winst behaald 
en wordt voorkomen dat het complex verwaarloosd 
raakt. Er ontstaat een sterke afname van het 
bebouwde en verharde oppervlak (zichtbaar vanaf 
de weg) en er ontstaat een beeld wat aansluit op 
het karakter van de omgeving.  

De kenmerken van het landschap van het lint de 
Grote Sloot (o.a. lineaire structuur, groene erven 
in het lint, agrarische bebouwing, verspringende 
rooilijnen) zijn leidend voor de herinrichting van 
het plangebied. In het plan wordt aangesloten 
op deze karakteristieken, met aandacht voor de 
rustige achterkanten in het gebied en de intensiever 
bewoonde en gebruikte voorkanten. 

In de volgende paragrafen wordt de gewenste 
inrichting van het plangebied verder omschreven 
aan de hand van verschillende elementen. De 
exacte positie en vorm van de bebouwing, alsmede 
de erfindeling, zijn nader te bepalen, aan de 
hand van de uitgangspunten die in de volgende 
paragrafen zijn opgesteld. De inrichtingsschets 
geeft een mogelijke situatie. De referentiebeelden 
dienen ter inspiratie voor de inrichting van het erf en 
de architectuur van de bebouwing.

Positie kavels, bebouwing op kavels en 
oriëntatie op het landschap

De kavels zijn zo gepositioneerd dat deze de 
structuur van het landschap en de lintbebouwing 
versterken. De woonkavels liggen in het lint, 
daarachter ligt een groenstrook als overgang naar 
het achterliggende agrarische land. 

Vanaf de Keinsmerweg is er zicht op de groenstrook. 
Op de groenstrook komt beplanting die aansluit bij 
het karakter van het boerenerf (windsingel/ bomenrij/ 
solitaire bomen) en waarmee de achterkanten van 
de woonkavels ingepast worden in het landschap.

De kavel met de bestaande stolp vormt het 
hoofdmoment. Op beide nieuwe woonkavels 
komt een vrijstaande woning, geïnspireerd 
op de karakteristieken van het boerenerf. De 
bebouwingstypologie is mogelijk in de vorm van een 
(eigentijdse) kapbergwoning, arbeiderswoning of 
schuurwoning. (Zie meer richtlijnen in de paragraaf 
bebouwing). Deze typen bebouwing passen binnen 
het van oorsprong agrarische erf.  De woningen 
staan geclusterd binnen het bestaande agrarische 
bouwblok. (de grootte en vorm van de aangeduide 
woningen zijn indicatief). De nieuwe bebouwing 
sluit qua schaal en maat aan bij de bestaande 
bebouwing en past in het poldergrid.

De voorgevel rooilijnen verspringen enigszins, 
aansluitend bij het karakter van het buurtje. Passend 
bij de oorspronkelijke opzet van een agrarisch 
erf, staat de stolp het meest vooraan op de kavel 
en de kapbergachtige woningen en bijgebouwen 
meer naar achteren geplaatst. De voorgevels en 
representatieve functies zijn georiënteerd op de 
straatzijde. Doordat de woningen teruggerooid 

liggen op de kavels, ontstaan voortuinen met 
voldoende ruimte voor een of enkele grote bomen. 

Bijgebouwen (aanbouwen, overkappingen en 
vrijstaande bijgebouwen) mogen binnen de 
hele kavel gebouwd worden, mits het bijgebouw 
minimaal 3 meter terug ligt ten opzichte van de 
voorgevellijn van het hoofdgebouw.

Bij de inrichting van het gebied zijn ook de 
kwaliteiten van het wonen in het buitengebied 
uitgangspunt, namelijk ruimte om de woning, rust, 
landschap en uitzicht. Vanuit het besloten karakter 
van de woonkavels zijn er doorzichten op het 
weidse omliggende landschap.  De kwaliteit van 
het weidse landschap wordt benut en draagt bij aan 
de kwaliteit van de woonkavels. Er ontstaat een 
kwalitatief hoogwaardig woonmilieu.

Zicht op open landschap vanaf woonkavels en zicht vanaf 
Keinsmerweg
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Herinrichtingsplan Grote Sloot 455, Oudesluis (de erfindeling is een indicatie) Schaal 1:500
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Impressie nieuwe situatie, de vormgeving van de kapbergwoningen is nader te bepalen
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Verkeersontsluiting en verharding

De opritten links en rechts van de stolp zijn bestaand 
en blijven behouden. Via de oprit rechts van de 
stolp is tevens de achterliggende groenstrook te 
bereiken. 

De 2 nieuwe woonkavels worden vanaf de Grote 
Sloot ontsloten via een nieuwe gezamenlijke oprit, 
die zich op de kavels splitst. Op deze wijze hoeft er 
slechts 1 nieuwe dam aangelegd te worden. 

Op iedere kavel vindt parkeren plaats op eigen 
terrein met genoeg ruimte voor minimaal 2 auto’s. 

Grootschalige verharding op het voorerf dient 
voorkomen te worden. 

Het verhardingsmateriaal van de oprit zal bestaan 
uit klinkerbestrating, schelpen, grind of een 
andere halfverharding (passend bij het landelijke, 
agrarische karakter).

Referentie, klinkerbestrating Ontsluiting

Referentie, oprit van halfverharding
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Inrichting vrijkomende ruimte

Het huidige agrarische bouwvlak loopt achter de 
sloot nog voor een gedeelte door. Dit gedeelte achter 
de sloot is onbebouwd gebleven. Op deze strook 
komt de bestemming van het agrarische bouwvlak 
te vervallen, en wordt de grond toegevoegd aan de 
agrarische bestemming zonder bouwvlak (weide). 
Hierdoor ontstaat weer een mooie rechthoekige 
weide. 

Het agrarische gebruik is een belangrijke identiteits-
drager van de Zijpe polder. De strook land achter 
de sloot en de achterliggende  huidige weide blijven 
in gebruik door agrariërs. Zowel uit het oogpunt 
van landschap, cultuurhistorie en natuurwaarde,  
is behoud van de graslanden wenselijk. Hierdoor 
blijven de groene en open kwaliteiten van het 
landschap behouden en blijven lange zichtlijnen 
gewaarborgd. Ook voor weidevogels is dit een 
aantrekkelijk landschap. 

Open weide, zicht vanaf de Keinsmerweg op de achterzijde van het bebouwingslint langs de Grote Sloot  

Vrijkomende ruimte (groene vlak wordt toegevoegd aan de bestaande 
weide en verliest de bestemming agrarisch bouwblok) 

0       10                  20                                                              50 m
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met de stolpboerderij. 

Op de groenstrook wordt gekozen voor een 
windsingel waarbij gesloten delen afgewisseld 
worden met meer open delen. Door op sommige 
plekken geen onderbeplanting toe te passen, 
blijft het uitzicht vanaf de kavels gewaarborgd. De 
achterkanten van de kavels worden op deze manier 
ingepast in het groen, en het karakter van een 
boerenerf wordt versterkt. 

Tevens is er binnen de groenstrook ruimte voor 
enkele solitaire (fruit)bomen. Een boomgroep op 
het einde van de groenstrook schermt het zicht op 
de schuren van de buren af. 

De groenstrook met windsingel en solitaire 
(fruit)bomen, tezamen met de beplanting op de 
woonkavels, zorgen ervoor dat er een groen cluster 
in het lint ontstaat, waarbij groen en bebouwing een 
eenheid vormen. Vanaf de Keinsmerweg is er zicht 
op de achterzijde van het bebouwingslint. Deze is in 
de nieuwe situatie ingepast in het groen.

Voor de bomen, hagen en heesters op de 
woonkavels en op de groenstrook, wordt een 
gebiedseigen assortiment geadviseerd, zoals 
beuk, eik, els, es, kornoelje, hazelaar, hoogstam-
fruitbomen, iep, linde, noot, populier, veldesdoorn, 
krent, meidoorn en wilg.

Referentie, haag als erfafscheiding

Referentie, grote bomen op en langs erf

Referentie, sierbeplanting zoals boerenhortensia

Erfbeplanting en groenstrook

Opgaand groen is zeer ruimtebepalend in het 
open landschap. Aan de Grote Sloot wordt de 
groenstructuur met name bepaald door particuliere 
erfbeplanting. ‘Van oudsher bestaat het karakter 
van de polders in de Zijpe uit een open landschap, 
waarin de boerderijen als groene enclaves 
verspreid liggen. Dit is kenmerkend voor de Zijpe en 
een bijzondere kwaliteit’ (Zijpe, 2009) 

De woonkavels dragen met de beplanting bij aan 
het groenbeeld. Rondom de woningen liggen ruime 
tuinen met veel ruimte voor bomen, heesters en 
hagen. De erfbeplanting zorgt niet alleen voor 
beschutting en aankleding van de percelen, maar 
heeft ook een natuurfunctie voor vogels, insecten 
en vleermuizen.

De voortuinen hebben voornamelijk een sierfunctie 
en laat het zicht vrij op de voorgevels. Wel kunnen 
hier enkele solitaire bomen geplaatst worden. 
De erfafscheiding langs de weg bestaat uit een 
haag, een laag transparant hekwerk of alleen de 
bestaande voorsloot als erfafscheiding. 

De erfafscheidingen tussen de woonkavels zullen 
passen bij het landelijke karakter van de omgeving. 
Tussen de woningen komt een erfafscheiding in de 
vorm van een haag. Schuttingen of rietmatten op de 
perceelgrenzen zijn niet toegestaan.

De groenstrook gelegen tussen de woonkavels en 
de achtersloot, is te klein om als agrarisch land te 
gebruiken. Deze strook zal een groenbestemming 
krijgen en de overgang vormen tussen de 
woonkavels en het agrarische land. Binnen de 
groenstrook zijn geen bijgebouwen toegestaan. De 
groenstrook komt in eigendom bij de woonkavel 
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Beplanting op de woonkavels en groenstrook

Referentie, solitaire (fruit-)bomen

groenstro
ok

woonkavels

Grote Sloot

Keinsmerweg

8

8

De windsingel op de groenstrook bestaat uit een 
bomenrij van Fraxinus excelsior (gewone es), op 
een plantafstand van circa 8 meter, in lijnverband. 
De onderbeplanting bestaat uit 4 verschillende 
groepen, die herhaald worden. Op enkele 
plekken wordt geen onderbeplanting toegepast, 
zodat het uitzicht vanaf de kavels gewaarborgd 
blijft. De beplanting staat op een afstand van 
minimaal 5 meter vanaf de sloot, zodat de sloot 
bereikbaar blijft voor onderhoud. De sloot krijgt een 
natuurvriendelijke oever. 

De windsingel straalt een natuurlijke sfeer uit en 
geeft met de verschillende onderbeplanting een 
gevarieerd beeld. Er wordt inheems materiaal 

toegepast en enkele besdragende struiken. 
Om de concurrentie van de beplanting te 
beperken, is gekozen voor beplanting waarvan de 
groeisnelheden ongeveer gelijk zijn aan elkaar. 
De heesters worden op een plantafstand van 1 a 
1,5 meter geplaatst. De gekozen heesters zijn 
ongevoelig voor de zeewind. De boom (gewone es) 
is weinig gevoelig voor zeewind.

De onderbeplanting/ heesters bestaan uit:
Coryllus avellana (hazelaar)
Sambucus racemosa (vlier)
Viburnum opulus (gelderse roos)
Cornus sanguinea (rode kornoelje)

Plattegrond gesloten delen van de windsingel

Beeld gesloten delen van de windsingel
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Bebouwing

Het plan bestaat uit twee nieuwe bouwkavels voor 
een woning met een bijgebouw. Beide kavels 
zijn circa 750 m2. De nieuwe bebouwing dient 
aan te sluiten bij het karakter van het bestaande 
bebouwingslint. Het lint heeft een sterke agrarische 
en landelijke uitstraling, met veel stolpboerderijen 
en enkele kapbergen.

Het plan bestaat uit twee nieuwe vrijstaande 
woningen. De 2 hoofdvolumes zijn individueel te 
onderscheiden en krijgen een landelijke uitstraling. 
Uniformiteit moet voorkomen worden. 

De bebouwingstypologie is mogelijk in de vorm 
van een kapbergwoning, arbeiderswoning of 
schuurwoning. Deze typen bebouwing passen 
binnen het van oorsprong agrarische erf, en sluiten 
aan bij het agrarische en landelijke karakter. De 
woningen kunnen zowel op een traditionele als 
op zeer eigentijdse wijze (onder architectuur) 
vormgegeven worden, als daarbij de traditionele 
opbouw en materiaalgebruik als uitgangspunt 
genomen zijn. 

Aan de bouwmogelijkheden voor de nieuwe woning 
met bijgebouw, wordt hieronder richting gegeven. 
Tegelijkertijd blijft er voldoende creatieve vrijheid 
voor de architect. De architect wordt vrij gelaten 
om de regionale architectuur opnieuw uit te vinden, 
waarbij bestaande bouwwijzen en typen inspiratie 
opleveren voor nieuwe. Een eigentijdse invulling 
van het historische bouwtype is mogelijk. De 
referentiebeelden geven voorbeelden weer voor de 
vormgeving en uitstraling van de bebouwing.

Uitgangspunten nieuwe woningen:
Functie hoofdgebouwen:
- Wonen

Uitstraling woningen:
- Vrijstaande woning met streekeigen/ traditionele 
  uitstraling
- Exclusiviteit en vakmanschap

Vorm woningen:
- De hoofdmassa heeft een eenvoudige en 
  eenduidige vorm
- De hoofmassa kan uitgebouwd worden 
  met bijvoorbeeld een voorhuis of een aanbouw. 
- Op- en aanbouwen zijn ondergeschikt aan 
  hoofdmassa of maken onderdeel uit van het 
  ontwerp
- Indien er voor een kapbergachtige woning 
  gekozen wordt, bestaat de hoofdmassa bestaat 2 
  bouwlagen met kap
- Indien er voor een arbeiderswoning of een 
  schuurwoning gekozen wordt, bestaat de 
  hoofdmassa uit 1 bouwlaag met kap
- Zadeldak en/ of piramidedak
- Samenhangend stelsel van maatverhoudingen,  
  dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes 
  en vlakverdelingen
- De goot- en bouwhoogte van een kapbergwoning 
  mag niet meer dan respectievelijk 7 m en 10 m 
  bedragen
- De goot- en bouwhoogte van een arbeiders-/ 
  schuurwoning mag niet meer dan respectievelijk 
  4 m en 8 m bedragen
- De inhoud is max. 650 m3 (binnen een oppervlak 
  van max. 225 m2) 

Oriëntatie woningen:
- De voorgevel is representatief en georiënteerd 
  op de weg
- De rooilijn is parallel aan de weg

Materiaal en kleurgebruik:
- Materialen en kleuren zijn afgestemd op de 
  omgeving/ omringende bebouwing. Landelijke of
  traditionele kleuren.
- Niet toegestaan zijn: aluminium beplating, 
  rolluiken, vlakke plaatdeuren
- Gevels van baksteen, hout en/of glas
- Bij de keuze voor een kapberg of schuurwoning, 
  gevels van overwegend hout 
- Dakbedekking met keramische pannen en/ of riet
- Toepassing van eigentijds materiaal is mogelijk, 
   mits de kapberg onder architectuur ontworpen 
   wordt en daarin een eigentijdse uitstraling krijgt 

Detaillering:
- De detaillering ondersteund de vormkarakteristiek 
- De architectonische uitwerking en detaillering
  zijn zorgvuldig, afwisselend en evenwichtig
- Fijne detaillering wordt benadrukt in kleine 
  elementen zoals kozijnen, dakgoten en daklijsten 
- Elementen in de gevel zoals deuren en ramen
  in een logische verhouding tot elkaar en de
  gevel als geheel plaatsen

Uitgangspunten bijgebouwen (aanbouwen, 
overkappingen of vrijstaande bijgebouwen): 
- Oppervlak bijgebouw max 75 m2
- Qua architectuur, kleur, materiaal en detaillering 
  afgestemd op hoofdgebouw
- Bijgebouw ondergeschikt aan hoofdgebouw in 
  volume en uitwerking, eenvoudig van vorm
- Bijgebouwen op een afstand van minimaal 3    
  meter terugliggend vanaf de voorgevelrooilijn  
  van het hoofdgebouw
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Referentiebeelden uitstraling nieuwe woningen (met en zonder aanbouw/ uitbouw), en landelijk bijgebouw
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De  huidige bebouwing aan Grote Sloot 455 
geeft een rommelig beeld. De ruimte voor 
ruimte regeling biedt kansen om verrommeling 
door bedrijfsbeëindiging tegen te gaan en de 
ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied te 
versterken. Door de locatie te saneren en her in 
te richten met compenserende woningbouw wordt 
landschappelijke winst behaald. Het heringerichte 
plangebied bestaat uit 2 nieuwe woonkavels en een 
woonkavel met de bestaande stolp. 

Op deze pagina’s zijn de bestaande situatie en de 
herinrichting van het plangebied naast elkaar gezet. 
Hiermee wordt de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit inzichtelijk.

0       10                  20                                                              50 m

Plattegrond bestaande situatie Grote Sloot 455, Oudesluis

Grote Sloot

Keinsmerweg

conclusie

Plan/ontwikkelgebied 

Agrarisch bouwblok 
bestemmingsplan1989
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Herinrichtingsplan Grote Sloot 455, de erfindeling is een indicatie

De kenmerken van het landschap (groene erven 
in het open landschap, lintbebouwing, agrarisch 
karakter en lineaire structuur) zijn leidend voor de 
herinrichting van het plangebied. In het plan wordt 
aangesloten op de karakteristieken van het noord-
zuid lint de Grote Sloot, met aandacht voor de 
rustige achterkanten in het gebied en de intensiever 
bewoonde en gebruikte voorkanten. 

Het plan biedt onder meer ruimtelijke kwaliteit op de 
volgende punten:
+ meer ruimte voor erfbeplanting langs de Grote Sloot,  
   versterking van het groene cluster
+ afname bebouwd en verhard oppervlak (zichtbaar    
   vanaf de wegen)
+ afname van het oppervlak van de huidige bouwvlak
+ natuurfunctie wordt versterkt
+ plan past in de rationele structuur van de Grote Sloot
+ groen en bebouwing vormen een cluster aan het 
   ontginningslint en accentueren de lintstructuur
+ rust, ruimte en uitzicht staan centraal
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REKENBLAD Standaard Rekenmethode I (bijlage III Reken- en meetvoorschrift 2012) 
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      mvt/u 

 
  

 

Vlv 60            km/u 

snelheid        Vmv 60          km/u 
  Vzv 60          km/u 
  Vmr 60 

 
  

 
  

 
  km/u 

waarneemhoogte Hw 4.5 
 

  
 

  
 

  m 
wegdekhoogte  Hweg 0.0 

 
  

 
  

 
  m 

objectfractie    fobj 0.0          - 
wegdekverharding      DAB/referentiewegdek       - 
afstand obstakel  0.0          m 
afstand-kruising a 0.0 

 
  

 
  

 
  m 

bodemfactor    b 0.87 
 

  
 

  
 

  - 
afstand (schuin)  r 52.1 

 
  

 
  

 
  m 

afstand (hor.)    d 52.0            m 
periode   Dag Avond Nacht           
emissie Elv 74.5 69.9 65.1        dB 
  Emv 66.4 61.8 57.1        dB 
  Ezv 66.3 61.7 56.9        dB 
  Emr 0.0 0.0 0.0 

 
      dB 

  Etotaal 75.6 71.0 66.3 
 

      dB 
correctie Ckruispunt (vri) 0.0 

 
  

 
      dB 

  Cobstakel 0.0 
 

  
 

  
 

  dB 
  Creflectie 0.0 

 
  

 
  

 
  dB 

  Ctotaal 0.0          dB 
demping Dafstand 17.2          dB 
  Dlucht 0.4          dB 
  Dbodem 3.8 

 
  

 
  

 
  dB 

  Dmeteo 1.1 
 

  
 

  
 

  dB 
  Dtotaal 22.4 

 
  

 
  

 
  dB 

zichthoekcorrectie          N            dB 
periode   Dag Avond Nacht           
dag/avond/nachtwaarde 53.2 48.6 43.8        dB 
dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10        dB 
dag/avond/nachtwaarde na correctie 53.2 53.6 53.8         dB 
                    
Lden  53.5          dB 
aftrek artikel 110g WGH 2006 5 

 
  

 
  

 
  dB 

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48             dB 
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datum 27-6-2013
dossiercode    20130627-12-7230

Project: Oudesluis, Grote Sloot 455
Gemeente: Schagen
Aanvrager: W. Wouda
Organisatie: BugelHajema Adviseurs

 

Geachte heer/mevrouw W. Wouda,

Voor het plan Oudesluis, Grote Sloot 455 heeft u een watertoets aangevraagd op http://www.dewatertoets.nl//. Met de
gegevens die u heeft opgegeven, is bepaald dat het plan een zodanige invloed heeft op de waterhuishouding dat de normale
procedure moet worden gevolgd.

Dit betekent dat wij in een overleg met u willen bespreken hoe voor het plan Oudesluis, Grote Sloot 455 rekening kan worden
gehouden met de waterhuishouding en/of de afvalwaterketen.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om te bepalen binnen welke termijn u een wateradvies kunt verwachten of voor
het maken van een nadere afspraak. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons
algemene nummer 072 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente. Vooruitlopend op dit overleg kunt u
kennis nemen van de onderstaande uitgangspuntennotitie die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert in het
watertoetsproces. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in zijn algemeen:
 http://www.hhnk.nl/home/digitale_balie/inwoners/inwoners/watertoets.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

 

 

 

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

""mailto:info@hhnk.nl""
""http://www.hhnk.nl""


Op welke wateraspecten let het hoogheemraadschap bij de watertoets?
In onderstaand overzicht is een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de uitgangspunten die Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier hanteert bij het beoordelen van ruimtelijke plannen. In de formele adviesaanvraag aan het
hoogheemraadschap dient aangegeven te worden op welke wijze rekening is gehouden met deze wateraspecten.

Waterkwantiteit:

● Dempen = graven. Indien in een plan oppervlaktewater wordt gedempt, dient dit oppervlak voor 100% gecompenseerd
(teruggegraven) te worden binnen het plan- of peilgebied

● Compensatie van toename verharding. Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater
naar watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang.
Zo wordt het verlies van berging in de bodem gecompenseerd. Het waterschap hecht groot belang aan het zoveel mogelijk
in standhouden van en compenseren in open water als onderdeel van het watersysteem.

● Verbetering watersysteem. Waar mogelijk en wenselijk verbetering van de waterhuishouding in samenwerking met het
hoogheemraadschap door realisatie van extra waterberging (evt. in combinatie met natuur, openbaar groen of recreatie).

Waterkwaliteit:

● Opheffen/voorkomen doodlopende watergangen (kopsloten). Ten behoeve van de waterkwaliteit is het nodig het
watersysteem van tijd tot tijd te doorspoelen. Daarom proberen we bij nieuwe ontwikkelingen bestaande kopsloten op te
heffen en mogen er geen nieuwe kopsloten ontstaan.

● Voorkomen van vervuiling van oppervlaktewater. Door het beperken van de toepassing van uitlogende materialen (o.a.
koper, lood en zink), chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en verduurzaamd hout als oeverbeschoeiing. Door bomen
niet te dicht op de waterlijn te plaatsen, wordt bladval in het oppervlaktewater zoveel mogelijk beperkt.

● Voorkomen van directe afstroming van potentieel vervuild regenwater op het oppervlaktewater.
● Aanleg van natuurvriendelijke oevers. Waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers aangelegd (zoals plasbermen en

rietoevers), met name aan openbare gronden.

Waterkeringen:

● Bescherming huidige keringen. Het waterschap kent primaire keringen (bijv. langs de Noordzeekust, het IJsselmeer en het
Noordzeekanaal) en regionale waterkeringen (deze liggen langs boezemwateren en kanalen). Het waterkerend vermogen
van de keringen mag niet worden aangetast door ruimtelijke ingrepen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kering
zelf, maar ook de zoneringen aan weerszijden ervan verdienen bescherming. De Keur van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier is hierop van toepassing. Er gelden daarom restricties voor bebouwing en andere activiteiten op en langs
de keringen.

● Ruimte voor toekomstige versterkingen. Naast het voorkomen van negatieve effecten op de huidige veiligheid van de
waterkeringen, is er ook ruimte nodig voor toekomstige versterkingen van de keringen. Hiervoor hanteert het
hoogheemraadschap een vrijwaringszone langs de keringen waarbinnen in beginsel geen onomkeerbare ontwikkelingen
mogen plaatsvinden.

● Maximale verkeersbelasting: Bij werkzaamheden op en/of rond de waterkering moet er rekening worden houden met de
geldende maximale verkeersbelasting.

Wegen:

● Wegen hoogheemraadschap: Indien er binnen het plan wegen van het hoogheemraadschap aanwezig zijn of een nieuwe
aansluiting gemaakt wordt op een weg van het hoogheemraadschap, beoordeelt het hoogheemraadschap welke invloed
het plan heeft op het onderliggende wegennet. Daarbij dient onderzocht te worden wat de effecten zijn op de grootte en
samenstelling van de verkeersstromen.

● Ontsluiting van percelen: Wat betreft ontsluiting van percelen op de openbare wegen van het hoogheemraadschap,
hanteert het hoogheemraadschap de stelregel dat per perceel 1 uitrit wordt toegestaan.

Afvalwaterketen:

● Hemelwater: Hemelwater is in principe schoon. De voorkeur gaat er daarom naar uit geen hemelwater naar de
rioolwaterzuivering te transporteren, maar dit rechtstreeks naar het oppervlaktewater af te voeren of het ter plaatse te
infiltreren in de bodem (gescheiden rioolstelsel).

● Vervuild hemelwater: In bepaalde gevallen raakt hemelwater potentieel vervuild door het oppervlak waarop het valt. Te
denken valt aan grote parkeerterreinen, bepaalde bedrijfsactiviteiten, verkeerstunnels, enz. In deze gevallen is het wellicht
noodzakelijk een zuiveringsvoorziening te plaatsen of het hemelwater toch af te voeren naar het rioolstelsel. Dit is
maatwerk per situatie.

● Afvalwater: Een grote toename van afvalwater kan consequenties hebben voor de rioolzuiveringsinstallatie. Er dient
daarom aangegeven te worden welke toename van afvalwater in het plan wordt verwacht.

Onderhoud nieuw oppervlaktewater:

● Varend onderhoud: Watergangen en kunstwerken zodanig dimensioneren dat deze varend kunnen worden onderhouden
(in de regel geldt dat sloten met een breedte van minimaal 6 meter en een diepte van 1 meter hieraan voldoen).



● Rijdend onderhoud: Indien geen varend onderhoud mogelijk of wenselijk is, rekening houden met een of twee
onderhoudsstroken (ongeveer 5 meter breed) langs watergangen.

● Overname onderhoud: Oppervlaktewater binnen nieuwe stedelijke gebieden komt mogelijk in aanmerking voor een
overname van het onderhoud door het hoogheemraadschap. Hierover moeten in een vroeg stadium van de planvorming
afspraken worden gemaakt.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op: www.hhnk.nl of uw contactpersoon bij het hoogheemraadschap.

-------------------------------------------------

De WaterToets 2012
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Geachte heer van Putten, 
 
Bij e-mailbericht van 10 april 2014 heeft Gasunie, namens u, het bovengenoemd 
voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, 
ontvangen. Het voornoemde plan is door ons getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid van 
het Ministerie van I&M voor onze aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het per 1 januari 2011 in 
werking getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).  
 
Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens 
van onze dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de 
verdere planontwikkeling. 
 
Onder dankzegging voor de toezending verblijven wij. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
H.H. Keizer 
 
E: H.H.Keizer@gasunie.nl 
T: +31 6 3103 7321 
I: www.gasunietransportservices.com 
 
Gasunie Transport Services B.V. 
Legal Affairs Projects West 
Postbus 181 
9700 AD Groningen 
Concourslaan 17 
  

 
Over WeTransfer Contact Juridisch Powered by Amazon Web Services  

 

 

 
 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or 
privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by 
reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with 
this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto.  
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Artikel 1 Begrippen 3 

A r t i k e l  1   

B e g r i p p e n  

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

1 .  h e t  p l a n :  

 het bestemmingsplan Grote Sloot 455 te Oudesluis van de gemeente Scha-

gen; 

 

2 .  b e s te m m i ng s p l a n :  

 de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0441.BPBGZGROTESLOOT455-VA01 met de bijbehorende regels 

en bijlagen; 

 

3 .  a a n b ou w :  

 een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdge-

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

onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architecto-

nisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

 

4 .  a a n d u i d i n g :  

 een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aange-

duid, waar ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van het ge-

bruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

 

5 .  a a n d u i d i n g s g r e n s :  

 de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

 

6 .  a a n d u i d i n g s v l a k :  

een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding, be-

grensd door een aanduidingsgrens; 

 

7 .  a c h t e r e r f g e b i e d :  

 erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied 

gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van de voorkant van het hoofdge-

bouw; 

 

8 .  a f ha n k e l i j k e  w o o n r u i m t e :  

 woonruimte die een ruimtelijke eenheid vormt met de bestaande wo-

ning en waarin een gedeelte van de huishouding uit oogpunt van man-

telzorg is gevestigd; 

 

9 .  a g r a r i s c h  b ed r i j f :  

 een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door mid-

del van het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 
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Artikel 1 Begrippen 4 

1 0 .  a r c h e o l o g i e :  

 de bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de over-

blijfselen van materiële cultuur, de omgeving en van dierlijke resten; 

 

1 1 .  a r c h e o l o g i s c h  d e s k u nd i g e :  

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

teitsnorm Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onder-

zoek uit te voeren en/of Programma’s van Eisen op te stellen en/of te 

toetsen; 

 

1 2 .  a r c h e o l o g i s c h  o nd e r zo e k :  

 diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen 

een plangebied, uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwali-

teitsnorm Nederlandse Archeologie; 

 

1 3 .  a r c h e o l o g i s c he  w a a r d e :  

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

studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke 

aanwezigheid of activiteit uit het verleden; 

 

1 4 .  b e b o uw i ng :  

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

 

1 5 .  b e b o uw i ng s p e r c en ta g e :  

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

het bouw- dan wel bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden 

bebouwd; 

 

1 6 .  b e d  &  b r ea k f a s t :  

 een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nach-

ten op basis van logies en ontbijt; 

 

1 7 .  b e r oe p s -  e n  b e d r i j f s u i t oe f e n i n g  a a n  h u i s :  

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

verlenen van diensten, op administratief, juridisch, medisch, therapeu-

tisch, educatief, kunstzinnig, technisch gebied of daarmee gelijk te stel-

len activiteiten, niet zijnde detailhandel, waarbij de woning in 

hoofdzaak haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking 

of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

 

1 8 .  b e s t a a nd :  

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

stemmingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwe-

zig of in uitvoering is, krachtens een bouwvergunning (vóór 1 oktober 

2010)/omgevingsvergunning voor het bouwen (ná 1 oktober 2010); 
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1 9 .  b e s te m m i ng s g r en s :  

 de grens van een bestemmingsvlak; 

 

2 0 .  b e s te m m i ng s v l a k :  

 een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 

2 1 .  b i j b eh o r e n d  b ou w w er k :  

 uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op 

hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet 

tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met 

een dak;  

 

2 2 .  b i j g e b o uw :  

 een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan 

worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch en functioneel 

opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en niet in directe verbin-

ding staat met het hoofdgebouw; 

 

2 3 .  b o u w e n :  

 het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ver-

anderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of ge-

deeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

 

2 4 .  b o u w g r e n s :  

 de grens van een bouwvlak; 

 

2 5 .  b o u w p e r c ee l :  

 een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelf-

standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

 

2 6 .  b o u w p e r c ee l s g r e n s :  

 een grens van een bouwperceel; 

 

2 7 .  b o u w v l a k :  

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

ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, zijn toegelaten; 

 

2 8 .  b o u w w er k :  

 een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam 

met de aarde is verbonden, of een constructie van enige omvang van 

hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestem-

ming 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; 
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2 9 .  b r u t o  v l o e r o p p e r v l a k t e :  

 de totale vloeroppervlakte van de binnenwerkse ruimte(n) die wordt 

gebruikt voor bed & breakfast of een beroeps- en bedrijfsuitoefening 

aan huis; inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke; 

 

3 0 .  d e l f s t o f f en :  

 een natuurlijke concentratie of afzetting van ertsen, mineralen of sub-

stanties van organische oorsprong, in vaste, vloeibare of gasvormige 

toestand, met uitzondering van water en van de op de zeebodem of on-

middellijk onder de oppervlakte daarvan aanwezige schelpen, grind, 

zand en klei; 

 

3 1 .  d e s k u nd i g e :  

 een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam 

met de aarde is verbonden; 

 

3 2 .  d e ta i l h a nd e l :  

 het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling 

voor verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen 

die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in 

de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

 

3 3 .  d i e n s t v e r l e n i n g :  

het verlenen van economische en/of maatschappelijke diensten aan 

derden; 

 

3 4 .  e r f :  

 het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct 

is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten 

dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestem-

mingsplan van toepassing is, de bestemming deze inrichting niet ver-

biedt; 

 

3 5 .  e r k e r :  

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

of beide, van een woning en welke ondergeschikt is aan de hoofdbouw-

massa; 

 

3 6 .  g e b ou w :  

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

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

 

3 7 .  g r on d g eb o n d e n  a g r a r i s c h e  b e d r i j f s v o e r i n g :  

 een agrarisch bedrijf, waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van 

open grond; 
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3 8 .  h o o f d g e b ou w :  

 een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezen-

lijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, 

indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die be-

stemming het belangrijkst is; 

 

3 9 .  h o r ec a b ed r i j f :  

 een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden ver-

strekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunc-

tie, met uitzondering van een seksinrichting; 

 

4 0 .  k a m p e e r m i d d e l :  

 een mobiel en/of demontabel kampeermiddel en/of vast kampeermid-

del dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen 

voertuig of gedeelte daarvan, een en ander voor zover deze onderko-

mens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opge-

richt dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief 

nachtverblijf; 

 

4 1 .  k a m p e e r t e r r e i n :  

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die in-

richting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of 

geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief 

nachtverblijf; 

 

4 2 .  m a n t e l z o r g :  

 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; 

 

4 3 .  o n d e r k om en s :  

 voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke bestemmin-

gen onttrokken, voertuigen, vaartuigen, arken, toercaravans, voor zover 

deze niet als bouwwerken zijn aan te merken, alsook tenten; 

 

4 4 .  o v e r k a p p i n g :  

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

slechts gedeeltelijk met wanden is omgeven; 

 

4 5 .  p a n d :  

 de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-construc-

tief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is ver-

bonden en betreedbaar en afsluitbaar is; 
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4 6 .  p e i l :  

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct 

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

toegang; 

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet 

direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van 

die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

 

4 7 .  p e r m a ne n t e  b e w on i n g :  

 bewoning van een verblijf als hoofdverblijf; 

 

4 8 .  r e c r ea t i e f  m e d eg eb r u i k :  

het medegebruik van gronden voor routegebonden recreatieve activitei-

ten, zoals wandelen, fietsen, ruitersport en kanovaren, en voor plaats-

gebonden recreatieve activiteiten, zoals voor sportvisserij, alsmede voor 

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

informatieplaatsen, voor zover de overige functies van de gronden dit 

toelaten; 

 

4 9 .  s e k s i n r i c h t i n g :  

 de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig 

of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen wor-

den verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvin-

den.  

 Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbios-

coop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutie-

bedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan 

niet in combinatie met elkaar; 

 

5 0 .  u i t b o u w :  

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

een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan wor-

den van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht onderge-

schikt is aan het hoofdgebouw; 

 

5 1 .  v o l w a a r d i g  a g r a r i s c h  b e d r i j f  

een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang 

heeft van ten minste één volledige arbeidskracht, met een daarbij pas-

send jaarinkomen en waarvan het behoud ook op langere termijn in vol-

doende mate en op duurzame wijze is verzekerd (bedrijfseconomisch en 

milieuhygiënisch); 

 

5 2 .  v o o r g e v e l :  

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

 

 

 



 

300.44.00.62.00.rgl - Bestemmingsplan Grote Sloot 455 te Oudesluis - 28 oktober 2014 

Artikel 1 Begrippen 9 

5 3 .  v o o r g e v e l l i j n :  

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

verlengde daarvan; 

 

5 4 .  w o n i ng :  

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

houden. 

 

Waar in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt 

geduid op de wettelijke regelingen, zoals die luidden op het moment van het 

ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan. 
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A r t i k e l  2   

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

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

a .  d e  d a k he l l i n g :  

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

 

b .  d e  g o o t h oo g te  v a n  e en  b ou w w er k :  

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

boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

 

c .  d e  i n h o u d  v a n  e e n  b ou w w e r k :  

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

gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van da-

ken en dakkapellen; 

 

d .  d e  b o uw h o og t e  v a n  ee n  b o u w w er k :  

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 daar-

mee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

e .  d e  op p e r v l a k t e  v a n  ee n  b o u w w er k :  

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmu-

ren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afge-

werkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden onder-

geschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, venti-

latiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en 

overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van 

bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 
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H o o f d s t u k  2  

B e s t e m m i n g s r e g e l s  
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A r t i k e l  3   

A g r a r i s c h  

3.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de uitoefening van volwaardige agrarische bedrijven met een grondge-

bonden bedrijfsvoering; 

b. recreatief medegebruik, 

 

met de daarbij behorende: 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

d. groenvoorzieningen; 

e. openbare nutsvoorzieningen;  

f. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; 

g. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

h. waterlopen en waterpartijen. 

 

 

3.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.   

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende regel: 

- de bouwhoogte mag niet meer dan 1,5 m bedragen. 

 

 

3.3 N ad e r e  e i s en  

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmetingen van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van: 

- een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de sociale veiligheid; 

- de milieusituatie; 

- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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3.4  S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken 

dan wel laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaron-

der in ieder geval wordt begrepen: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van explora-

tie en exploitatie van diepe delfstoffen (met uitzondering van seismolo-

gisch onderzoek);  

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van energie-

opwekking door middel van biomassavergisting;  

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten be-

hoeve van stalling van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen;  

d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken als op-

slag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en mate-

rialen;  

e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als motorcrossterrein; 

f. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor productiebos; 

g. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als kampeerterrein. 

 

 

3.5 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

3 . 5 . 1  Ve r b o d  

Het is verboden op of in de in lid 3.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking 

van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de 

volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit 

te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren: 

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

of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende con-

structies, installaties of apparatuur; 

b. werken en werkzaamheden die een peilverlaging tot gevolg hebben of 

kunnen hebben; 

c. het veroorzaken van ontploffingen in of op de grond, alsmede het ver-

richten van proefboringen en andere boringen ten behoeve van het win-

nen van water, delfstoffen en andere bodemschatten; 

d. het planten van houtgewas, voor zover op deze werkzaamheden de Bos-

wet of krachtens die wet vastgesteld voorschriften niet van toepassing 

zijn; 

e. het bezanden, omzetten en omspuiten van gronden ten behoeve van 

permanente bollenteelt. 
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3 . 5 . 2  U i t z o n d e r i n g  op  he t  v e r b o d  

Het in lid 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaam-

heden die: 

1. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestem-

ming betreffen; 

2. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevings-

vergunning. 

 

3 . 5 . 3  V o o r w a a r d e n  om g ev i n g s v e r g u n n i n g  

a. De werken of werkzaamheden als bedoeld in 3.5.1 zijn slechts toelaat-

baar, indien daardoor de landschappelijke waarden niet onevenredig 

worden of kunnen worden aangetast. 

 

b. In aanvulling op het bepaalde onder a geldt dat ter plaatse van de ge-

biedsaanduiding “overige zone - weidevogelleefgebied” werken of 

werkzaamheden die een peilverlaging tot gevolg hebben of kunnen heb-

ben, slechts toelaatbaar zijn indien daardoor het graslandkarakter en de 

functie van de gronden als broed- en foerageergebied voor weidevogels 

niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, en dat activitei-

ten, buiten de huidige agrarische activiteiten, slechts toelaatbaar zijn 

indien zij het weidevogelleefgebied niet verstoren. 

 

 

 

 



 

300.44.00.62.00.rgl - Bestemmingsplan Grote Sloot 455 te Oudesluis - 28 oktober 2014 

Artikel 4 Tuin 16 

A r t i k e l  4   

T u i n  

4.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen; 

b. groenvoorzieningen; 

c. water, 

 

met de daarbij behorende: 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

 

4.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel-

rooilijn mag maximaal 1 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel-

rooilijn mag maximaal 2 m bedragen; 

3. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 5 m bedragen. 

 

 

4.3 N ad e r e  e i s en  

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 

- een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de sociale veiligheid; 

- de milieusituatie; 

- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

 

4.4 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken 

dan wel laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaron-

der in ieder geval wordt begrepen het gebruiken of laten gebruiken van onbe-

bouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte 

goederen en materialen. 
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A r t i k e l  5   

W o n e n  

5.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met een ruimte voor beroeps- of be-

drijfsuitoefening aan huis; 

b. bed & breakfast, met dien verstande dat: 

1. de bed & en breakfast is toegestaan in zowel de woning als de bijge-

bouwen; 

2. permanente bewoning is uitgesloten; 

3. parkeren op eigen erf dient plaats te vinden en er moet sprake zijn 

van een acceptabele verkeerssituatie; 

4. het aantal slaapplaatsen mag niet meer dan 9 mag bedragen; 

5. de activiteit geen afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de 

omgeving, 

 

met de daarbij behorende:  

c. gebouwen;  

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

e. groenvoorzieningen; 

f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

g. openbare nutsvoorzieningen;  

h. water; 

i. tuinen, erven en terreinen. 

 

 

5.2 B o u w r eg e l s  

 

a. W o n i ng e n  

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels: 

1. woningen zijn uitsluitend binnen het bestemmingsvlak toegestaan; 

2. het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan 1; 

3. de oppervlakte van het hoofdgebouw mag niet meer dan 225 m
2
 be-

dragen, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer be-

draagt; 

4. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectieve-

lijk 6 m en 9 m dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien 

deze meer bedragen; 

5. de dakhelling van woningen mag niet meer dan 60° bedragen, dan 

wel de bestaande dakhelling indien deze meer bedragen. 
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b .  B i j b e h o r e nd e  b o uw w e r k e n  

Voor het bouwen van aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

gelden de volgende regels: 

1. 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: 

a. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van erkers mag niet meer bedragen dan de hoogte 

van de eerste bouwlaag van de woning waaraan wordt gebouwd, 

met een maximum van 3 m of maximaal 0,30 m van de bovenkant 

van de verdiepingsvloer; 

2. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing, met inbegrip van het 

hoofdgebouw, mag niet meer bedragen dan 300 m² dan wel de be-

staande oppervlakte indien deze meer bedraagt, met dien verstande 

dat: 

a. het bebouwingspercentage op een bouwperceel niet meer dan 

50% van de oppervlakte van het bouwperceel mag bedragen; 

b. de totale oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen niet 

meer mag bedragen dan de oppervlakte van het hoofdgebouw; 

3. de afstand van bijgebouwen tot het hoofdgebouw mag niet meer be-

dragen dan 35 m, dan wel de bestaande afstand indien deze meer 

bedraagt; 

4. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 

6 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer 

bedragen. 

 

c. B o uw w er k e n ,  g ee n  g eb o u w e n  z i jnd e  

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel-

lijn mag maximaal 1 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel-

lijn mag maximaal 2 m bedragen; 

3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen; 

4. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

5.3 N ad e r e  e i s en  

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmeting van de bebouwing, ten behoeve van: 

- een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de sociale veiligheid; 
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- de milieusituatie; 

- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

 

5.4 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken 

dan wel laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaron-

der in ieder geval wordt begrepen: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van bijgebouwen voor permanente 

bewoning; 

b. het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als re-

creatief nachtverblijf, met uitzondering van het toegestane gebruik van 

woningen 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 gebruiken of laten gebruiken van bijgebouwen ten dienste van de 

woonfunctie voor zelfstandige bewoning. 
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A r t i k e l  6   

W a a r d e  –  A r c h e o l o g i e  3  

6.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Waarde - Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische 

waarden; 

b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn 

toegewezen. 

 

 

6.2 B o u w r eg e l s  

 

6 . 2 . 1  A l g em e e n  

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen 

in of op deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering 

van: 

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 

bestaande oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 100 m² 

wordt uitgebreid; 

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 

bestaande oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 100 m² wordt 

uitgebreid, maar waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaats-

vinden dieper dan 0,35 m onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 100 m² of minder; 

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 100 m² maar waarbij 

geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,35 m 

onder het maaiveld. 

 

6 . 2 . 2  U i t z o n d e r i n g  

Het in artikel 6.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden 

aangetoond dat de gronden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische 

waarden meer kunnen worden verwacht. 

 

 

6.3 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in lid 6.2.1, 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; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-ON02/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-ON02.html#_40_Waarde-Archeologie-4
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c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond 

dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig 

kunnen worden verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waar-

door archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden 

en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundi-

ge op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

 

Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als be-

doeld in lid 6.3 verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van archeo-

logie gevraagd. 

 

 

6.4 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r e n  v an  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

6 . 4 . 1  Ve r b o d  

Het is verboden op of in de in lid 6.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en 

werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voe-

ren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 

b. het rooien of vellen van houtopstanden; 

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 100 m² en op 

een grotere diepte dan 0,35 m; 

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 

e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en 

intensiveren van drainage; 

f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 

0,35 m; 

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

oppervlakte van meer dan 100 m²; 

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

of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende con-

structies, installaties of apparatuur. 

 

6 . 4 . 2  U i t z o n d e r i n g  

De onder lid 6.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist: 

a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik 

en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainage-

werken; 

b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op 

basis van een reeds verleende omgevingsvergunning; 
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c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 

100 m² plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende werk-

zaamheden plaatsvinden groter dan 100 m² maar niet dieper dan 

0,35 m; 

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

zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer kunnen worden 

verwacht. 

 

6 . 4 . 3  V o o r w a a r d e n  

De onder 6.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien: 

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan 

wel; 

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond 

dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 

onevenredig kunnen worden verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waar-

door archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden 

en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

 

Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in 6.4.1 wordt verleend, wordt 

om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.  

 

 

6.5 W i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  

 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 

‘Waarde - Archeologie 3’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis 

van archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond 

dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel 

indien op een andere wijze kan worden aangetoond dat geen archeologische 

waarden meer aanwezig zijn. 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-ON02/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-ON02.html#_40_Waarde-Archeologie-4
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-ON02/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-ON02.html#_40_Waarde-Archeologie-4
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A r t i k e l  7   

W a a r d e  –  A r c h e o l o g i e  5  

7.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Waarde - Archeologie 5’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische 

waarden; 

b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn 

toegewezen. 

 

 

7.2 B o u w r eg e l s  

 

7 . 2 . 1  A l g em e e n  

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen 

in of op deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering 

van: 

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 

bestaande oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 2500 m² 

wordt uitgebreid; 

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 

bestaande oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 2500 m² 

wordt uitgebreid, maar waarbij geen grondroerende werkzaamheden 

plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 2500 m² of minder; 

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 2500 m² maar waarbij 

geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m 

onder het maaiveld. 

 

7 . 2 . 2  U i t z o n d e r i n g  

Het in artikel 7.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden 

aangetoond dat de gronden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische 

waarden meer kunnen worden verwacht. 

 

 

7.3 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in lid 7.2.1, 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; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-ON02/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-ON02.html#_40_Waarde-Archeologie-4
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c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond 

dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig 

kunnen worden verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waar-

door archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden 

en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundi-

ge op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

 

Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als be-

doeld in lid 7.3 verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van archeo-

logie gevraagd. 

 

 

7.4 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

7 . 4 . 1  Ve r b o d  

Het is verboden op of in de in lid 7.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en 

werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voe-

ren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 

b. het rooien of vellen van houtopstanden; 

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 2500 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; 

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m en met een 

oppervlakte van meer dan 2.500 m²; 

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

of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende con-

structies, installaties of apparatuur. 

 

7 . 4 . 2  U i t z o n d e r i n g  

De onder lid 7.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist: 

a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik 

en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainage-

werken; 

b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op 

basis van een reeds verleende omgevingsvergunning; 
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c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 

2.500 m² plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende werk-

zaamheden plaatsvinden groter dan 2.500 m² maar niet dieper dan 50 

cm; 

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

zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer kunnen worden 

verwacht. 

 

7 . 4 . 3  V o o r w a a r d e n  

De onder 7.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien: 

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan 

wel; 

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond 

dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 

onevenredig kunnen worden verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waar-

door archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden 

en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

 

Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in 7.4.1 wordt verleend, wordt 

om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.  

 

 

7.5 W i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  

 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 

‘Waarde - Archeologie 5’ 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 een andere wijze kan worden aangetoond dat geen archeologische 

waarden meer aanwezig zijn. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-ON02/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-ON02.html#_40_Waarde-Archeologie-4
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-ON02/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-ON02.html#_40_Waarde-Archeologie-4
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A r t i k e l  8   

W a t e r s t a a t  –  W a t e r k e r i n g  

8.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Waterstaat - Waterkering’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. de waterkering en de waterbeheersing; 

b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn 

toegewezen, 

 

met de daarbij behorende: 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

 

8.2 B o u w r eg e l s  

 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met 

uitzondering van bestaande reeds gebouwde gebouwen; 

b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 

van de waterkering, gelden de volgende regels: 

1. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan 

2 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 10 m bedragen; 

c. het bouwen en gebruik krachtens deze bestemming mag uitsluitend 

geschieden: 

1. voor zover de belangen van de waterkering dat gedogen; 

2. nadat ter zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijke water-

beheerder. 

 

 

8.3 N ad e r e  e i s en  

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmeting van de bebouwing, ten behoeve van: 

- de waterkerende functie van de waterkering; 

- een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de sociale veiligheid; 

- de milieusituatie; 

- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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8.4 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

8.2 onder a ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de aldaar geldende 

bestemmingsregels van artikel 3 t/m 5 nadat ter zake advies is ingewonnen bij 

de verantwoordelijk waterbeheerder. 

 

 

8.5 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r e n  v an  w e r -

k e n ,  g e e n  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  w er kz a am h ed e n  

 

8 . 5 . 1  Ve r b o d  

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de volgende 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten 

uitvoeren:  

1. het afgraven of ophogen van gronden; 

2. het aanbrengen van beplanting. 

 

8 . 5 . 2  U i t z o n d e r i n g  

Het onder 8.5.1 bedoelde verbod is niet vereist voor: 

1. werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en 

beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewer-

ken; 

2. werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis 

van een reeds verleende omgevingsvergunning. 

 

8 . 5 . 3  V o o r w a a r d e n  

a. De onder 8.5.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt geweigerd indien 

door de uitvoering van de in 8.5.1 bedoelde werken of werkzaamheden, 

dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, de 

waterkerende functie in onevenredige mate kan worden aangetast. 

 

b. Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld 

in 8.5.1 pleegt het bevoegd gezag overleg met de verantwoordelijke wa-

terbeheerder. 
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A r t i k e l  9   

A n t i - d u b b e l t e l r e g e l  

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

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

beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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A r t i k e l  1 0   

A l g e m e n e  g e b r u i k s r e g e l s  

10.1 B e r o e ps -  o f  b e d r i j f s a c t i v i t e i t  a an  h u i s  

 

Een 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 beho-

rende aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 

b. het geen detailhandel of horeca betreft; 

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

bewoners van de woning; 

d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag 

van goederen ten behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf 

plaatsvindt; 

e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergro-

ting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt; 

f. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter en/of agrarische 

karakter van de omgeving. 

 

 

10.2 S t r i j d i g  g e b r u i k  

 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebrui-

ken dan wel laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, 

waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

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, recreatie-

woningen en zomerwoningen voor permanente bewoning; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als seksinrichting; 

e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van stand-

plaatsen voor kampeermiddelen. 
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A r t i k e l  1 1   

A l g e m e n e  a f w i j k i n g s r e g e l s  

11.1 A l g em e e n  

 

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

plan bepaalde voor: 

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot 

niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

b. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, 

gemalen, gasdrukregel- en meetstations en een centrale antenne-

inrichting, met dien verstande, dat de oppervlakte van een gebouw niet 

meer dan 25 m² mag bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m 

mag bedragen; 

c. het plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in alle openbare ruimten, met 

dien verstande dat de bouwhoogte van kunstwerken en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m mag bedragen. Met uitzonde-

ring van lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer dan 9 m mag 

bedragen en telecommunicatievoorzieningen waarvan de bouwhoogte 

niet meer dan 40 m mag bedragen; 

d. het met ten hoogste 2 m afwijken van een vastgesteld onderdeel van 

een grens of richting van een straat, de vorm van een plein en van de 

dienovereenkomstig vastgestelde vorm van een bouwvlak, indien bij de-

finitieve meting blijkt, dat een afwijking in het belang van een behoor-

lijke bebouwing is; 

e. het bouwen buiten het bouwvlak, waarbij de overschrijding niet meer 

mag bedragen dan 2 m. 

 

De genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de sociale veiligheid; 

d. de milieusituatie; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

 

11.2 M an t e l z o r g  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. het bepaalde in artikel 10.2 onder a, ten behoeve van het gebruik van 

een bijgebouw bij een woning als afhankelijke woonruimte; 
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b. de bouwregels voor bijbehorende bouwwerken bij een woning, zoals 

opgenomen in hoofdstuk 2 Bestemmingsregels, en extra bouwmogelijk-

heden bieden voor de bouw van een bijgebouw ten behoeve van mantel-

zorg, 

 

mits: 

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

van een bevoegde arts dan wel instelling beschikt; 

2. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, 

de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van het gebruik voor 

mantelzorg niet onevenredig toeneemt; 

3. er geen sprake is van een zelfstandige woning; 

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

verhuizing of overlijden) het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke 

woonruimte wordt beëindigd en de woonvoorzieningen worden verwij-

derd; 

5. de oppervlakte van een nieuw te bouwen bijgebouw, c.q. mantelzorg-

woning ten hoogste 100 m
2
 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 bedraagt. 



 

300.44.00.62.00.rgl 

H o o f d s t u k  4  

O v e r g a n g s -  e n  s l o t r e g e l s  
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A r t i k e l  1 2   

O v e r g a n g s r e c h t  

12.1 O v e r g an g s r e c h t  b o u w w er k e n  

 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 

krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van 

het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt ver-

groot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergun-

ning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 

bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

 

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar be-

staan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn ge-

bouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, 

daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

d. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op bouwwerken die welis-

waar 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. 

 

 

12.2 O v e r g an g s r e c h t  g e b r u i k  

 

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

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 

worden voortgezet. 

 

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

in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met 

dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 

aard en omvang wordt verkleind. 

 

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

kingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt on-
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derbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten. 

 

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

was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen 

de overgangsbepalingen van dat plan. 

 

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

strijd was met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder be-

grepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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A r t i k e l  1 3   

S l o t r e g e l  

Deze regels worden aangehaald als: 

 

“Regels van het Bestemmingsplan Grote Sloot 455 te Oudesluis”. 

 



 

 

B i j l a g e  



 

 

S t a a t  v a n  B e d r i j v e n  



SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 

- - n
u
m
m
e
r
 

  G
E
U
R
 

S
T
O
F
 

G
E
L
U
ID
 

    G
E
V
A
A
R
 

  G
R
O
O
T
S
T
E
 

A
F
S
T
A
N
D
 

C
A
T
E
G
O
R
IE
 

22 58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                     

221 581   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 

223 182   Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10     0   10   1 

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                     

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10     0   10   1 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS                     

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                     

511 461   Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

52 47 - 
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 
PARTICULIEREN                     

527 952   
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 
auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                     

72 62 - 
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE                     

72 62 A 
Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10     0   10   1 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                     

732 722   
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10     0   10   1 

74 

63, 
69tm71, 
73, 74, 
77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                     

74 

63, 
69tm71, 
73, 74, 
77, 78, 
80tm82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren 0 0 10     0   10 D 1 

7484.4 82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10     0   10   1 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                     

9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10     0   10   1 

9302 9602   
Kappersbedrijven en 
schoonheidsinstituten 0 0 10     0   10   1 
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