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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Breelandsweg 9 bij Sint Maarten ligt een bedrijfsperceel van de VOF G.A. Goudsblom & Zonen 
(hierna: de initiatiefnemers). Het gaat daarbij om een bedrijf dat zich richt op een teeltplan met 
aardappelen, vollegrondsgroenten, graszaad en wintertarwe. Om hun bedrijf uit te kunnen breiden 
hebben de initiatiefnemers het naburige perceel (Breelandsweg 7) aangekocht en toegevoegd aan hun 
bedrijf. 

Het perceel Breelandsweg 7 heeft voor de initiatiefnemers op de huidige locatie te weinig potentie. De 
bebouwing is voor de bedrijfsvoering van de initiatiefnemers bijvoorbeeld niet geschikt. Zij willen dit 
bedrijfsperceel daarom graag saneren en hier alleen de bedrijfswoning handhaven. Om de sanering te 
financieren kunnen zij gebruik maken van de ruimte-voor-ruimte regeling. Hiervoor willen de 
initiatiefnemers twee woningen realiseren op het perceel aan de noordzijde van het perceel Stroet 2, ten 
noorden van het bestaande lint. De locatie van beide percelen is in onderstaande afbeelding 
aangegeven. De locatie aan de Stroet is de oostelijke locatie, dit is het plangebied van dit 
bestemmingsplan. 

De percelen Breelandsweg 7 en Stroet 2
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1.2  Geldende bestemmingsplan

Voor de locatie geldt het bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel. De locatie heeft de 
bestemmingen "Agrarisch met waarden" en "Waarde - Archeologie 3", zoals te zien op onderstaande 
afbeelding. 

fragment bestemmingsplan "Landelijk  Gebied"

De ontwikkeling van de woningbouw op de locatie is niet mogelijk omdat reguliere woningen binnen de 
geldende bestemming niet toegestaan zijn. Het plangebied heeft bovendien geen bouwvlak, waardoor 
bebouwing niet mogelijk is. Het geldende bestemmingsplan geeft hiervoor ook geen wijzigings- of 
afwijkingsmogelijkheden. 

Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit 
bestemmingsplan geeft daarom een regeling die dit ruimte-voor-ruimteproject mogelijk maakt. 

1.3  Leeswijzer

Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een toelichting gegeven op de bestaande en de gewenste situatie. 
De gewenste situatie is immers het belangrijkste uitgangspunt voor dit bestemmingsplan. De 
ontwikkeling wordt getoetst aan het geldende beleid in hoofdstuk 3. Daarbij wordt ook gekeken naar de 
mogelijke uitgangspunten vanuit het beleid voor dit plan. In hoofdstuk 4 vindt toetsing plaats aan de 
omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op het juridische deel van het bestemmingsplan; 
de regels en ruimtelijke verbeelding. Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op de economische en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 2  Bestaande en toekomstige situatie

In dit hoofdstuk staat een beschrijving van de bestaande en de toekomstige situatie. De bestaande 
situatie is de basis waarin de gewenste situatie een goede plaats moet krijgen. De toekomstige situatie 
is het belangrijkste vertrekpunt voor dit bestemmingsplan en de daarin opgenomen regeling. 

2.1  De omgeving en het landschap

De landschappelijke structuur van het gebied tussen Sint Maarten en Tuitjenhorn wordt bepaald door de 
bebouwingslinten van "Rijpje" en "Stroet" en de zeer onregelmatige blokverkaveling (voor zover nog 
aanwezig na de ruilverkaveling) aan de westzijde door de Westfriese Zeedijk (Omringdijk).

Het omliggende gebied van de Ringpolder, gelegen tussen Valkoogdijk, Tolkerdijk en Warmenhuizen is 
nagenoeg geheel herverkaveld in grotere rechthoekige eenheden waardoor de huidige onregelmatige 
blokverkaveling is ontstaan. De nederzettingen werden in de vorm van linten gebouwd op de dijken en de 
stroomruggen. Haaks hierop werden op onregelmatige afstand van elkaar sloten gegraven.

In het gebied zijn ook nieuwe landbouwontsluitingswegen aangelegd, onder andere de Breelandsweg, 
deel Heerenweg, Killemerweg, Delftweg en de Jan van Schagenweg. 

De Stroet is van oorsprong een agrarische nederzetting op een binnenwaterkerende dijk tussen Sint 
Maarten en Dirkshorn. De noordzijde van de lintbebouwing van Stroet heeft halfopen karakter met zicht 
op de open polders van Voorpolder en polder Valkkoog. De kern heeft een landelijk karakter door de 
losse plaatsing van de bebouwing op wisselende afstand van de licht slingerende weg. Hoewel er nog 
verschillende functies in het lint voorkomen, is de woonfunctie overheersend. 

Het achterliggende landschap is open. De oudere bebouwing is meestal op grond van de verdwenen 
kavelstructuur gesitueerd, de nieuwere bebouwing ligt overwegend parallel een de straat. De aard en 
vorm van de bebouwing is zeer gevarieerd.

2.2  Het plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan betreft de nieuwe locatie aan de Stroet. Het te saneren 
bedrijfsperceel bevindt zich aan een hiervoor beschreven landbouwontsluitingsweg, namelijk de 
Breelandsweg. Op dit perceel blijft de bedrijfswoning gehandhaafd. De overige bebouwing wordt 
gesloopt. Op het perceel aan de Stroet 2, ten noorden van het bestaande lint, worden de twee woningen 
gerealiseerd. Het bestaande bedrijfsperceel aan de Breelandsweg maakt geen onderdeel uit van dit 
bestemmingsplan. De te handhaven bedrijfswoning is in het vigerend plan reeds geregeld. De te slopen 
bebouwing op de locatie Breelandsweg wordt opgenomen als een voorwaardelijke verplichting bij de 
regels in dit bestemmingsplan. Hiertoe is een kaartje met de te slopen bebouwing opgenomen als 
bijlage bij de regels. De voorwaardelijke verplichting ziet er op toe dat voorafgaande aan de bouw van de  
twee woningen de sloop van de bebouwing aan de Breelandsweg heeft plaatsgevonden. Hiertoe geldt 
overigens ook een overeenkomst in het kader van de Ruimte voor Ruimteregeling. 

Structuur

De locatie van de twee nieuwe woningen vormt het begin van de lintstructuur van Stroet 8 aan de 
oostzijde van de Groenedijk. Het gebied is enigszins verdicht door de aanwezigheid van volkstuinen aan 
de noord-zijde van de planlocatie. Vanaf de Rijperweg is in de huidige situatie doorzicht naar het 
achtergelegen open landschap beperkt aanwezig. In de toekomstige situatie wordt dit doorzicht deels 
behouden en versterkt door de afstand van het nieuwe erf en het bestaande erf. Hierdoor wordt onder 
meer de zichtlijn op de molen van Groenveld bewaard. De open en groene sfeer van het gebied wordt 
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behouden door het vormgeven van natuurlijke erfscheidingen in de vorm van sloten, hagen of begroeide 
schermen. Bestaande watergangen en sloten worden eveneens behouden. Deze versterken de 
zichtlijnen naar het achterliggende landschap. Daarnaast versterkt de naast het nieuwe woonperceel 
liggende sloot niet alleen de openheid, maar ook de hoofdstructuur van het landschap. Het 
opstrekkende slotenpatroon maakt deel uit van deze hoofdstructuur. 

De beide woningen hebben een eigen toerit. De zuidelijke krijgt een toegang over een nieuw te 
realiseren dam, waarvan de uitstraling een brug suggereert. De bestaande dam aan de noordzijde van 
het plangebied wordt gebruikt door landbouwverkeer dat naar de daar liggende tuinen of de achter de 
woningen liggende landbouwgronden moet. Deze dam wordt gebruikt als toerit voor de noordelijke 
woning. Door een gebrek aan ruimte is het niet mogelijk aan de noordzijde van het plangebied een extra 
watergang op te nemen. 

Voor de twee woningen ten noorden van het bestaande lint is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze 
is als bijlage bij dit bestemmingsplan toegevoegd. Het beeldkwaliteitplan is voorgelegd aan het 
Expertteam. De reactie van dit team was positief. Enkele kanttekeningen zijn geplaatst. Een reactie 
hierop is in de bovenstaande tekst verwerkt. 

Voorwaarde ruimte voor ruimte regeling

Aan het toepassen van een ruimte voor ruimte regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Ten 
eerste moet er een afname van netto bebouwd oppervlak plaatsvinden. In de situatie van Breelandsweg 
7 en Stroet 2 vindt een afname van 3336 m2 bebouwd oppervlak plaats. Ten tweede moet zeker gesteld 
worden dat de sloop daadwerkelijk plaatsvindt. Tot slot mogen niet meer compensatiewoningen mogelijk 
gemaakt worden, dan strikt noodzakelijk is om de sanering van gebouwen mogelijk te maken. Met de 
bouw van twee nieuwe woningen wordt hier aan voldaan. 

De te slopen bebouwing op de locatie Breelandsweg wordt opgenomen als een voorwaardelijke 
verplichting bij de bouwregels in dit bestemmingsplan. Hiertoe is een kaartje met de te slopen 
bebouwing opgenomen als bijlage 2 bij de regels. De voorwaardelijke verplichting ziet er op toe dat 
voorafgaande aan de bouw van de  twee woningen de sloop van de bebouwing aan de Breelandsweg 
heeft plaatsgevonden. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

In dit hoofdstuk komen enkele beleidsstukken aan bod die een directe doorwerking kunnen hebben op 
dit bestemmingsplan. Daarbij wordt alleen ingegaan op rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid, 
bijvoorbeeld op het vlak van bouwmogelijkheden bij de woningen en mogelijkheden voor functies en 
functiemenging.

3.1  Rijksbeleid

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 22 november 2011 onder aanvaarding van een 
aantal moties door de Tweede Kamer aangenomen en is begin 2012 in werking getreden. Met de 
Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de bestuurlijke drukte 
te beperken brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het 
meer over aan gemeenten en provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. Het Rijk 
kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belangen 
is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale 
overheden beleidsvrijheid.

Het bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen. 

3.2  Provinciaal beleid

In de Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie (PRVS) zijn de beleidsuitgangspunten uit de 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 juridisch vastgelegd. In de PRVS is onder andere een regeling 
opgenomen voor woningbouw in het landelijk gebied. Dit is in principe niet toegestaan. Wel zijn nieuwe 
woningen toegestaan wanneer sprake is van functiewijziging of bij toepassing van een ruimte voor ruimte 
regeling. In dit bestemmingsplan is dit laatste het geval. 

Aan het toepassen van een ruimte voor ruimte regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden (artikel 16 
PRVS). Ten eerste moet er een afname van netto bebouwd oppervlak plaatsvinden. Ten tweede moet 
zeker gesteld worden dat de sloop daadwerkelijk plaatsvindt. Tot slot mogen er niet meer 
compensatiewoningen mogelijk gemaakt worden, dan strikt noodzakelijk is om de sanering van 
gebouwen mogelijk te maken. Aan deze eisen wordt in dit bestemmingsplan voldaan. Hier is in 
hoofdstuk 2 'Bestaande en toekomstige situatie' nader op ingegaan. 

In Artikel 15 van de PRVS wordt de ruimtelijke kwaliteitseis voor van verstedelijking in het landelijk 
gebied nader omschreven: 

1. Een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande 
verstedelijking als bedoeld in de artikelen 12, 13, 13a en 14 in het landelijk gebied, voldoet aan de 
uitgangspunten zoals vermeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (PS d.d. 21 juni 2010) 
ten aanzien van:
a. de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden als bedoeld 

in artikel 8;
b. de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd;
c. de openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis;
d. de historische structuurlijnen;
e. cultuurhistorische objecten.

2. De toelichting van een bestemmingsplan geeft aan in welke mate ten aanzien van de in het eerste 
lid bedoelde functies rekening is gehouden met: 
a. de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap;
b. de ordeningsprincipes van het landschap;
c. de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse;
d. de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid);
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e. de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) als hiervoor bedoeld en de 
maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie tot 
de nieuwe functies.

Om te voldoen aan de ruimtelijke kwaliteitseis is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hierin wordt 
ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de ordeningsprincipes van het landschap, de 
bebouwingskarakteristieken en de inpassing van het plangebied in de wijdere omgeving. Dit resulteert in  
de benoeming van specifieke beeldcriteria voor deze locatie voor ligging, massa, detaillering, materiaal 
en kleur. 

3.3  Gemeentelijk beleid

De nieuwe woningen worden gerealiseerd in het kader van de ruimte voor ruimteregeling. Dit is een 
provinciale regeling. Op gemeentelijk niveau zijn geen aanvullende beleidsregels van toepassing. 

Beeldkwaliteitplan buitengebied Harenkarspel

De gemeente Schagen vindt het belangrijk om de nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te verankeren aan 
de kenmerken van het bestaande landschap. Het nieuwe krijgt daarmee een zekere logica. Het nieuwe 
past daardoor beter bij het al bestaande, waardoor de identiteit van het buitengebied sterker wordt. Het 
beeldkwaliteitplan vormt een verplicht handvat bij de toepassing van het bestemmingsplan voor het 
buitengebied. Het beeldkwaliteitplan wordt dan ook in ieder geval toegepast, wanneer dat in het 
bestemmingsplan is vastgelegd. In dat geval moet het college van burgemeester en wethouders de 
beeldkwaliteitseisen toepassen. Het gaat dan altijd om een beoordeling van een initiatief in het kader 
van een afwijking van het bestemmingsplan (ex artikel 3.6 Wro) of wijzigingsprocedure (ex artikel 3.6 
Wro). 

Voor de ontwikkeling van de twee woningen aan de noordzijde van Stroet is een beeldkwaliteitplan 
opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de ordeningsprincipes van het 
landschap, de bebouwingskarakteristieken en de inpassing van het plangebied in de wijdere omgeving. 
Dit resulteert in de benoeming van specifieke beeldcriteria voor deze locatie ten aanzien van ligging, 
massa, detaillering, materiaal en kleur. 

Beleidsnota agrarische bebouwing

De gemeente conformeert zich met haar beleid aan de provinciale “Beleidsregel Ruimte voor Ruimte in 
Noord-Holland”.

TOELICHTING (ontwerp)  11
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

Naast het feit dat de ontwikkelingen in het plangebied binnen het overheidsbeleid tot stand moet komen, 
moet ook rekening gehouden worden met de aanwezige functies in en rond het gebied. Het 
uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In dit hoofdstuk 
zijn de randvoorwaarden, die voortvloeien uit de omgevingsaspecten, beschreven.

4.1  Ecologie

Bij elk ruimtelijk plan moet, met het oog op de natuurbescherming, rekening worden gehouden met de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Gebiedsbescherming

Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die zijn 
aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, beleid) en/of om gebieden die zijn 
aangewezen als Natura 2000-gebied (Natuurbeschermingswet).

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op ongeveer 5 kilometer van het plangebied. De beoogde 
ontwikkeling vormt hiervoor dan ook geen belemmering. Meer in de nabijheid zijn enkele EHS-gebieden 
aangewezen, bijvoorbeeld de Modderwiel (op ongeveer 1.600 meter afstand). Feitelijk wijzigt de 
milieusituatie niet. Op het voormalige bedrijfsperceel wordt de milieusituatie zelfs beter, omdat de 
bedrijfsactiviteiten verdwijnen en hier woningen worden gebouwd. Woningen hebben een lagere 
milieubelasting dan een agrarisch bedrijf. De afstand tussen dit perceel en de EHS is ruim. Dit wordt 
nader onderbouwd in de quickscan in bijlage 1.

Soortenbescherming 

De soortenbescherming vindt primair plaats via de Flora- en faunawet. Op grond van deze wet mogen de 
in de wet aangewezen beschermde planten en dieren (en hun verblijfsplaatsen) niet verstoord worden. 
Voor soorten die vermeld staan op bijlage IV, zoals vleermuizen, van de Habitatrichtlijn en een aantal 
Rode-Lijst soorten is een zware bescherming opgenomen. De verblijfplaatsen van beschermde soorten 
mogen volgens de Flora- en faunawet niet negatief worden beïnvloed door bouwactiviteiten.

In het plangebied gaat het om de wijziging van een intensief gebruikt agrarisch perceel naar een 
woonperceel. Voor de ontwikkeling in het plangebied wordt onder meer een dam aangelegd in een sloot. 
In deze sloot zijn mogelijk verblijfplaatsen van beschermde soorten aanwezig. 

Voor het plangebied is een ecologische quickscan uitgevoerd, dit is toegevoegd in bijlage 1. In het kader 
van deze quickscan zijn een bureauonderzoek en veldwaarnemingen gedaan. Uit het onderzoek blijkt 
dat in het gebied vooral algemeen voorkomende planeten en dieren verwacht worden in het plangebied. 
In de sloot is een kleine kans op de aanwezigheid van beschermde soorten. Negatieve effecten worden 
echter niet verwacht, omdat de werkzaamheden aan de sloot slechts een kleine oppervlakte betreffen; 
de toegangsdam met duiker. 

Tot slot is het bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de woningen van belang om rekening te 
houden met het broedseizoen van vogels (algemeen voorkomende soorten) die eventueel in het 
plangebied voor komen. 
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4.2  Archeologie en cultuurhistorie

Het is wettelijk verplicht om bij ruimtelijke plannen ook de aspecten archeologie en cultuurhistorie mee 
te wegen. In het geval van dit bestemmingsplan is het aspect archeologie zeker van belang, het 
plangebied heeft in het (voorheen) geldende bestemmingsplan immers de dubbelbestemming "Waarde - 
Archeologie 3". 

Archeologie

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is de Wet op de 
archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt deel uit van de 
(gewijzigde) Monumentenwet. De kern van Wamz is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de 
archeologische resten intact moeten blijven. 

Voor het plangebied is archeologisch onderzoek nodig. De nieuwbouw bij de locatie Stroet is in totaal 
groter dan 500 m2. In de regels bij de bestemming "Waarde - Archeologie 3" is dat de maximale 
oppervlakte voor vrijstelling van onderzoek. 

Voor het plangebied is een archeologisch onderzoek uitgevoerd, dit is toegevoegd in bijlage 2. Een 
nader onderzoek is voor het plangebied niet nodig. Uit het onderzoek blijkt dat de archeologische 
verwachting kan worden bijgesteld naar 'laag' voor het onderzochte gebied. Tijdens het onderzoek zijn 
geen archeologische vondsten gedaan. De bodem is bovendien tot 60 cm diepte omgewerkt, 
waarschijnlijk als gevolg van ploegwerkzaamheden en bodemingrepen in het kader van de 
ruilverkaveling. Het terrein kan vrij worden gegeven voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische 
resten voorkomen. Wanneer tijdens het grondwerk archeologische vondsten worden gedaan, moeten 
deze gemeld worden. bij de bevoegde overheid (art. 53 Monumentenwet).

Cultuurhistorie 

Op de locatie zijn geen karakteristieke of cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig. 

Wel valt de locatie binnen de bestemming Agrarisch met waarden, vanwege de in het gebied aanwezige 
cultuurhistorisch waardevolle verkaveling. Het is daarom van belang om rekening te houden met de 
openheid van het landschap. Hiervoor zijn in het beeldkwaliteitplan de nodige aanwijzingen gegeven. Het 
beeldkwaliteitplan is toegevoegd in bijlage 3. 

Conclusie 

Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn wordt de dan best passende oplossing overgenomen 
in dit bestemmingsplan. 

De aanduiding 'cultuurhistorische waardevolle verkaveling', zoals opgenomen in Landelijk Gebied wordt 
ook in dit bestemmingsplan weer van toepassing. Met deze verkaveling is in de plannen voldoende 
rekening gehouden. 
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4.3  Water

Van belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte 'watertoets'. De watertoets kan 
worden gezien als een procesinstrument dat moet waarborgen dat gevolgen van ruimtelijke 
ontwikkelingen voor de waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onderdeel van de 
watertoets is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken waterbeheerder. Het 
plangebied ligt in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van woningen mogelijk gemaakt. Op het bestaande 
bedrijfsperceel (Breelandsweg) wordt 3336 m2 gesloopt. Daar is dus sprake van een netto afname van 
bebouwd (en verhard) oppervlak. Op het nieuwe perceel (Stroet) wordt de mogelijkheid gegeven voor de 
bebouwing met een oppervlakte van maximaal 600 m2. 

Bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een wateradvies gevraagd. Het advies wordt in 
het bestemmingsplan verwerkt. 

4.4  Milieuzonering

Het milieubeleid en de daarop gebaseerde regelgeving spelen een belangrijke rol bij het ruimtelijk 
ordeningsbeleid. Beide beleidsterreinen richten zich op de bescherming van de kwaliteit van de 
(leef)omgeving. In ruimtelijke plannen wordt de situering van milieubelastende activiteiten (zoals 
bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) ten opzichte van elkaar (milieuzonering) 
geregeld. In de toelichting bij een ruimtelijk plan moet aangegeven worden hoe aan dat beleid gestalte 
wordt gegeven. 

Uitwaartse werking

In het plangebied wijzigt de milieusituatie. Een milieugevoelige functie wordt toegevoegd. De toevoeging 
van woningen kan een effect hebben op de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. De woningen 
hebben een minimaal effect naar de omgeving, omdat het dichtstbijzijnde bedrijf (kassencomplex, 
categorie 2, grootste afstand 30 meter) op bijna 60 meter van de percelen ligt. De woningen hinderen de 
omliggende functies niet.

Inwaartse werking

Ook functies uit de omgeving kunnen invloed hebben op de nieuwe woningen in het plangebied. De 
nieuwe woonpercelen aan de Stroet liggen op een afstand van bijna 60 meter van een bestaand 
kassencomplex af. Bij dit kassencomplex is op ongeveer 40 meter afstand een waterbassin aanwezig. 
Bij dit waterbassin is aan de zijde van de nieuwe woningen geen pompinstallatie aanwezig. Een nadere 
toetsing is hierom niet nodig. 

Met de keuze voor de ligging van de bouwvlakken, is rekening gehouden met de ligging van de 
bestaande bedrijven. Hierdoor blijft de milieuhinder van de bestaande bedrijven op de (nieuwe) woningen 
minimaal. 

4.5  Bodem

Verdachte plekken met betrekking tot de kwaliteit van de bodem dienen in het kader van de Wet 
bodembescherming bij ruimtelijke plannen en projecten te worden gesignaleerd vanuit een goede 
ruimtelijke ordening.
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In het plangebied worden gevoelige functies (woningen) gerealiseerd. Onderzocht moet worden of de 
bodem voldoende kwaliteit heeft om een dergelijke gevoelige functie toe te laten, of dat hiervoor speciale 
maatregelen nodig zijn. De Regionale Uitvoeringsdienst heeft hierover een advies uitgebracht, dit is 
toegevoegd in bijlage 4. Uit het advies blijkt dat de bodemkwaliteit voor de gewenste 
woningbouwontwikkeling waarschijnlijk voldoende is. Een nader onderzoek is hiervoor niet nodig. Voor 
de omgevingsvergunning voor het bouwen is het echter wel noodzakelijk om een bodemonderzoek uit te 
voeren. Dit heeft verder geen invloed op het bestemmingsplan. 

4.6  Geluid

In het kader van geluid is de Wet geluidhinder van toepassing. Doel van deze wet is het terugdringen van 
hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidhinder in de toekomst.

Beide locaties in het plangebied liggen aan wegen die een wettelijke geluidszone hebben. De locatie 
aan de Stroet ligt aan een weg waarop 60 km/uur is toegestaan. De weg heeft een wettelijke zone van 
250 meter vanuit het hart van de weg, het plangebied ligt hier binnen. 

Het is van belang dat de geluidbelasting op de (nieuwe) woningen vanaf deze weg niet te hoog is. 
Daarom wordt een geluidsberekening uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in dit bestemmingsplan 
toegevoegd in bijlage 5. In het onderzoek is het wegverkeersgeluid van de Rijperweg en Stroet 
onderzocht. Daarbij is rekening gehouden met cumulatie van het geluid van beide wegen. De 
gevelbelasting op de woningen overschrijdt de voorkeursgrenswaarde (48 dB), want deze bedraagt 
maximaal 52 en 58 dB. 

Het effect van maatregelen aan de woningen, om de goede binnenniveaus van geluid te halen, is 
overwogen. Deze stuiten echter op zwaarwegende bezwaren vanuit stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Voorgesteld wordt daarom om door het college van 
burgemeester en wethouders hogere waarden voor de woningen vast te laten stellen. 

4.7  Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn 
in de ruimtelijke ordeningspraktijk met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 
(PM10) van belang. Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, 
zijn op grond van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) daarbij vrijgesteld 
van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van de Regeling Niet in betekenende mate 
(luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:

woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;
kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2;
projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide of fijnstof 
bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m3.

Het bestemmingsplan maakt twee nieuwe woningen mogelijk. Een dergelijk project draagt niet in 
betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het plan geeft geen belemmeringen 
voor de luchtkwaliteit en heeft voor dit bestemmingsplan geen gevolgen. 
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4.8  Externe veiligheid

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het van belang te kijken naar gevaarleverende functies in of in 
de nabijheid van het plangebied. Op grond van de AMvB Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
wordt daarom gekeken naar zogenaamde risicovolle inrichtingen. Daarnaast wordt gekeken naar vervoer 
van gevaarlijke stoffen en hoofdgasleidingen. Doel hiervan is om zowel individuele personen als groepen 
mensen een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Ten 
aanzien van risicovolle inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen worden de risico's gemeten in 
twee maten: plaatsgebonden risico (voor individuen) en groepsrisico (voor groepen mensen).

In en direct rond het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen, transportroutes of buisleidingen 
aanwezig die invloed kunnen hebben op het plangebied. De dichtstbijzijnde risicovolle inrichting ligt op 
ongeveer 1200 meter afstand. Het betreft een vuurwerkopslag. Door de ruime afstand tot het plangebied 
heeft deze geen invloed op de woningen. In het plangebied is het ook niet toegestaan om nieuwe 
risicovolle inrichtingen op te richten. Dit wordt dan ook in dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt.

4.9  Licht

Het kassencomplex aan de overzijde van de weg ten opzichte van het plangebied. De visuele hinder is 
echter beperkt. Tussen het plangebied en het kassencomplex staat onder meer beplanting (wilgen) die 
een deel van het zicht op de kassen wegneemt. De ontwikkeling van de woningen zelf heeft geen 
significant effect op de lichtuitstraling op de omgeving. 

4.10  Kabels en leidingen

In en rond het plangebied zijn geen kabels of leidingen aanwezig waarmee met dit bestemmingsplan 
rekening gehouden moet worden. Wel zijn enkele kleinere water-, riool- en gasleidingen 
(huisaansluitingen) aanwezig. Met de uitvoering van de plannen wordt met deze leidingen rekening 
gehouden. Voor het bestemmingsplan behoeven deze leidingen geen bescherming. 
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving

In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie in het plangebied 
aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en omgevingsaspecten en het beleid. In 
dit hoofdstuk worden de bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven. 

5.1  Algemeen

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk om 
bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op dezelfde manier worden 
verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen 
conform de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de 
opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De regels van dit 
bestemmingsplan zijn opgesteld volgens deze standaarden.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de gronden in het plangebied. 
De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de 
verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden. 

Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting. Deze toelichting heeft 
echter geen juridische status, maar is wel belangrijk als het gaat om de onderbouwing van hetgeen in 
het bestemmingsplan is geregeld en om de uitleg daarvan.

5.2  Toelichting op de bestemmingen

In het plangebied is sprake van twee bestemmingen, namelijk Tuin en Wonen. Een nadere toelichting 
op de regeling staat in deze paragraaf. 

5.2.1  Tuin

Tussen de voorgevels van de nieuwe woningen en de openbare ruimte is de bestemming Tuin 
opgenomen. Het is de bedoeling dat de gronden met deze bestemming vrij blijven van bebouwing. Op 
die manier houden deze gronden hoofdzakelijk een groene uitstraling. Wel zijn bouwwerken als 
erfafscheidingen toegestaan. Maar ook een erker is mogelijk. De regeling van deze bestemming is gelijk 
aan die van het aangrenzende bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel.

5.2.2  Wonen

Voor de (nieuwe) compensatiewoningen is de bestemming Wonen opgenomen. Het aantal mogelijk 
gemaakte woningen (hoofdgebouwen) is aangeduid op de verbeelding. Qua afmetingen is aangesloten 
bij de regeling uit het aangrenzende bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel en daarmee de 
gemeentelijke standaard. Daarnaast is maatwerk verricht voor de gewenste specifieke situatie, zoals 
deze ook is beschreven in het beeldkwaliteitplan. Een specifieke regeling is bijvoorbeeld opgenomen 
voor het gebied waar de hoofdgebouwen en bijgebouwen zijn toegestaan. Onder meer door de plaatsing 
van het bouwvlak.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een wijzigingsplan. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan doorloopt de wettelijk vastgelegde procedure, waarmee de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid aangetoond kan worden.

Overleg

Het bestemmingsplan is, volgens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), verzonden naar 
verschillende overleginstanties. Er zijn reacties op het bestemmingsplan ontvangen, die hebben geleid 
tot aanpassing van de toelichting van dit bestemmingsplan. De regeling van het bestemmingsplan is niet 
gewijzigd. Onder andere het Experteam heeft gereageerd op het bestemmingsplan (en 
beeldkwaliteitplan). De reactie van het Expertteam is deels verwerkt in het beeldkwaliteitplan (nieuw 
kaartbeeld) en deels in het bestemmingsplan (paragraven 2.2 en 5.2.2).

Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan volgt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure die is beschreven in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het ontwerpplan wordt gedurende 6 weken ter 
inzage gelegd. Een ieder wordt daarbij in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling zienswijzen 
op het plan naar voren te brengen. Eventueel ingediende zienswijzen worden voorzien van een passend 
antwoord en opgenomen in de toelichting. 

Vervolg 

Vervolgens wordt het bestemmingsplan vastgesteld. De publicatie van het vaststellingsbesluit vindt (over 
het algemeen) plaats binnen twee weken na de vaststelling. Tijdens de daarop volgende inzagetermijn (6 
weken) is het mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(ABRvS). Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de eerste dag ná de dag waarop de 
beroepstermijn afloopt, tenzij er een voorlopige voorziening is aangevraagd.

6.2  Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid moet aangetoond worden. Bepalend daarbij zijn de 
grondexploitatieregeling en de financiële haalbaarheid van de ontwikkelingen die in het plangebied 
mogelijk worden gemaakt.

Grondexploitatieregeling

De grondexploitatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing, omdat bij recht een 
bouwplan mogelijk wordt gemaakt. Dit betekent dat een exploitatieplan bij het bestemmingsplan moet 
worden vastgesteld, om zo het kostenverhaal van de gemeente vast te leggen. In dit geval is daarvan 
echter geen sprake, omdat tussen de gemeente en de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst 
wordt gesloten. Met deze overeenkomst wordt het kostenverhaal anderszins verzekerd, net als een 
planschaderegeling en de sloopverplichting .

Financiële haalbaarheid

Bij dit bestemmingsplan gaat het om een initiatief van een particuliere partij. De initiatiefnemer financiert 
de ontwikkeling en alle werkzaamheden die daarbij van toepassing zijn. Daarbij horen onder meer ook 
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de plankosten. Voor de toepassing van de Ruimte-voor-Ruimte regeling is een exploitatieopzet 
gemaakt. Deze voldoet aan de uitgangspunten van de regeling. Het bestemmingsplan is hierdoor 
economisch uitvoerbaar.
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Bijlage 1  Quickscan ecologie
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 4 Stroet te Sint Maarten

Inleiding
In relatie tot de ruimte voor ruimte-regeling worden te Stroet, aan de gelijkna-
mige weg, twee woningen ontwikkeld. Voor de ontwikkeling wordt een ruimte-
lijke procedure doorlopen. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de mogelij-
ke effecten op beschermde natuurwaarden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 
het kader van de Flora en Faunawet, terwijl eveneens de effecten op bescherm-
de natuurgebieden wordt beoordeeld. 

Het onderzoek is uitgevoerd als een quick scan ecologie. Voor zo’n onderzoek 
wordt door een ecoloog beoordeeld of er een kans is op aanwezigheid van 
beschermde soorten. Daarbij wordt gelet op de structuur van de omgeving, 
aanwezige habitats en landschapselementen. Gezocht wordt naar sporen van 
beschermde soorten. Een quick scan is tevens bedoeld als afbakening van een 
eventueel afdoend onderzoek. Op basis van een quick scan kan wel beoordeeld 
worden of een ontheffing Flora en Faunawet of een vergunning Natuurbescher-
mingswet (waarschijnlijk) noodzakelijk is, maar voor het aanvragen van een 
ontheffing c.q. vergunning is een meer uitgebreid en nauwkeurig onderzoek 
noodzakelijk. Om een goed oordeel te kunnen geven is op 25 november 2013 
een bezoek gebracht aan het plangebied.

l

Globale ligging van het plangebied.
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Beschrijving
Het plangebied waar de woningen worden gebouwd, is momenteel in gebruik 
als akkerland. Een strook grond, nagenoeg aansluitend aan het projectgebied 
wordt gebruikt voor volkstuintjes. Het plangebied ligt vrijwel tegen de bebou-
wing van Stroet aan. Er is geen bebouwing op het terrein aanwezig en er staan 
geen (grote) bomen.

Op grote afstand van de locatie liggen een aantal Natura 2000 gebieden. Het ge-
bied dat het dichtste bij ligt is Abskolk & De Putten, dat op ruim vijf kilometer 
afstand ligt. Gezien de aard en omvang van de ontwikkelingen is er met zeker-
heid geen effect op de doelstellingen van het Natura 2000 gebied. Ook op de 
overige Natura 2000 gebieden is met zekerheid geen effect aanwezig.

Gebieden die binnen de ecologische hoofdstructuur liggen, zijn eveneens pas 
op grote afstand van de bouwlocatie aanwezig.  Ook op de ecologische hoofd-
structuur is met zekerheid geen effect aanwezig. Er liggen evenmin gebieden 
binnen de omgeving die zijn aangewezen als weidevogelleefgebied.



 6 Stroet te Sint Maarten

Ligging ten opzichte van de ecologische hoofdstructuur (donker groen) en het weidevogelleefgebied 

(licht groen).

l

Ligging ten opzichte van de Natura 2000.

l
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Waarnemingen
Tijdens het veldbezoek op 25 november 2013 is onderzocht of er potentieel 
beschermde planten en dieren aanwezig zijn binnen het plangebied. Daarvoor 
is gezocht naar sporen of andere aanwijzingen van dieren en op basis van de 
aanwezige herkenbare begroeiing en het habitat beoordeeld of er leefgebieden 
aanwezig kunnen zijn voor de beschermde soorten. Aanvullend is een bureau-
studie uitgevoerd naar onder andere de verspreiding van potentieel aanwezige 
planten en dieren.

n Vegetatie
De vegetatie binnen het plangebied is niet goed ontwikkeld. Er staan verschil-
lende gekweekte planten en verder is er enige spontane opslag van inheemse 
soorten. De kans op aanwezigheid van bijzondere of beschermde planten is 
uitgesloten. Misschien dat er in de sloot enige begroeiing met belang aanwezig 
is, maar dat is tijdens het veldbezoek niet goed te beoordelen.

n Zoogdieren
De belangrijkste groep beschermde zoogdieren die voorkomen zijn vleer-
muizen. Er zijn twee groepen die onderscheiden kunnen worden op de wijze 
waarop zij hun verblijfplaats zoeken; namelijk soorten die gebouwen een 
verblijfplaats hebben of soorten die hun verblijfplaats hebben in holle bomen. 
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Aangezien in het plangebied geen gebouwen of bomen met holtes zijn is de 
kans op vleermuizen uitgesloten.
Er zijn verschillende schuilplaatsen voor grondgebonden zoogdieren aanwe-
zig. Het voorkomen van bunzing (Mustela putorius), egel (Erinaceus europaeus) of 
huisspitsmuis (Crocidura russula) is goed mogelijk. Uit de literatuur met ver-
spreidingsgegevens blijkt dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat er 
beschermde soorten binnen het plangebied aanwezig zijn.

n Vogels
In de broedperiode zijn alle vogels beschermd, daarbuiten vallen ze onder de 
zorgplicht. Dit wil zeggen dat de dieren niet extra beschermd zijn maar wel dat 
dieren niet onnodig gestoord of verjaagd mogen worden. Gezien de opbouw van 
het gebied worden verblijfplaatsen van beschermde vogelsoorten niet ver-
wacht. Uit de literatuur met verspreidingsgegevens blijkt dat er geen aanleiding 
is te veronderstellen dat er beschermde soorten binnen het plangebied aanwe-
zig zijn.

n Herpetofauna en vissen
Langs het plangebied ligt een sloot. De aanwezigheid van algemeen voorko-
mende amfibieën is goed mogelijk. Er is een zeer kleine kans op de aanwezig-
heid van de rugstreeppad (Epidalea calamita). Ook de aanwezigheid van vissen is 
niet uit te sluiten. Uit de literatuur met verspreidingsgegevens blijkt dat er geen 
aanleiding is te veronderstellen dat er beschermde soorten binnen het plange-
bied aanwezig zijn.

n Overige soorten
Er is geen geschikt habitat aanwezig voor de overige groep beschermde soorten. 
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Analyse en conclusie
Om te beoordelen of er een effect kan ontstaan op beschermde planten en die-
ren wordt geanalyseerd of de veranderde omgeving en het veranderde gebruik 
een effect veroorzaken op de aanwezige soorten. Daarnaast wordt beoordeeld 
of de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de beoogde verandering te be-
reiken een effect kunnen veroorzaken.

Uit het veldbezoek blijkt dat binnen het plangebied algemeen voorkomende 
planten en dieren verwacht worden. Er zijn geen soorten te verwachten die 
beschermd zijn via de Flora en Faunawet en waarvoor een ontheffing noodza-
kelijk is.
Er is een kleine kans op beschermde soorten in de sloot. Echter er wordt slechts 
op enkele plekken aan de sloot gewerkt (plaatsen toegangsdam met duiker). 
Deze werkzaamheden zijn van ondergeschikte aard en omvang. De kans op een 
effect op beschermde soorten is uitermate klein.

Voor de beschermde soorten is geen ontheffing van de Flora en Faunawet nodig 
en er is geen verklaring van geen bedenkingen nodig.

Het plangebied ligt op zeer grote afstand van beschermde natuurgebieden. 
Gezien de aard en omvang van het voornemen is met zekerheid geen effect 
aanwezig op de Natura 2000 gebieden, de ecologische hoofdstructuur of de 
weidevogelleefgebieden. Er is geen vergunning voor de Natuurbeschermingswet 
nodig, er is geen verklaring van geen bedenkingen nodig en er is ook anderszins 
geen belemmering vanuit de natuurwaarden op de ontwikkeling.



 10 Stroet te Sint Maarten

Literatuur
-  Kapteyn, K (1995). Vleermuizen in het landschap. Schuyt & co, Haarlem 
- Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek & P.J. Zomerdijk (2010) Atlas van de Noord-

Hollandse broedvogels 200S-2009. Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-
Holland (SVN) & Landschap Noord-Holland. 

- Herder, J. (2010) Atlas van de Noord-Hollandse amfibieën en reptielen, Land-
schap Noord-Holland & Stichting RAVON. 

-  www.minlnv.nl 
-  www.ravon.nl 
-  www.waarneming.nl



 bestemmingsplan Sint Maarten - Noordzijde Stroet (ruimte voor ruimte)

34  BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING (ontwerp)



 bestemmingsplan Sint Maarten - Noordzijde Stroet (ruimte voor ruimte)

Bijlage 2  Archeologisch onderzoek

BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING (ontwerp)  35



Tussen Stroet 2 en Groenedijk 3 
in Sint Maarten 

rapport 3525 



 



 
 

    

 

Tussen Stroet 2 en Groenedijk 3 in Sint Maarten,  
gemeente Harenkarspel  

Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een 
verkennend booronderzoek 

M. Hanemaaijer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

Colofon 
 

 

ADC Rapport 3525 

 

Tussen Stroet 2 en Groenedijk 3 in Sint Maarten, gemeente Harenkarspel  

Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek  

 

Auteur: M. Hanemaaijer  

 

In opdracht van: Bureau Buitenweg 

 

© ADC ArcheoProjecten, Amersfoort, 13 februari 2014 

Foto’s en tekeningen: ADC ArcheoProjecten, tenzij anders vermeld  

 

Status onderzoek: Definitief  

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 

worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. 

ADC ArcheoProjecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend 

uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek. 

 

 

 
Autorisatie: 

R.M. van der Zee 

 

 

ISSN 1875-1067 

 

 

ADC ArcheoProjecten 

Postbus 1513 

3800 BM Amersfoort 

Tel 033-299 81 81 

Fax 033-299 81 80 

Email info@archeologie.nl 

 

 

 

 



3 

 

 

Inhoudsopgave 
 
 
Samenvatting 5 
1 Inleiding en administratieve gegevens 7 
2 Bureauonderzoek 8 
2.1 Doelstelling en vraagstelling 8 
2.2 Methodiek 8 
2.3 Resultaten 8 
2.4 Gespecificeerde verwachting en conclusie 11 
3 Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) 12 
3.1 Plan van Aanpak 12 
3.2 Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) 13 
3.3 Conclusies 14 
4 Aanbeveling 15 
Literatuur 15 
Geraadpleegde websites 15 
Lijst van afbeeldingen en tabellen 15 
Bijlage 1 Boorgegevens 21    
 
 
 
  



4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

Samenvatting 

In opdracht van Bureau Buitenweg heeft ADC ArcheoProjecten in november/december 2013 een 
bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie tussen Stroet 2 en 
Groenedijk 3 in Sint Maarten, gemeente Harenkarspel. Aanleiding is de voorgenomen bouw van 
woningen en de aanleg van een waterpartij. 
 
Het plangebied is gelegen op een kreekrug. Als gevolg van differentiële inklinking van de 
verschillende afzettingen vond een omkering van het reliëf plaats en kwamen de voormalige kreken 
als ruggen in het landschap te liggen. In en in de top van deze afzettingen kunnen archeologische 
resten voorkomen uit de periode Neolithicum tot en met de Romeinse tijd. Deze datering is echter 
onzeker omdat het tot op heden onbekend is wanneer de bovenliggende afzettingen in het 
plangebied afgezet zijn. Deze bovenliggende afzettingen zijn zandige en kleiige afzettingen 
behorende tot de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren. Deze afzettingen zijn naar 
verwachting in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen ontstaan.  
 
Hoewel de kans klein wordt geacht, kan lokaal in het plangebied nog een dunne laag restveen 
aanwezig zijn. De veenvorming hing samen met het gesloten raken van de strandwallenkust en de 
afnemende mariene invloed vanuit het zeegat van West-Friesland. De dikte, samenstelling en het 
begin van de veenvorming varieert van gebied van gebied. In de Middeleeuwen werd het veen op 
grote schaal afgegraven door de mens en op een natuurlijke wijze weggeslagen door de 
afzettingen van Walcheren. Het eeuwenlange agrarische gebruik leidde tot oxidatie van het veen, 
waardoor het vrijwel geheel verdwenen is.  
 
Gezien het feit dat het plangebied zich buiten de dorpskernen van Sint-Maarten en Stroet bevindt, 
en volgens de geraadpleegde kaarten geen bebouwingen aanwezig zijn, wordt de kans op 
archeologische resten uit de periode Late-Middeleeuwen tot Nieuwe tijd klein geacht.  
 
Verder dient rekening te worden gehouden met bodemingrepen in het kader van de ruilverkaveling, 
die halverwege de jaren ’70 is uitgevoerd. De ingrepen kunnen bestaan uit egalisatie, het 
dichtgooien van sloten, diepploegen en het verlagen van het grondwaterpeil. 
 
Teneinde deze verwachting te toetsen en aan te vullen is in het plangebied een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd. In de ondergrond van het plangebied zijn geulafzettingen aangetroffen. 
Deze afzettingen worden ingedeeld bij het Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk. Er zijn 
geen aanwijzingen gevonden dat deze afzettingen in het verleden een bewoonbaar oppervlak 
vormden. De zandige geulafzetting gaan op een diepte van ca. 40-80 cm –mv over in kleiige 
afzettingen. Deze afzettingen zijn tijdens een recentere periode van inbraken van de zee afgezet 
(Romeinse tijd- Middeleeuwen)  en worden ingedeeld bij het Laagpakket van Walcheren, Formatie 
van Naaldwijk. De bovenste 40-60 cm –mv is als gevolg van agrarisch gebruik omgewerkt. De in dit 
pakket aangetroffen baksteenfragmenten hebben geen betekenis. 
 
ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het 
is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische 
resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen 
op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in 
artikel 53 van de Monumentenwet. 
 
 
 

  



6 

 

 

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 

Periode Afkorting Tijd in jaren 

Nieuwe tijd NT 1500 - heden  

Middeleeuwen:                                     XME 450 – 1500 na Chr.  

Late Middeleeuwen LME  1050 - 1500 na Chr. 

Vroege Middeleeuwen  VME  450 - 1050 na Chr. 

Romeinse tijd:                                      ROM 12 voor Chr. – 450 na Chr.  

Laat-Romeinse tijd ROML  270 - 450 na Chr. 

Midden-Romeinse tijd  ROMM  70 - 270 na Chr. 

Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  12 voor Chr. - 70 na Chr. 

IJzertijd:                                                IJZ 800 – 12 voor Chr.  

Late IJzertijd  IJZL  250 - 12 voor Chr. 

Midden-IJzertijd  IJZM  500 - 250 voor Chr. 

Vroege IJzertijd IJZV  800 - 500 voor Chr. 

Bronstijd:                                             BRONS 2000 - 800 voor Chr.  

Late Bronstijd BRONSL  1100 - 800 voor Chr. 

Midden-Bronstijd BRONSM  1800 - 1100 voor Chr. 

Vroege Bronstijd BRONSV  2000 - 1800 voor Chr. 

Neolithicum (Jonge  Steentijd):            NEO 5300 – 2000 voor Chr.  

Laat-Neolithicum NEOL  2850 - 2000 voor Chr. 

Midden-Neolithicum  NEOM  4200 - 2850 voor Chr. 

Vroeg-Neolithicum  NEOV  5300 - 4200 voor Chr. 

Mesolithicum (Midden-Steentijd):     MESO 8800 – 4900 voor Chr.  

Laat-Mesolithicum  MESOL  6450 - 4900 voor Chr. 

Midden-Mesolithicum  MESOM  7100 - 6450 voor Chr. 

Vroeg-Mesolithicum  MESOV  8800 - 7100 voor Chr. 

Paleolithicum (Oude Steentijd):         PALEO tot 8800 voor Chr.  

Laat-Paleolithicum  PALEOL  35.000 - 8800 voor Chr. 

Midden-Paleolithicum  PALEOM  300.000 – 35.000 voor Chr. 

Vroeg-Paleolithicum  PALEOV  tot 300.000 voor Chr. 

Bron: Archeologisch Basis Register 1992 
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1 Inleiding en administratieve gegevens 

In opdracht van Bureau Buitenweg heeft ADC ArcheoProjecten in november/december 2013 een 
bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie tussen Stroet 2 en 
Groenedijk 3 in Sint Maarten, gemeente Harenkarspel. Aanleiding is de voorgenomen bouw van 
woningen en de aanleg van een waterpartij. 
 
Het plangebied ligt in een gebied waar een gemeentelijk archeologisch beleid is vastgesteld. Op 
grond van dit beleid valt het plangebied in de zone waarde archeologie 3.1 Dit houdt in dat 
archeologisch onderzoek verplicht is bij verstoringen groter dan 500 m² en dieper dan 50 cm –mv. 
Om in deze zone een omgevingsvergunning te kunnen verkrijgen, dient de initiatiefnemer een 
rapport te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de archeologische waarde 
van het plangebied voldoende is vastgesteld. In het kader van dit proces heeft het in dit rapport 
beschreven onderzoek plaatsgevonden. 
 
In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te gebeuren 
op grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2).2 Gemeenten kunnen 
hierop aanvullende uitvoeringskaders vaststellen. De gemeente Harenkarspel heeft voor zover 
bekend echter geen aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren van 
archeologisch vooronderzoek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld. Dit onderzoek 
is dus gebaseerd op de algemene criteria die in de KNA staan geformuleerd. 
 
De volgende administratieve gegevens zijn van toepassing: 
 

Opdrachtgever: Bureau Buitenweg 

Soort onderzoek: Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm 

van een verkennend booronderzoek 

Aanleiding: Nieuwbouw woningen en graven waterpartij 

Locatie: Tussen Stroet 2 en Groenedijk 3 

Plaats: Sint Maarten 

Gemeente: Harenkarspel 

Provincie: Noord-Holland 

Kaartblad: 14D 

Oppervlakte plangebied 2700 m2  

Coördinaten:  112.258,7 / 530.773,2 

112.307,9 / 530.783,4 

112.323,8 / 530.735,6 

112.276,9 / 530.718,9 

Bevoegde overheid met contactgegevens: Gemeente Harenkarspel, mevr. L. Rinkel, tel. 0224-210400 

Deskundige namens de bevoegde overheid met 

contactgegevens: 

dhr.G.P. Alders (Cultuurcompagnie Noord-Holland) 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code): 59283  

ADC-projectcode: 4150926 

Auteur: M. Hanemaaijer 

Projectmedewerker(s): M. Hanemaaijer 

Autorisatie: R.M. van der Zee 

Periode van uitvoering: November/december 2013 

Beheer en plaats documentatie: ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort 

Beheer en plaats digitale documentatie (e-depot): http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-yp33-b6 

 
 
 

 
1 www.ruimtelijkeplannen.nl.; Nyst et al. 2011. 
2 SIKB 2010. 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Doelstelling en vraagstelling 

Het bureauonderzoek vormt de eerste stap in het vaststellen van de archeologische waarde van 
het gebied. Het doel van bureauonderzoek is het aan de hand van schriftelijke bronnen verwerven 
van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in het plangebied, om 
daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische verwachting.  
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

• Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de 
specifieke archeologische verwachting? 

• Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 

 
2.2 Methodiek 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 
Landbodems, protocol 4002 Bureauonderzoek.  
 
Het bureauonderzoek bestaat uit de volgende elf processtappen:  

1. Afbakenen plan- en onderzoeksgebied en vaststellen consequenties van mogelijk 
toekomstig gebruik; 

2. Aanmelden onderzoek bij Archis; 
3. Vermelden (en toepassen) overheidsbeleid; 
4. Beschrijven huidig gebruik; 
5. Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen; 
6. Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden in de ondergrond; 
7. Beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden; 
8. Opstellen gespecificeerde verwachting; 
9. Opstellen standaardrapport bureauonderzoek; 
10. Afmelden onderzoek bij Archis: overdracht onderzoeksgegevens; 
11. Aanleveren digitale gegevens bij e-Depot. 

 
De processtappen 1 tot en met 7 leveren gegevens op basis waarvan processtap 8, de 
gespecificeerde verwachting wordt opgesteld. De gespecificeerde verwachting kan worden 
beschouwd als een belangrijke conclusie van het bureauonderzoek, omdat hierin wordt 
aangegeven of, en zo ja, welke archeologische waarden worden verwacht, indien relevant 
weergegeven op een kaart.  
 
De resultaten van processtappen 1 tot en met 8 worden behandeld in de paragrafen 3.1 tot en met 
3.5. Processtap 9 resulteert in het voorliggende rapport. De processtappen 10 en 11 hebben 
betrekking op het voor derden openbaar maken van de resultaten van het bureauonderzoek bij 
onder meer Archis en het e-Depot.  
 
2.3 Resultaten  

 
2.3.1 Afbakening plan- en onderzoeksgebied en vaststellen van de consequenties van het 

mogelijk toekomstige gebruik  
De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op afbeeldingen 1 en 2.  
 
Van het plangebied zelf zijn onvoldoende archeologische en aardkundige gegevens beschikbaar 
om een uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting. Daarom zijn tevens 
gegevens betrokken uit de directe omgeving, waarmee het onderzoeksgebied kan worden 
gedefinieerd als het gebied binnen een straal van circa 500 m rondom het plangebied. De 
begrenzing van deze zone is gebaseerd op het gegeven dat hierbinnen sprake is van voldoende 
informatie om een uitspraak te doen over de archeologische verwachting die representatief is voor  
het plangebied. 
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In het plangebied zijn de volgende ingrepen gepland: 
 

Aard ingreep: Bouw 2 woningen en optioneel graven van sloot 

Onderkeldering: optioneel tot 2,5 m -mv 

Diepte bodemverstoring: Kelder tot 2,5 m –mv en sloot tot 1,6 m  -mv        

 
Zie ook afb. 3. De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige 
waardevolle archeologische resten in de ondergrond mogelijk worden aangetast. 
 
2.3.2 Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden  
 
De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het plangebied: 
 

Bron Informatie 

Geologische kaart van Nederland 1:50.0003 Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren op 

Laagpakket van Wormer; zeeklei en –zand (Na14) 

Geomorfologische kaart van Nederland 

1:50.0004 

Vlakte van getijafzettingen, relatief hooggelegen (2M35A) 

Bodemkaart van Nederland 1:50.0005 Mn25AE IV Kalkrijke poldervaaggronden, zware zavel, 

profielverloop 5 en grondwatertrap IV; zuidoostpunt Mn35AE 

IV Kalkrijke poldervaaggronden, lichte klei, profielverloop 5 en 

grondwatertrap IV 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)6 circa 0,80 m onder NAP 

 
Als gevolg van de opwarming van het klimaat aan het begin van het Holoceen (circa 11.500 jaar 
geleden) smolt het aanwezige landijs en steeg de zeespiegel. Aanvankelijk verliep de stijging van 
de zeespiegel snel, maar in de loop van het Holoceen nam het tempo van de zeespiegelstijging af 
en kon de sedimentatie gelijke tred houden met de zeespiegelstijging. Er ontwikkelden zich 
verschillende west-oost georiënteerde getijdengeulen. Tussen 4300 en 2500 v. Chr. ontstond een 
vrijwel aangesloten strandwallengordel. Alleen waar grotere rivieren in zee uitmondden, bestonden 
nog openingen in de kustlijn, zoals het West-Friese zeegat bij Bergen. Achter het West-Friese 
zeegat kon zich een getijdengebied handhaven, elders vond op grote schaal veenvorming plaats.  
 
In West-Friesland waren meerdere geulen actief. In en langs deze geulen werd zand afgezet, 
verder weg van de geulen werd klei afgezet (Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk). In 
rustige perioden vond veenvorming plaats. Rond 2800 v. Chr. slibde het noordelijke systeem 
grotendeels dicht. Het zuidelijke systeem werd rond 1400 v. Chr. minder actief toen het West-
Friese zeegat bij Bergen verzandde. Omstreeks 500 v. Chr.  werd nog een pakket klei afgezet, 
maar uiteindelijk vielen de geulen droog. 
 
Buiten de geulen was reeds een continue veengroei opgetreden waardoor grote veenkussens 
waren ontstaan. Doordat rivieren vanuit het oosten niet meer konden afwateren via het West-Friese 
zeegat steeg de grondwaterspiegel snel en kon vanaf 1700 v. Chr. het veengebied zich sterk 
uitbreiden. Omstreeks 1000 v. Chr. raakte ook het onderzoeksgebied bedekt met veen. Met name 
in Bovenkarspel is deze snelle vernatting van het landschap goed zichtbaar, onder andere in de 
verplaatsing van de huisplaatsen in de loop van de tijd naar de hoger gelegen terreindelen. Op 
basis van enkele waarnemingen van hoogveen verspreid over West-Friesland wordt aangenomen 
dat er sprake is geweest van een volledige hoogveenbedekking. Door de oxidatie en middeleeuwse 
veenontginningen zou het veen vrijwel volledig zijn verdwenen. Onder andere op basis van enkele 
recente opgravingen wordt sterk getwijfeld of er wel sprake is van een volledige 
hoogveenbedekking en niet eerder van enkele geïsoleerde hoogveenkussens.7  

 
3 De Mulder et al. 2013. 
4 Stichting voor Bodemkartering 1981. 
5 Stichting voor Bodemkartering 1995. 
6 http://www.ahn.nl/viewer. 
7 Van Rooij 2012 
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In de Romeinse tijd en de Middeleeuwen ontstonden nieuwe getijdengeulen zoals het Zijper 
Zeegat, het Heersdiep en het Marsdiep, van waaruit de zee diep het veengebied van West-
Friesland kon binnendringen en zand en klei kon afzetten (Laagpakket van Walcheren, Formatie 
van Naaldwijk).  
 
In de Middeleeuwen begon men met de ontginning van het veen, voor zover dit nog niet 
geërodeerd was. Aanvankelijk kon men het gebied op natuurlijke wijze ontwateren. De 
veenontginningen veroorzaakten echter een sterke bodemdaling. De toenemende inbraken van de 
zee en daarmee gepaard gaande wateroverlast leidde ertoe dat men vanaf ongeveer de 12e eeuw 
begon met de aanleg van dijken, zoals de Westfriesche Omringdijk, om het land te beschermen. In 
de bedijkte gebieden ging de bodemdaling echter onverminderd door. Regelmatig vonden 
dijkdoorbraken plaats en gingen delen van gebied verloren. Op veel plaatsen resteert nog slechts 
een dun veenpakket of is het geheel verdwenen. 
 
De Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) heeft een 
database met daarin duizenden beschrijvingen van verrichte boringen. Op circa 170 m ten westen 
van het plangebied zijn twee boringen uitgevoerd.8 Hoewel niet alle boorbeschrijvingen in deze 
database even accuraat zijn, komt het volgende algemene beeld naar voren: vanaf het maaiveld tot 
een diepte van circa 200 cm –mv is een pakket zwak siltige klei aanwezig. Hieronder bevindt zich 
tot circa. 380 cm –mv sterk siltige klei. Vanaf 380 cm – mv is zand aangetroffen, de bovenste meter 
beschikt over een sterk siltige bijmenging, hier onder is zand overwegend zwak siltig. 
 
2.3.3 Beschrijving van bekende archeologische waarden  
In het onderzoeksgebied zijn de volgende archeologische (indicatieve) waarden en ondergrondse 
bouwhistorische waarden vastgesteld (zie afbeelding 4): 
 

Onderzoeks-

meldingsnummer 

Soort onderzoek Resultaat Advies 

52.772 Bureau-/booronderzoek 

Stroet 6 

Onbekend, onderzoek is niet 

afgemeld 

 

10.734 Booronderzoek op 

diverse losse locaties 

Op locatie Tolkerdijk (buiten huidig 

onderzoeksgebied, ca. 1,7 km ten 

noordoosten van plangebied)  

cultuurlaag/ vegetatiehorizont 

aangetroffen en brokjes houtskool  

Tolkerdijk: 

archeologische 

begeleiding; overige 

locaties zijn vrijgegeven

 

Waarnemingsnr Omschrijving Datering9 Opmerking 

15.046 Diverse aardewerkfragmenten uit 

de Late Middeleeuwen 

LME Vondsten gedaan ter plaatse van 

voormalige terp 

37.946 Terp IJZ-NT Geen vondsten 

 
 
In ARCHISII zijn voor het onderzoeksgebied geen AMK-terreinen of vondstmeldingen 
geregistreerd. 
 
Op de gemeentelijke verwachtings- en beleidskaart valt het plangebied in de zone waarde 
archeologie 3 (zie afb. 4) Deze verwachting is gebaseerd op de aanwezigheid van een kreekrug in 
de ondergrond. Op de provinciale kaart valt het plangebied in archeologisch deelgebied West 
Friesland.10 Op de provinciale kaart is tevens een theoretische verwachting gebaseerd op 
landschapstypen weergegeven. De verwachting voor het plangebied is in onderstaande tabel 
aangegeven. 
 

 
8 http://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens; Boring B14D0331; B14D0081. 
9 Voor een verklaring van de afkortingen, zie tabel 1. 
10 http://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/ilc/ 
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Periode Landschapstype Theorethische verwachting 

Vroeg-Paleo- Meso 8000 v. Chr dekzand Ja (indien niet geërodeerd) 

Laat-Paleo-Meso: 5500 v. Chr overgang veen en wad nee 

Vroeg-Neo: 3850 v. Chr getijdegeul nee 

Laat Neo 2750 v. Chr getijdegeul nee 

Bronstijd 1500 v. Chr wad ja 

IJzertijd 500 v. Chr. t/m Vroege Middeleeuwen 

800 n. Chr 

veen nee 

Late Middeleeuwen 1270 n. Chr t/m heden polder ja 

 
 
2.3.4 Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische 

waarden 
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt: 
 

Bron Historische situatie 

Kadastrale minuut 1811-183211 Grasland, Groenedijk, Stroet en Rijperweg afgebeeld 

Topografische kaart 1830-185012  idem 

Bonnekaart 1880, 188713 idem 

Bonnekaart 1910, 192314 Grasland, bebouwing ten zuiden van plangebied voor het 

eerst afgebeeld op kaart uit 1910 

Topografische kaart 1952, 1961, 1971, 198315 akkerland 

Topografische kaart 199416 grasland 

 
2.3.5 Beschrijving huidig gebruik  
Het plangebied is momenteel in gebruik als akkerland.   
 
In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van 
ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIC. Uit de hierop ontvangen gegevens blijkt 
dat binnen het plangebied geen kabels en leidingen aanwezig zijn. 
 
2.4 Gespecificeerde verwachting en conclusie 

De eerste, voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische 
waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” 
kan als volgt worden beantwoord: 
 
Het plangebied is gelegen op een kreekrug. Als gevolg van differentiële inklinking van de 
verschillende afzettingen vond een omkering van het reliëf plaats en kwamen de voormalige kreken 
als ruggen in het landschap te liggen. In en in de top van deze afzettingen kunnen archeologische 
resten voorkomen uit de periode Neolithicum tot en met de Romeinse tijd. Deze datering is echter 
onzeker omdat het tot op heden onbekend is wanneer de bovenliggende afzettingen in het 
plangebied afgezet zijn. Deze bovenliggende afzettingen zijn zandige en kleiige afzettingen 
behorende tot de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren. Deze afzettingen zijn naar 
verwachting in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen ontstaan. 
 
Hoewel de kans klein wordt geacht, kan lokaal in het plangebied nog een dunne laag restveen 
aanwezig zijn. De veenvorming hing samen met het gesloten raken van de strandwallenkust en de 
afnemende mariene invloed vanuit het zeegat van West-Friesland. De dikte, samenstelling en het 
begin van de veenvorming varieert van gebied van gebied. In de Middeleeuwen werd het veen op 

 
11 Kadaster 1811-1832.  
12 Wolters Noordhoff Atlasproducties 1990. 
13 Bureau Militaire verkenningen 1880, 1887. 
14 Bureau Militaire Verkeningen 1910, 1923. 
15 Topografische Dienst 1952, 1961, 1971, 1983.  
16 Topografische Dienst 1994.  
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grote schaal afgegraven door de mens en op een natuurlijke wijze weggeslagen door de 
afzettingen van Walcheren. Het eeuwenlange agrarische gebruik leidde tot oxidatie van het veen, 
waardoor het vrijwel geheel verdwenen is.  
 
Gezien het feit dat het plangebied zich buiten de dorpskernen van Sint-Maarten en Stroet bevindt, 
en volgens de geraadpleegde kaarten geen bebouwingen aanwezig zijn, wordt de kans op 
archeologische resten uit de periode Late-Middeleeuwen tot Nieuwe tijd klein geacht.  
 
Verder dient rekening te worden gehouden met bodemingrepen in het kader van de ruilverkaveling, 
die halverwege de jaren 70 is uitgevoerd. De ingrepen kunnen bestaan uit egalisatie, het 
dichtgooien van sloten, diepploegen en het verlagen van het grondwaterpeil.17 De aard- en de 
omvang van de ingrepen is niet bekend en kan van perceel tot perceel verschillen. Ook is vaak de 
situatie vóór de ruilverkaveling niet bekend. Het feit dat een gebied mogelijk is geëgaliseerd, 
betekent niet altijd dat alle eventueel aanwezige archeologische waarden zijn verstoord. Dieper 
gelegen sporen zoals greppels, sloten, waterkuilen en dergelijke kunnen namelijk nog bewaard zijn 
gebleven. Anderzijds is het ook mogelijk dat archeologische lagen in de voormalig lagere delen zijn 
afgedekt en dus dieper zijn komen te liggen. 
 
De beantwoording van de overige onderzoeksvragen is als volgt: 

• Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 
Nee, het plangebied is niet voldoende onderzocht, geadviseerd wordt om een verkennend 
en karterend booronderzoek uit te voeren. 

 
 

3 Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) 

3.1 Plan van Aanpak 

 
3.1.1 Inleiding 
Het doel van het inventariserende veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van de op basis van 
het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting, zoals deze is geformuleerd in par. 
2.4. Op 04-12-2013 is hiervoor een Plan van Aanpak opgesteld, waarin de werkwijze van het 
onderzoek is vastgelegd.  
 
In lijn met de conclusie naar aanleiding van de gespecificeerde verwachting (par. 2.4) is gekozen 
voor een verkennend booronderzoek.  
 
Met het verkennende booronderzoek zal de bodemopbouw en de mate van intactheid daarvan 
bepaald worden. Het leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen: 

• Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het 
plangebied? 

• In hoeverre is deze opbouw nog intact?  
• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? 
• Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 
• Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch 

archeologische indicatoren aangetroffen?  
Zo ja: 
- Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze 

archeologische indicatoren aangetroffen? 
- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 
- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 

• In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 
worden bijgesteld? 

 
17 De Boer & Molenaar 2006. 
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• In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door 
toekomstige planontwikkeling? 

• Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 

 
3.1.2 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden 
Voor het beantwoorden van de in par. 3.1.1 genoemde onderzoeksvragen is de volgende 
onderzoeksmethode geschikt: 
 

Aantal boringen: 5 

Boorgrid: Geen 

Diepte boringen: Tot tenminste 20 cm in top geulafzettingen of maximaal 2,5 m –Mv (maximale 

verstoringsdiepte) 

Boormethode: Edelman met diameter 7cm / guts met diameter 3cm /  

Bemonstering: Versnijden en/of verbrokkelen  

 
Het genoemde aantal van vijf boringen is gebaseerd op de binnen de beroepsgroep algemeen  
geaccepteerde zienswijze dat bij een verkennend booronderzoek minimaal 5 boringen per ha. 
gezet dienen te worden. Op basis van een omvang van circa 2700 m2 voor het plangebied voldoet  
een aantal van drie boringen ruimschoots aan deze eis.  
Voor de bovengrond zal gebruik gemaakt worden van een Edelmanboor met een diameter van 7 
cm en voor de diepere ondergrond eventueel van een guts van 3 cm. De boringen zullen worden 
doorgezet tot tenminste 20 cm in de top van de geulafzettingen, die zijn afgezet in de periode van 
het Neolithicum tot en met de Romeinse tijd. Dit op basis van het gegeven dat indien 
archeologische waarden aanwezig zijn, deze zich in of aan de top hiervan zullen bevinden.  
 
De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens SBB 5.1 van het 
NITG-TNO waarin ondermeer de standaard classificatie van bodemmonsters volgens NEN5104 
wordt gehanteerd.18 De X- en Y-coördinaten worden ingemeten met een GPS met een nauwkeurig-
heid van 2 m. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de boringen is bepaald aan de hand van 
AHN-beelden. 
 
3.1.3 Monsternameplan 
Hoewel een verkennend booronderzoek niet als primair doel heeft het opsporen van archeologische 
indicatoren, zullen eventuele vondsten wel worden verzameld en indien mogelijk gedetermineerd. 
 
3.2 Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) 

 
3.2.1 Veldinspectie 
Het plangebied betreft een deel van een agrarisch perceel dat in gebruik is als akkerland. Ten tijde 
van het veldwerk stonden er geen gewassen en was de bodem recent geploegd. 
 
3.2.2 Lithologische beschrijving  
Tijdens het onderzoek zijn alle boringen doorgezet tot minimaal 20 cm in de top van de 
geulafzettingen, die zijn afgezet in de periode van het Neolithicum tot en met de Romeinse tijd.  
Deze bevond zich op een diepte van 120 – 80 cm – mv. Alle boringen zijn evenwel doorgezet tot 
een diepte van 2 m  -mv. De locatie van de boringen is weergeven in afb. 5. De boorgegevens 
worden gepresenteerd in Bijlage 1. 
 
Het onderste pakket bestaat uit kalkrijk sterk siltig zeer fijn zand. Het pakket is doorsneden door 
kleilagen. De mate van gelaagdheid neemt toe van onder naar boven. De top van dit pakket bevindt 
zich op een diepte van 120 -  80 cm –mv. Hierboven is kalkrijke sterk siltige klei aangetroffen. Het 
pakket is voorzien van zandlagen. De top van dit pakket bevindt zich tussen 80 en 40 cm –mv. Het 
bovenste pakket bestaat uit matig siltige kalkloze klei. In boring 2 en 4 is het hele pakket humeus. 

 
18 Bosch 2005; Nederlands Normalisatie-Instituut 1989. 
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In boring 1, 3 en 5 is alleen de top van het pakket humeus. In boring 1 en 2 komen in de top 
baksteenfragmenten voor. 
 
3.2.3 Interpretatie 
De zandige afzettingen in de ondergrond van het plangebied worden geïnterpreteerd als een 
geulafzetting. De gelaagde klei die hierboven is aangetroffen wordt geïnterpreteerd als een 
kwelderafzetting. Beide afzettingen worden ingedeeld bij het Laagpakket van Wormer. In het 
plangebied is geen veen aanwezig. Mogelijk is het veen geërodeerd tijdens latere inbraken van de 
zee of afgegraven in de Middeleeuwen. In de verschillende pakketten zijn geen sporen van 
bodemvorming aangetroffen. 
  
Het pakket matig siltige klei is waarschijnlijk afgezet tijdens een recentere periode (Romeinse tijd –
Middeleeuwen) van inbraken van de zee. Deze afzettingen behoren tot het Laagpakket van 
Walcheren, Formatie van Naaldwijk. Als gevolg van landbouwkundig gebruik is dit pakket 
omgewerkt en aangerijkt met humus. 
 
3.3 Conclusies 

De in paragraaf 3.1.1 gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als 
volgt worden beantwoord: 
 

• Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het 
plangebied? 
Op basis van het bureauonderzoek werd geconcludeerd dat het plangebied is gelegen op 
een kreekrug. In de ondergrond van het plangebied zijn dan ook geulafzettingen 
aangetroffen. Deze zijn afgezet tussen het Neolithicum en de Romeinse tijd. De 
afzettingen worden ingedeeld bij het Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk. Er 
zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor een in het verleden bewoonbaar oppervlak. De 
zandige geulafzettingen gaan op een diepte van ca. 40-80 cm –mv over in kleiige 
afzettingen. Deze afzettingen zijn tijdens een recentere periode van inbraken van de zee 
afgezet (Romeinse tijd- Middeleeuwen) en worden ingedeeld bij het Laagpakket van 
Walcheren, Formatie van Naaldwijk. 

• In hoeverre is deze opbouw nog intact?  
De bovenste ca. 40 – 60 cm is omgewerkt, waarschijnlijk als gevolg van 
ploegwerkzaamheden en bodemingrepen in het kader van de ruilverkaveling. Hieronder is 
de bodemopbouw intact. 

• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? 
Nee, deze zijn niet aangetroffen. In de (top van de) geul- en kwelderafzettingen zijn geen 
aanwijzingen voor bodemvorming aangetroffen. De bovenste matig siltige klei is tot een 
diepte van 40-60 cm –mv omgewerkt. De in dit pakket aangetroffen baksteenfragmenten 
hebben dan ook geen betekenis. Uit de geraadpleegde oude kaarten bleek bovendien dat 
er geen bebouwingen aanwezig waren binnen het plangebied, wat de kans op resten uit 
de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd klein maakt. 

• Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch 
archeologische indicatoren aangetroffen?  
Nee. 

• In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 
worden bijgesteld? 
De archeologische verwachting kan worden bijgesteld naar laag. 

• In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door 
toekomstige planontwikkeling? 
Niet van toepassing. 

• Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 
Ja, het plangebied is hiermee voldoende onderzocht. 
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4 Aanbeveling 

ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het 
is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische 
resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen 
op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in 
artikel 53 van de Monumentenwet. 
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Afb. 1 Locatie van het plangebied  
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Afb. 2 Detailkaart van het plangebied  
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Afb. 3 Bouwplan  
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Afb. 4 Beleidskaart gemeente Harenkarspel en ARCHIS-meldingen 
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Afb. 5 Boorpuntenkaart 
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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Voor het bedrijfsperceel, gelegen aan de Breelandsweg 9, wordt een sanering voorgesteld. 

De bedrijfswoning op het perceel blijft behouden. Op basis van de  ‘Ruimte‐voor‐Ruimte’ 

regeling wordt  in  samenhang met de  sanering van de bestaande bedrijfsbebouwing een 

compensatie mogelijk gemaakt op tweetal nieuwe woonkavels. De nieuwe woonpercelen 

liggen niet op het (voormalige) bedrijfsperceel, maar ten noorden van het perceel Stroet 2. 

Het perceel sluit aan op het bestaand bebouwd gebied van het woonlint van Stroet. De sa‐

nerings‐ en compensatielocatie zijn weergegeven in de volgende figuren. 

 

 

Figuur 1. Saneringslocatie, locatie aan de Breeland 

 



blz 2  1399174

 

 

 

 

Rho Adviseurs B.V.    Beeldkwaliteitplan Sint Maarten ‐ RvR Firma Goudsblom 

  Status: Definitief / 20‐03‐2015 

 

Figuur 2. Compensatielocatie ten noorden van woon lint Stroet 

1.   2. Ruimte voor ruimte regeling 

Zoals aangegeven wordt bij dit project gebruik gemaakt van de Ruimte voor Ruimte rege‐

ling die de provincie 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 aan de 

Breelandsweg  te  saneren en aan de Stroet hiervoor nieuwe woningen  te  realiseren, valt 

ruimtelijke winst te behalen. 

 

De provincie omschrijft ruimtelijke kwaliteit aan de hand van kernkwaliteiten van het land‐

schap.  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.  
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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 de bebouwing aan de Breelandsweg en de inpassing van de compensatiewoningen aan 

de Stroet. 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. 

1.   3. Planologisch kader 

Vanwege de situering van de bebouwing buiten het bestaand bebouwd gebied  is  ter on‐

derbouwing  van  een  goede  toekomstige  ruimtelijke  kwaliteit  het  vervaardigen  van  een 

beeldkwaliteit plan noodzakelijk. 

 

De volgende onderwerpen worden hiervoor beschreven en in beeld gebracht. 

 de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap; 

 de ordeningsprincipes van het landschap en bestaande kwaliteiten; 

 de bebouwingskarakteristieken  (architectuur,  stedenbouw, openbare  ruimte)  ter 

plaatse; 

 de  inpassing van het plangebied  in de wijdere omgeving (grotere  landschapseen‐

heid); 

 

Hierbij moet rekening worden gehouden met: 

 de  kernkwaliteiten  van  de  verschillende  landschapstypen  en  aardkundige waar‐

den; 

 de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd; 

 de openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis; 

 de historische structuurlijnen; 

 cultuurhistorische objecten. 

1.   4. Leeswijzer 

Na deze  inleiding  volgt  een hoofdstuk waarin het plangebied  eerst  geanalyseerd wordt. 

Daarbij wordt  ingegaan  op  de  onderwerpen  zoals  deze  in  1.3  zijn  aangegeven.  Daarna 

wordt een beeld gegeven  van de gewenste bebouwingskarakteristiek en de  inpassing  in 

het landschap. De beeldcriteria, waaraan de nieuwbouw getoetst wordt bij de vergunning‐

aanvraag, maken deel uit van dit hoofdstuk. 
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2. ANALYSE EN CRITERIA 

In  dit  hoofdstuk  is  aangegeven  hoe  de  cultuurhistorische waarden,  de  landschappelijke 

waarden en stedenbouwkundige aspecten opgenomen zijn in het voorgestelde beeldkwali‐

teitplan. Bij de formulering van de criteria is de huidige bebouwingsstructuur als uitgangs‐

punt genomen. 

2.   1. Ontwikkelingsgeschiedenis 

Vanaf de Vroege Bronstijd (periode 2000‐1800 v Chr.)  is het gebied bewoond en deels  in‐

tensief gebruikt. Op de oeverwallen  in West‐Friesland  zijn  landbouwnederzettingen ont‐

wikkeld. Als  gevolg  van de  zeespiegelstijging  vernatte het  gebied  en ontstond  er  steeds 

meer  veen.  Later  hebben  juist  door  overstromingen  in  het  gebied  grote  veranderingen 

plaatsgevonden. Na de IJzertijd en de Romeinse tijd is het gebied eeuwen onbewoond ge‐

weest.  

 

In de vroege middeleeuwen  is het veen (opnieuw) op systematische wijze ontgonnen. De 

oudste nederzettingen  lagen deels aan de veenstromen en deels op de hellingen van de 

veenkussens. Door ontginning daalde het maaiveld. De laagste delen overstroomden eerst. 

De zee zette hier pikklei (zeer fijne klei) af. Tijdens een aantal grote overstromingen (1169, 

1170 en 1248) werden op sommige plaatsen dikke pakketten van wat grovere klei afgezet 

(de zogenaamde jonge zeeklei). In deze periode werd het zeer noodzakelijk om bestaande 

kaden te verhogen en op plaatsen waar getijdengeulen waren ontstaan, nieuwe dijken aan 

te leggen. In het midden van de 13e eeuw werden “echte” waterkerende dijken aangelegd, 

zoals de Westfriese Omringdijk. Ondanks een enkele dijkdoorbraak, waardoor wielen zijn 

ontstaan, was het na de realisatie van deze dijk relatief veilig in West‐Friesland. Geleidelijk 

is men binnendijkse meertjes gaan droogleggen. 

 

De Groene Dijk vormde een inlaag‐ of reservedijk van de Westfriese Zeedijk. Langs de dij‐

ken in de omgeving van Sint Maarten zijn door diverse dijkdoorbraken kleine meertjes ont‐

staan. Waar gaten in de dijken werden geslagen, vormden de kolkende watermassa's diepe 

plassen. Deze zogenaamde wielen waren te diep om  leeg te malen of te dempen. Na een 

dijkdoorbraak werd daarom een nieuw stuk dijk om het ontstane gat aangelegd.  

 

De nederzettingen zijn langs de dijken en de op de stroomruggen gebouwd. Hierdoor ont‐

stond lintbebouwing. Haaks hierop werden op onregelmatige afstand van elkaar sloten ge‐

graven.  In het  gebied  tussen  Sint Maarten  en  Tuitjenhorn wordt het  landschap bepaald 

door de bebouwingslinten van “Rijpje” en “Stroet” en de zeer onregelmatige blokverkave‐

ling (voor zover nog aanwezig na de ruilverkaveling) aan de westzijde door de Westfriese 

Zeedijk  (Omringdijk). Het omliggende gebied van de Ringpolder, gelegen  tussen Valkoog‐

dijk, Tolkerdijk en Warmenhuizen is nagenoeg geheel herverkaveld in grotere rechthoekige 

eenheden waardoor de huidige onregelmatige blokverkaveling  is ontstaan.  In het gebied 

zijn ook nieuwe  landbouwontsluitingswegen  aangelegd, onder  andere de Breelandsweg, 

deel Herenweg, Wijzendweg, Killemerweg, Delftweg en de Jan van Schagenweg. 
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Figuur 3. Kadastrale  kaart  1811‐

1832 

Figuur 4. Kaartbeeld 1971 

 

 

Figuur 5. Kaartbeeld 1983 
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De belangrijkste cultuurhistorische elementen zijn: 

 Het kronkelige verloop van de Groene Dijk met de wielen 

 De gevarieerde lintopbouw aan de Groene Dijk 

 Open polders 

 

De  figuren 3  t/m 5 geven een beeld van de historische ontwikkeling van het plangebied 

aan de Stroet (in de rode cirkel).  

 

Bij de ontwikkeling van het plan wordt aangesloten op de gevarieerde lintopbouw aan de 

Groene Dijk. Het huidige profiel zoveel mogelijk intact gelaten. 

2.   2. Ordeningsprincipes van het landschap 

De Stroet is van oorsprong een agrarische nederzetting op een binnen waterkerende dijk 

tussen  St. Maarten de Dirkshorn. De noordzijde  van de  lintbebouwing  van  Stroet heeft 

halfopen karakter met zicht op de open polders van Voorpolder en polder Valkkoog. De 

kern heeft een landelijk karakter door de losse plaatsing van de bebouwing op wisselende 

afstand  van  de  licht  slingerende weg.  Hoewel  er  nog  verschillende  functies  in  het  lint 

voorkomen, is de woonfunctie overheersend.  

 

Het achterliggende  landschap  is open.  Langs de Groene dijk  is een beplantingsstructuur 

aanwezig van essen. Ter hoogte van het plangebied  is hiervan afgeweken. Hier zijn knot‐

wilgen  aangebracht.  Specifiek  voor  de  kruising  is  de  aanwezigheid  van  een  gescheiden 

aansluiting van het  fietspad.  In het gebied  ligt dwars op de  lintstructuur een strook met 

volkstuinen. 

 

De belangrijkste landschappelijke structuren zijn: 

 Het open landschap en de aanwezigheid van de strook met volkstuinen 

 Het doorzicht vanaf de kruising 

 De aansluiting van de fietspaden en de aanwezigheid van de sloten naast de weg. 

 

In de afbeeldingen 6 t/m 11  is door middel van foto’s een beeld gegeven van de belang‐

rijkste structuren in het landschap, die ook bepalend (kunnen) zijn voor de inrichting van 

het plangebied.  

 

Bij de ontwikkeling van het plan wordt een doorzicht naar achterliggend open  landschap 

aangehouden, de bestaande aansluiting van het  fietspad wordt gerespecteerd. De sloten 

blijven intact. 
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Figuur 6. Kruising Groen Dijk, Rijperweg 

 

Figuur 7. Fietspadaansluiting Kruising Groene Dijk, Rijperweg 

 

Figuur 8. Groene Dijk met daaraan gesitueerde volkstuinen 

 

Figuur 9. Profiel van de Groene Dijk noordelijk van het plangebied 
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Figuur 10. Woning met haag zuidelijk gelegen van het plangebied 

 

Figuur 11. Kas met waterbassin aan de overzijde/westzijde van het plangebied 

2.   3. Bebouwingskarakteristieken 

De oudere bebouwing  is meestal op grond van de verdwenen kavelstructuur gesitueerd, 

de nieuwere bebouwing  ligt overwegend parallel een de straat. De aard en vorm van de 

bebouwing is zeer gevarieerd, een terughoudende kleurstelling van de gebouwen is domi‐

nant.  In de Stroet  is het beleid gericht op  respecteren van het bestaande karakter met 

ruimte voor individuele vernieuwing van de bestaande bebouwing. De aanwezige openin‐

gen  in de  lintbebouwing worden gehandhaafd. De oorspronkelijke  structuur van binnen 

waterkerende dijk  is van waarde. De bebouwing  is zeer gemengd van karakter; een deel 

van de bebouwing  is als waardevol aan te merken. De ontwikkeling  is beperkt tot dyna‐

miek in en op de bestaande bouwpercelen. De Stroet wordt aangemerkt als regulier wel‐

stand gevoelig gebied. De gevarieerde opbouw van de bebouwingsstructuur geeft aanlei‐

ding tot het hanteren van ruime bandbreedte voor de beeldcriteria.  

 

Samenvattend geldt voor de locatie: 

 

Ligging: 

 Vrijstaand, de woningen zijn los gesitueerd. Tussen de kavel van de bestaande bebou‐

wing en de woning is ruimte vrij gehouden.  

 De verkavelingsrichting ligt parallel aan het landschap, haaks op de weg; 

 Een wisselende oriëntatie van de kaprichting is mogelijk. 

 De woningen liggen met de voorzijde aan de weg. 
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 De rooilijn ligt min of meer parallel aan de weg of binnen een marge van 5 meter tot 

de bestaande rooilijn van naastgelegen woning.  

 

Massa: 

 De hoofdvorm bestaat uit één bouwlaag met kap, zadeldak of schilddak 

 De hoofdvorm is enkelvoudig of samengesteld 

 Aan‐ en uitbouwen zijn ondergeschikt vormgegeven aan de hoofdmassa 

 

Detaillering: 

 De  detaillering  is modern‐traditioneel  en  zorgvuldig.  Een  traditionele Westfriese  of 

hierop gebaseerde stijl is toegestaan 

 Aan‐ en uitgebouw zijn in samenhang met het hoofdgebouw vormgegeven 

 

Materiaal en kleur: 

 Het kleurgebruik van huizen is fris, grote vlakken hebben terughoudende kleuren, de‐

tails geven contrast. Aardetinten of houtkleur voor de gevels, traditionele kleuren voor 

het houtwerk (groen, (crème)wit, donkerblauw)  

 De gebouwen  zijn opgemaakt uit  steen, hout of glas. Ondergeschikte delen  kunnen 

uitgevoerd zijn in metaal. Dakkapellen en aanbouwen bij voorkeur realiseren in hout.   

 Daken  zijn voorzien van pannen,  riet of metaalplaat, geen  toepassing van kunststof 

dakplaten 

2.   4. Inpassing van het plangebied in de wijdere omgeving  

Het gebied  is enigszins verdicht door de aanwezigheid van tuinen aan de noordzijde van 

de planlocatie. Vanaf de Rijperweg is in de huidige situatie doorzicht naar het achtergele‐

gen open  landschap aanwezig.  In de  toekomstige  situatie wordt dit doorzicht deels be‐

houden door de afstand van het nieuwe erf en het bestaande erf. In onderstaande teke‐

ning  is een globale  indicatie aangegeven van de wenselijke situering en  inrichting van de 

bebouwing en de woonerven. De locatie vormt het begin van de lintstructuur aan de oost‐

zijde van de Groene Dijk. De overgang naar de volkstuinen vormt al een vorm van  inpas‐

sing. Toch wordt voorgesteld te werken met natuurlijke erfgrenzen. Ook aan de zuidzijde 

is het vormgeven van de overgangen van belang. De achterzijde van de erven zal voor be‐

paald worden door de inrichting van de tuinen. Hiervoor worden geen nadere bepalingen 

aangegeven. Wel wordt een bebouwingsvrije zone voorgesteld, zodat de achterzijde vrij 

gehouden wordt van schuren. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat: 

 De open en groen sfeer van het gebied wordt behouden door het vormgeven van na‐

tuurlijke erfscheidingen in de vorm van sloten, hagen of begroeide schermen.  

 Bestaande watergangen en sloten als waterscheidingen worden behouden en  indien 

noodzakelijk uitgebreid. 
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Figuur 12. Inrichtingsvoorstel 

ontwikkellocatie 
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Aan: 
Klaas Verduin 
RUD NHN 
 

 

Van:  Stefanie IJsselmuiden‐Coesel   

Doorkiesnummer:   0617810717   

E‐mail:  scoesel@rudnhn.nl   

Onderwerp: 
Bodemadvies met betrekking tot Beeldkwaliteitplan Sint 
Maarten – Noordzijde Stroet 

 

Datum ingekomen:  30 juli 2014   

Datum advies:  6 augustus 2014   

 
 
 

3.7.1 Inleiding 

 

In de planvorming moet rekening worden gehouden met de bodemkwaliteit in relatie tot toegelaten 

functies. In de toelichting van een bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing, e.d. moeten de 

overwegingen hierover zijn opgenomen. Als blijkt dat de bodemkwaliteit niet direct geschikt is voor 

de gewenste bestemming dan moet hiervoor een nadere afweging worden gemaakt. 

 

Relevant is om in breder verband integraal naar het onderdeel bodem te kijken. In toenemende 

mate is bij het opstellen van een bestemmingsplan van belang na te gaan of de kansen van de 

ondergrond worden benut. Dit bijvoorbeeld voor bodemenergie of ondergronds bouwen. De 

verschillende gebruiksfuncties moeten zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. 

 

3.7.2 Beoordeling 

 

De geplande ontwikkelingen houden het volgende in: 

1. Op de locatie Breelandsweg 9 worden de huidige bedrijfsmatige activiteiten beëindigd. 

2. Op het perceel naast Stroet 2 worden twee woningen gebouwd. 

 

Advies bodem 



 

 

 

 
 

 

  2

Van de bedrijfslocatie Breelandsweg 9 is een bodemonderzoek beschikbaar. 

In 1998 is hier voor de aanvraag van een bouwvergunning op een gedeelte van de locatie een 

verkennend onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 

Er is geen nul- en eindsituatie-onderzoek van het aanwezige bedrijf bekend. 

De locatie ligt in zone B5 recente bebouwing en buitengebied klei op de bodemkwaliteitskaart. De 

gemiddelde kwaliteit van de bodem is hier gelijk aan de achtergrondwaarde.  

 

Van de bouwlocatie naast Stroet 2 is geen bodemonderzoek beschikbaar. 

Op basis van bovenstaande is alleen globaal iets over de geschiktheid van de bodem voor het 

voorgenomen gebruik te zeggen. Dit wordt op basis van de bodemkwaliteitskaart, in de omgeving 

uitgevoerde bodemonderzoeken en eventuele historisch verdachte activiteiten op of in de omgeving 

van de locatie gedaan. 

- De locatie ligt op de grens van zone B1 historische bebouwing en zone B5 recente 

bebouwing en buitengebied klei op de bodemkwaliteitskaart. De gemiddelde kwaliteit van de 

bodem in zone B5 is gelijk aan de achtergrondwaarde. De gemiddelde kwaliteit van de 

bodem in zone B1 is gelijk aan de kwaliteit wonen. Deze kwaliteit is geschikt voor de 

beoogde functie. 

-  In de omgeving zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn maximaal lichte 

verontreinigingen aangetroffen. 

- In het historisch bodembestand zijn op en in de directe omgeving van de locatie geen 

vermeldingen van bodembedreigende activiteiten opgenomen.  

 

 

Op basis van de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat de bodemkwaliteit op beide 

locaties naar verwachting geschikt is voor het voorgenomen gebruik.  

 

Voor de omgevingsvergunning bouw is echter wel een bodemonderzoek bij de locatie naast Stroet 2 

noodzakelijk. 

Bij de locatie Breelandsweg 9 zal bij de beëindiging van het bedrijf – indien er sprake was van 

bodembedreigende activiteiten – in het kader van het activiteitenbesluit nog een eindonderzoek 

noodzakelijk zijn. 
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Bureau Buitenweg 
T.a.v. Hjan Buitenweg 
Zesstedenweg 3 
1473 BD Warder 
 
 
 
datum:  17 december 2013 
uw brief van:  mailbericht van de heer Stoop van ASP Geluid 17 oktober 2013 
uw kenmerk:  ‘Fw: Offerte St Maarten’  
ons kenmerk:  20131217/01 
ons projectnummer: Stm201323 
onderwerp: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 2 woningen Stroet nr. 

onbekend te St. Maarten  
 

 

Geachte heer Buitenweg, 
 
Hierbij ontvangt u het akoestisch onderzoek met betrekking tot de gevelbelasting ter plaatse van 
de nieuw te bouwen woningen even ten noorden van de Stroet nr 2 ter hoogte van het kruispunt 
Stroet/Rijperweg/Groenedijk te Sint Maarten.   
 
Aanleiding 

Ter hoogte van het kruispunt Rijperweg en de Stroet bestaat het voornemen twee woningen te 
realiseren. Het plangebied ligt in de geluidzone van de beide wegen. Middels een akoestisch 
onderzoek wegverkeerslawaai moet worden aangetoond of al dan niet voldaan wordt aan de 
geldende grenswaarden uit de Wet geluidhinder en eventueel aanvullende lokaal beleid. 

 
In de onderstaande figuur 1 is een overzicht gegeven van het plan.  

 
Figuur 1: Schetsplan 2 woningen Stroet Sint Maarten 

 
 



 

 

Wettelijk kader 

 
Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen die 
in een geluidszone van een weg zijn gelegen een voorkeurswaarde van 48 dB. Als deze waarde 
wordt overschreden kan de gemeente onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Deze 
hogere waarde is aan de in de Wet geluidhinder opgenomen plafonds gebonden (ook omschreven 
als maximaal toegestane geluidsbelasting). Voor woningen in buitenstedelijk gebied geldt een 
maximaal toegestane geluidsbelasting van 53 dB. In binnenstedelijke situaties geldt een maximale 
grenswaarde van 63 dB. De voorkeurswaarde mag worden overschreden als geluidsbeperkende 
maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel dat deze voorzieningen om 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of om financiële redenen niet wenselijk 
zijn. Daarnaast moet worden voldaan aan het gemeentelijk beleid. 

 
In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek wordt 
toegepast in verband met het stiller worden van het autoverkeer. De hoogte van deze aftrek is 
geregeld in artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. De aftrek bedraagt:  

− 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 
70 km/uur of meer bedraagt. 

− 5 dB voor de overige wegen. 
− 0 dB bij het bepalen van de geluidswering van de gevels. 

 
 
Lokaal beleid 
Voor Sint Maarten heeft de Milieudienst Kop van Noord-Holland een beleidsnotitie hogere waarde 
Wet geluidhinder (oktober 2012) opgesteld waarin aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in het 
geval een hogere waarde vastgesteld moet worden. Hieronder zijn de belangrijkste voorwaarden 
opgesomd: 
 

− woningen dienen een geluidluwe gevel te hebben; 
− bij een overschrijding van 5 dB van de voorkeurswaarde dient; 

− geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe gevel te worden 
gerealiseerd; 

− bij voorkeur de tuin geluidluw te liggen; 
− loggias of balkons bij voorkeur geluidluw te liggen. 

 
Voor deze projectlocatie is paragraaf 4.1 van het beleid van toepassing dat aangeeft dat een 
zwaardere onderbouwing van de maatregelen niet nodig is als het een kleinschalig plan betreft 
(maximaal 6 woningen of appartementen). 
 
Invoergegevens  

 

Middels een akoestisch rekenmodel is de geluidsbelasting op de gevel van de nieuw te bouwen 
woningen berekend. In de bijlage “projectgegevens” zijn de invoergegevens voor het rekenmodel 
weergegeven zoals verkeersintensiteiten, wegdektype, snelheden, gebouwhoogtes en 
bodemgebieden. De Milieudienst Kop van Noord-Holland heeft op verzoek de verkeersintensiteiten 
op de betreffende wegen ter beschikking gesteld. Het plan ligt in de zone van de Rijperweg, 
Groenedijk en de Stroet. Op de Rijperweg geldt een maximale snelheid van 60 km/u. Voor de 
Stroet en de Groenedijk geldt maximale nselheid van 50 km/u. De genoemde wegen zijn allen 
voorzien van het wegdektype fijn asfalt. De waarden gelden voor het toekomstig jaar 2025. 
 
 
Algemeen 

Voor het wegdek is uitgegaan van een absorptiefactor 0, voor het perceel is uitgegaan van een 
absorptiefactor 0,5. Voor de overige bodemgebieden is uitgegaan van een standaard 



 

 

absorptiefactor 1,0. De berekening van de gevelbelasting heeft plaatsgevonden op 1,5 meter  en 
5,0 meter ten opzichte van het lokale maaiveld.  
 
In de onderstaande figuur 2 is een overzicht gegeven van het rekenmodel.   
 

Figuur 2: Overzicht rekenmodel wegverkeer 

 
Resultaten 

 
In bijlage 1 zijn voor de Rijperweg en de Stroet/Groenedijk als tevens de gecumuleerde 
gevelbelastingen weergegeven vanwege de omliggende wegen nabij het projectgebied. Zoals blijkt 
wordt de voorkeurswaarde van 48 dB met aftrek conform artikel 110 Wgh overschreden door de 
Rijperweg. Vanwege de Stroet en de Groenedijk wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. 
De gevelbelasting als gevolg van de Rijperweg bedraagt op de meest zuidelijke woning in het plan 
maximaal 52 dB. De gecumuleerde gevelbelasting als gevolg van alle wegen tezamen bedraagt 
maximaal 58 dB op de zuidgevel van de meest zuidelijke woning van de planlocatie.   
 

Maatregelen 

Omdat de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden wordt dient het effect van 
maatregelen te worden beschreven. Door het treffen van maatregelen kunnen de 
geluidsbelastingen worden gereduceerd. De systematiek in de Wgh is zodanig dat eerst moet 
worden beoordeeld of maatregelen aan de geluidsbron mogelijk zijn en daarna in het 
overdrachtsgebied tussen de bron en de woning. Blijken de maatregelen op zwaarwegende 
bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard 
dan is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente bevoegd tot het vaststellen 
van hogere waarden. 
 

Uit paragraaf 4.1 van de beleidsnotitie hogere waarde Wet geluidhinder (oktober 2012) van de 
Milieudienst Kop van Noord-Holland blijkt dat dit plan een kleinschalig plan is waarvoor geen 
diepgaander onderzoek naar maatregelen nodig is. Evengoed zijn hieronder een aantal 
redeneringen weergegeven. 



 

 

 
Als de Rijperweg gedeeltelijk wordt voorzien van een stil asfalttype als een dunne deklaag kan ter 
plaatse van één van de woningen waarschijnlijk net niet voldaan worden aan de 
voorkeursgrenswaarde. Deze maatregel stuit tevens op financiële bezwaren. Tevens zullen er 
beheerstechnische bezwaren zijn aangezien snel rafeling van het asfalt zal ontstaan als gevolg van 
het kruispunt met de Stroet. 
 
Het verlagen van de huidige snelheid op de Rijperweg naar 50 km/u (30km/u in buitengebied is 
wettelijk niet toegestaan) levert vrijwel geen geluidsreductie op. Samen met het voorgestelde stille 
asfalt kan hiermee nog net niet voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde. 
 
Op een locatie verder van de weg gelegen kunnen de woningen wel voldoen aan de 
voorkeurswaarde. Echter stuit dit op landschappelijke bezwaren aangezien de achtergevels van de 
woningen in lijn liggen met de rest van de lintbebouwing langs de Stroet. Tevens zou er dan 
nieuwe grond aangekocht moeten worden.  
 
Uit aanvullende berekeningen is tevens gebleken dat een scherm van 3 meter hoogte ten opzichte 
van het lokale maaiveld voldoende afscherming zou kunnen bieden om ter plaatse van de zuidgevel 
aan de maximale grenswaarde te voldoen. Deze maatregel stuit zowel op landschappelijk als 
financiële bezwaren. 
 
Geadviseerd wordt ter plaatse van de nieuwe woning een hogere waarde vast te laten stellen.  
 

Conclusie 

Voor de realisatie van twee nieuwe woningen aan de Stroet te Sint Maarten net ten noorden van nr 
2 is een project in voorbereiding. Aangezien het plan in de geluidszone van de Rijperweg, de Stroet 
en de Groenedijk is gelegen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. 
 
Ter plaatse van de woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai 
als gevolg van de Groenedijk en de Stroet. Vanwege de Rijperweg vinden wel overschrijdingen 
plaats van de voorkeurswaarde van 48 dB. De maximale gevelbelasting die is berekend bedraagt 
52 dB. Maatregelen blijken vanwege financiële en landschappelijke redenen niet realiseerbaar. 
Tevens is sprake van een kleinschalig plan waardoor paragraaf 4.1 van het hogere waarde beleid 
van toepassing is. Daarom dienen voor de nieuwe woningen hogere waarden te worden 
vastgesteld.  
 
Voor de meest zuidelijk gelegen woning dient een hogere waarde te worden vastgesteld van 52 dB 
als gevolg van de Rijperweg. Voor de meest noordelijk gelegen woning in het plan dient een hogere 
waarde te worden vastgesteld van 51 dB als gevolg van de Rijperweg.  
 

Tot slot 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest. Als u naar aanleiding van dit 
onderzoek nog vragen of opmerkingen heeft dan hoor ik dat graag.  
 



 

 

 
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
          
SoundForceOne        

 
Dhr. E. Dolman        
SoundForceOne 
 
Eerste Weerdsweg 96 
7412 WV Deventer 
ABN-AMRO rek. nr. 57.89.09.146 te Deventer 
KvK Apeldoorn 08158846  
B.T.W. nr. NL1291.06.823.B01 
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Plot resultaten Stroet/Groenedijk 
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6 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

7 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

8 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

9 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

10 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

11 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

12 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

13 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

14 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

15 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

16 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

17 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

18 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

19 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

20 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

21 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

22 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

23 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

24 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

25 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

26 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

27 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

30 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

31 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

32 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

33 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

34 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

35 gebouw 80 80 80 80 � �8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

WinHavik 8.49 (c) dirActivity-software 17-12-2013 20:40



3SoundForceOne

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 gebouw 80   8.0 0.0 48

2 gebouw 80   8.0 0.0 46

3 gebouw 80   8.0 0.0 55

4 gebouw 80   8.0 0.0 31

5 gebouw 80   8.0 0.0 41

6 gebouw 80   8.0 0.0 29

7 gebouw 80   8.0 0.0 16

8 gebouw 80   8.0 0.0 60

9 gebouw 80   8.0 0.0 58

10 gebouw 80   8.0 0.0 47

11 gebouw 80   8.0 0.0 42

12 gebouw 80   8.0 0.0 182

13 gebouw 80   8.0 0.0 26

14 gebouw 80   8.0 0.0 81

15 gebouw 80   8.0 0.0 42

16 gebouw 80   8.0 0.0 31

17 gebouw 80   8.0 0.0 64

18 gebouw 80   8.0 0.0 108

19 gebouw 80   8.0 0.0 58

20 gebouw 80   8.0 0.0 456

21 gebouw 80   8.0 0.0 37

22 gebouw 80   8.0 0.0 74

23 gebouw 80   8.0 0.0 56

24 gebouw 80   8.0 0.0 49

25 gebouw 80   8.0 0.0 58

26 gebouw 80   8.0 0.0 41

27 gebouw 80   8.0 0.0 41

28 gebouw 80   8.0 0.0 34

29 gebouw 80   8.0 0.0 59

30 gebouw 80   8.0 0.0 52

31 gebouw 80   8.0 0.0 42

32 gebouw 80   8.0 0.0 67

33 gebouw 80   8.0 0.0 30

34 gebouw 80   8.0 0.0 62

35 gebouw 80   8.0 0.0 17

36 gebouw 80   8.0 0.0 52

37 gebouw 80   8.0 0.0 19

38 gebouw 80   8.0 0.0 38

39 gebouw 80   8.0 0.0 47

40 gebouw 80   8.0 0.0 45

41 gebouw 80   8.0 0.0 46

42 gebouw 80   8.0 0.0 36

43 gebouw 80   8.0 0.0 34

44 gebouw 80   8.0 0.0 33

45 gebouw 80   8.0 0.0 32

46 gebouw 80   8.0 0.0 72

47 gebouw 80   8.0 0.0 49
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

48 gebouw 80   8.0 0.0 31

49 gebouw 80   8.0 0.0 20

50 gebouw 80   8.0 0.0 63

51 gebouw 80   8.0 0.0 86

52 gebouw 80   8.0 0.0 56

53 gebouw 80   8.0 0.0 82

54 gebouw 80   8.0 0.0 46

55 gebouw 80   8.0 0.0 46

56 gebouw 80   8.0 0.0 218

57 gebouw 80   8.0 0.0 42

58 nieuwe woning 1 80   8.0 0.0 68

59 nieuwe woning 2 80   8.0 0.0 72
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5SoundForceOne

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag avond nacht

VL: excl. optrektoeslag

afw.toets Lden Letm Lden Letm

VL: inc. aftrek
RL: inc. prognose

groep

IL: inc. maatregel

1 woning 1 westgevel gevel 01 VL 55.2351.94 44.641 1.5 54.88 51.94 44.6454.88 54.88 50.23 49.88totaal (0)

VL 56.5153.23 45.931 5.0 56.16 53.23 45.9356.16 56.16 51.51 51.16totaal (0)
VL 51.4548.22 40.771 1.5 51.14 48.22 40.7751.14 51.14 46.45 46.141

VL 52.3049.06 41.601 5.0 51.99 49.06 41.6051.99 51.99 47.30 46.991

VL 52.8649.55 42.341 1.5 52.48 49.55 42.3452.48 52.48 47.86 47.482

VL 54.4551.13 43.931 5.0 54.07 51.13 43.9354.07 54.07 49.45 49.072

0.0 0.0

2 woning 1 noordgevel gevel 02 VL 46.9443.69 36.291 1.5 46.62 43.69 36.2946.62 46.62 41.94 41.62totaal (0)

VL 47.9344.68 37.271 5.0 47.61 44.68 37.2747.61 47.61 42.93 42.61totaal (0)

VL 46.4543.20 35.771 1.5 46.13 43.20 35.7746.13 46.13 41.45 41.131

VL 47.5044.25 36.821 5.0 47.18 44.25 36.8247.18 47.18 42.50 42.181
VL 37.2933.97 26.771 1.5 36.91 33.97 26.7736.91 36.91 32.29 31.912

VL 37.7634.44 27.241 5.0 37.38 34.44 27.2437.38 37.38 32.76 32.382

0.0 0.0

3 woning 1 zuidgevel gevel 03 VL 55.4952.19 44.931 1.5 55.13 52.19 44.9355.13 55.13 50.49 50.13totaal (0)

VL 56.9753.68 46.421 5.0 56.61 53.68 46.4256.61 56.61 51.97 51.61totaal (0)
VL 48.6345.40 37.921 1.5 48.32 45.40 37.9248.32 48.32 43.63 43.321

VL 50.0146.78 39.301 5.0 49.71 46.78 39.3049.71 49.71 45.01 44.711

VL 54.4951.17 43.971 1.5 54.11 51.17 43.9754.11 54.11 49.49 49.112

VL 56.0052.68 45.481 5.0 55.62 52.68 45.4855.62 55.62 51.00 50.622

0.0 0.0

4 woning 2 westgevel gevel 04 VL 56.6853.39 46.101 1.5 56.33 53.39 46.1056.33 56.33 51.68 51.33totaal (0)

VL 57.8654.57 47.281 5.0 57.50 54.57 47.2857.50 57.50 52.86 52.50totaal (0)

VL 51.5248.30 40.811 1.5 51.22 48.30 40.8151.22 51.22 46.52 46.221

VL 52.6849.45 41.961 5.0 52.38 49.45 41.9652.38 52.38 47.68 47.381

VL 55.1051.79 44.581 1.5 54.72 51.79 44.5854.72 54.72 50.10 49.722

VL 56.2852.97 45.761 5.0 55.91 52.97 45.7655.91 55.91 51.28 50.912

0.0 0.0

5 woning 2 noordgevel gevel 05 VL 47.8744.61 37.221 1.5 47.54 44.61 37.2247.54 47.54 42.87 42.54totaal (0)

VL 49.0945.84 38.431 5.0 48.77 45.84 38.4348.77 48.77 44.09 43.77totaal (0)

VL 46.6843.44 35.991 1.5 46.37 43.44 35.9946.37 46.37 41.68 41.371

VL 48.0844.85 37.391 5.0 47.77 44.85 37.3947.77 47.77 43.08 42.771

VL 41.6638.34 31.141 1.5 41.28 38.34 31.1441.28 41.28 36.66 36.282

VL 42.2538.94 31.731 5.0 41.87 38.94 31.7341.87 41.87 37.25 36.872

0.0 0.0

6 woning 2 zuidgevel gevel 06 VL 56.9953.69 46.421 1.5 56.63 53.69 46.4256.63 56.63 51.99 51.63totaal (0)

VL 58.0654.77 47.491 5.0 57.70 54.77 47.4957.70 57.70 53.06 52.70totaal (0)

VL 50.2847.07 39.551 1.5 49.99 47.07 39.5549.99 49.99 45.28 44.991
VL 51.6948.47 40.951 5.0 51.40 48.47 40.9551.40 51.40 46.69 46.401

VL 55.9452.63 45.421 1.5 55.56 52.63 45.4255.56 55.56 50.94 50.562

VL 56.9253.61 46.401 5.0 56.54 53.61 46.4056.54 56.54 51.92 51.542

0.0 0.0
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Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB 35.90 3.30 1.40 .00 50 50 50dag

18.30 1.70 .70 .00 50 50 50avond

3.50 .30 .10 .00 50 50 50nacht

0.0 635 600.0�51

2 01 glad asfalt/DAB 393.30 36.20 15.88 .00 60 60 60dag

200.40 18.40 8.00 .00 60 60 60avond

38.30 3.50 1.50 .00 60 60 60nacht

0.0 311 6576.0�52

3 01 glad asfalt/DAB 122.00 11.20 4.70 .00 50 50 50dag

62.00 5.80 2.40 .00 50 50 50avond

11.80 1.00 .30 .00 50 50 50nacht

0.0 1108 2034.0�51
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SoundForceOne
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Resultaten wegverkeerslawaai: Rijpereweg

Inclusief aftrek conform art 110 Wgh

Sint Maarten realisatie 2 nieuwe woningen
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 bestemmingsplan Sint Maarten - Noordzijde Stroet (ruimte voor ruimte)

Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Sint Maarten - Noordzijde Stroet (ruimte voor ruimte) met identificatienummer 
NL.IMRO.0441.BPStroetNoordRvR-ON01 van de gemeente Schagen;

1.2  aanbouw:

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

1.3  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage;

1.4  aanduiding:

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

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  archeologisch deskundige:

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of Programma's van Eisen op te 
stellen en/of te toetsen;

1.7  archeologisch onderzoek:

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, uitgevoerd 
volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;

1.8  archeologisch rapport:

in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep gebruikelijke 
normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclusie kan worden getrokken over 
de aanwezigheid van archeologische waarden;

1.9  archeologische waarden:

waarden die verband houden met het zich in de bodem bevinden van voorwerpen of bewoningssporen 
van vroegere samenlevingen, die wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun 
cultuurhistorische betekenis van algemeen belang zijn;

1.10  bebouwing:

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

1.11  bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van 
het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
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1.12  beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep c.q. een 
(dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en 
dergelijke;

1.13  beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis:

een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, genoemd in Bijlage 1, dan wel een naar de aard of invloed op de 
omgeving daarmee gelijk te stellen activiteit, die in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend op een 
zodanige wijze dat:

a. het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt;
b. de ruimtelijke uitwerking of uitstraling van die activiteit met de woonfunctie in overeenstemming is, 

waarbij:
1. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;
2. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de woning;
3. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca;
4. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;

1.14  bestaand:

a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:
1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan;

b. ten aanzien van het overige gebruik:
1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan;

1.15  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.16  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.17  bouwen:

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

1.18  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.19  bouwperceel:

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

1.20  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.21  bouwvlak:

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

1.22  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
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1.23  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.24  detailhandel:

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

1.25  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.26  gebouw:

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

1.27  gebruiksmogelijkheden:

de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende bestemming te 
gebruiken;

1.28  hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is;

1.29  horecabedrijf:

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het bedrijfsmatig 
verstrekken van logies, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een 
erotisch getinte vermaaksfunctie;   

1.30  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig 
of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd op opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt 
voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor een omgevingsvergunning is vereist;

1.31  mantelzorg:

het op basis van vrijwilligheid en buiten organisatorisch verband bieden van zorg aan een ieder die 
hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak;

1.32  meetverschil:

een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een 
aangegeven bestemmings- of bouwgrens;

1.33  milieusituatie:

de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin die wordt bepaald door de mate van scheiding 
tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder gelet op het voorkómen dan 
wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of trilling;

1.34  ondersteunend glas:

kassen deel uitmakende van een vollegrondstuinbouwbedrijf, waarbij de productieomvang van de kassen 
in ondergeschikte mate (minder dan de helft) onderdeel uitmaakt van de totale productieomvang van het 
bedrijf;
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1.35  overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden;

1.36  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten 
hoogste één wand;

1.37  paardenbak:

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

1.38  pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct 
en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.39  peil:

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

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

c. indien op het water wordt gebouwd:
1. het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);

1.40  periodiek evenement:

een evenement dat in min of meer dezelfde vorm met een zekere regelmaat (bijvoorbeeld wekelijks, 
maandelijks of (half)jaarlijks) wordt gehouden;

1.41  prostitutie:

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

1.42  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische 
aard plaatsvinden.

Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksinrichting, alsmede een 
erotische-massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan 
niet in combinatie met elkaar;

1.43  straat- en bebouwingsbeeld:

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate van samenhang in 
aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede verhouding tussen bouwmassa en 
open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en de samenhang 
in bouwvorm en ligging tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

1.44  uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, dan wel een 
gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch 
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
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1.45  verkeersveiligheid:

de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer, die wordt bepaald door de mate van 
overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) en de (mogelijke) 
effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de gedragingen van verkeersdeelnemers;

1.46  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.47  woonhuis:

een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven 
elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan 
worden;

1.48  woonsituatie:

de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van om die 
woonfunctie liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de daglichttoetreding, het 
uitzicht, de mate van privacy en het voorkómen of beperken van hinder.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bijbehorend  bouwwerk met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;  

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Tuin

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen;
b. groenvoorzieningen;
c. water.

3.2  Bouwregels

a. Op of in deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming geen bouwwerken worden gebouwd, 
met uitzondering van erkers en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. Voor het bouwen van erkers gelden de volgende regels:
1. de diepte van erkers mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
2. de bouwhoogte van erkers mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag 

van de woning waaraan wordt gebouwd bedragen, met een maximum van 3 m.
c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 

m.
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;

met de daarbij behorende:

b. groenvoorzieningen;
c. openbare nutsvoorzieningen;
d. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
f. waterlopen en -partijen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

De bebouwing binnen de bestemming 'Wonen' mag pas worden opgericht nadat de bebouwing zoals 
opgenomen in Bijlage 2 is gesloopt.

4.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. een hoofdgebouw moet in het bouwvlak worden gebouwd;
b. het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan het ter plaatse van de aanduiding 

‘maximum aantal wooneenheden’ aangegeven aantal ;
c. de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 15,0 m;
d. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 8,0 m, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van stolpvormige woningen niet meer mag bedragen dan 11,5 m;
e. de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30°;
f. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 15% van de kavelbreedte, 

met dien verstande dat de minimale afstand niet minder mag bedragen dan 3,0 m.

4.2.3  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

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

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen moeten worden gebouwd in het met 
'bijgebouwen' aangeduide gebied;

b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen moeten op ten minste 4,0 m achter (het 
verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw worden gebouwd;

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

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

oppervlakte van het hoofdgebouw;
d. de afstand van bijgebouwen tot het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 35,0 m;
e. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3,0 m en 6,0 m.

4.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,0 
m.

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Afwijken

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

a. lid 4.2.2  onder c voor een hogere goothoogte, met dien verstande dat de goothoogte niet meer dan 
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6,5 m mag bedragen;
a. lid 4.2.2  onder c voor een hogere bouwhoogte, met dien verstande dat de goothoogte niet meer dan 

11,5 m mag bedragen;
b. lid 4.2.2 onder d, voor een dakhelling van minder dan 30o, met dien verstande dat niet het gehele 

dak plat mag worden afgedekt;
c. lid 4.2.3 onder b voor een tijdelijk grotere oppervlakte van niet meer dan 60 m² aan bijgebouwen en 

overkappingen bij bedrijfswoningen, ten behoeve van mantelzorg, met dien verstande dat:
1. de afwijking uitsluitend van toepassing is in combinatie met een omgevingsvergunning voor 

gebruik zoals bedoeld in lid 4.5.1 onder a;
2. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (als gevolg van verhuizing of overlijden) 

de bebouwing die als woonvoorzieningen wordt gebruikt, en niet passend is binnen de regels 
van de bestemming, van het perceel wordt verwijderd;

d. lid 4.2.3 onder a voor een afwijkende situering van bijgebouwen ten opzichte van het hoofdgebouw;

4.3.2  Toetsingscriteria

De genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, mits er geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
b. het landschaps- en bebouwingsbeeld;
c. de milieusituatie;
d. het uitzicht van woningen;
e. de verkeersveiligheid.

4.4  Specifieke gebruiksregels

Onder met deze bestemming strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van de woonfunctie voor zelfstandige bewoning;
b. het gebruik van bijgebouwen en overkappingen ten behoeve mantelzorg;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan 

huis, zodanig dat de beroeps c.q. bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de totale 
gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met dien 
verstande dat deze oppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m²;

d. het gebruik van gronden, bouwwerken en vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van inpandige stalling 
van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen en het opslaan van goederen en/of materialen van 
derden;

e. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatie.

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1  Afwijken

a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.4 onder b en 
toestaan dat bijgebouwen en overkappingen bij een woning worden gebruikt ten behoeve van 
mantelzorg, mits:
1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden daartoe over een indicatie van een bevoegde 

arts dan wel instelling beschikt;
2. het karakter van het betreffende gebouw niet onevenredig wordt aangetast;
3. 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;
4. er geen sprake is van een zelfstandige woning;
5. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (als gevolg van verhuizing of overlijden) 

het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte wordt beëindigd en de 
woonvoorzieningen worden verwijderd.

4.5.2  Toetsingscriteria

De genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, mits er geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
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b. het landschaps- en bebouwingsbeeld;
c. de milieusituatie;
d. het uitzicht van woningen;
e. de verkeersveiligheid.
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 5  Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 6  Algemene bouwregels

6.1  Bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, 
alsmede erkers, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen buiten beschouwing gelaten, mits:

de bouw- dan wel bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden.

6.2  Maximale bouwhoogte van gebouwen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen, worden 
plaatselijke verhogingen zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, buiten beschouwing 
gelaten, mits:

a. de oppervlakte per plaatselijke verhoging niet meer dan 10 m² bedraagt;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de verhogingen ten hoogste 50% van het dakvlak bedraagt;
c. de verhoging leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het 

betreffende gebouw bedraagt. 
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik als opslag-, stort- of bewaarplaats al dan niet ter verkoop van onbruikbare of althans aan 
hun oorspronkelijke functie onttrokken voorwerpen en materialen, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gericht beheer van de gronden, dan wel past 
binnen de toegelaten bedrijfsvoering;

b. het plaatsen en/of het gebruik van stacaravans en zeecontainers.

108  REGELS (ontwerp)



 bestemmingsplan Sint Maarten - Noordzijde Stroet (ruimte voor ruimte)

Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

8.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. de op de verbeelding aangeduide en/of in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages 
(met uitzondering van oppervlakte van gebouwen, bebouwing en bestemmingsvlakken) tot niet meer 
dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, 
indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten worden gebouwd met een hoogte van ten 
hoogste 15 m;

d. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten ten behoeve van 
telecommunicatiedoeleinden worden gebouwd met een hoogte van ten hoogste 40 m;

e. het bepaalde in het plan en toestaan dat wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, 
telefooncellen, toiletgebouwtjes, en naar de aard daaraan gelijk te stellen gebouwtjes en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m³ bedraagt;
2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 15 m bedraagt.

8.2  Toetsingscriteria

De onder 8.1 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, mits er geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
b. het landschaps- en bebouwingsbeeld;
c. de milieusituatie;
d. het uitzicht van woningen;
e. de verkeersveiligheid.
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

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

de aanvraag van de omgevingsvergunning 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 sublid a. een omgevingsvergunning verlenen voor 
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.

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

9.2  Overgangsrecht gebruik

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

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

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

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 10  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Sint Maarten - Noordzijde Stroet (ruimte voor ruimte)'

van de gemeente Schagen.

Behorend bij het besluit van ....
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BIJLAGEN BIJ DE REGELS
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Bijlage 1  Lijst met beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis

BEROEPS- EN BEDRIJFSACTIVITEITEN AAN HUIS

Uitoefening van (para-)medische beroepen, waaronder:

individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer, voedingsleer, 
lichaamsverzorging, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, dierenarts, alternatieve geneeswijzen enz.

Stoffeerderijbedrijven, waaronder:

(maat)kledingmakerij, kledingverstelbedrijf, meubelstoffeerderij, woningstoffeerderij 

Waarbij detailhandel in stoffen en stofferingen in ieder geval is uitgesloten.

Kantoorfunctie voor bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals:

schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook voor bijvoorbeeld een detail- of 
groothandelsbedrijf of een aannemersbedrijf

Reparatiebedrijfjes, waaronder:

schoen-/lederwarenreparatiebedrijf, uurwerkreparatiebedrijf, goud en zilverwerkreparatiebedrijf, reparatie 
van kleine (elektrische) gebruiksgoederen, reparatie van muziekinstrumenten, computerservice- en 
informatietechnologiebedrijf enz.

In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd.

Horeca:

logiesverstrekking in de vorm van bed en breakfast (bieden logies- en ontbijtgelegenheid). 

Advies- en ontwerpbureaus, waaronder:

reclameontwerp, grafisch ontwerp, tuinontwerp- en advies, (binnenhuis)architect, (steden)bouwkundig 
ontwerp, juridisch advies, financieel advies, milieukundig advies enz.

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder:

notaris, advocaat, accountant, assurantie/verzekeringsbemiddeling, administratiekantoor,vertaalbureau, 
exploitatie en handel in onroerende zaken enz.

Overige dienstverlening, waaronder:

kappersbedrijf, schoonheidssalon, fotograaf, foto– en filmontwikkelbedrijf, enz.

Onderwijs, waaronder:

autorijschool, onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium
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Bijlage 2  Te slopen bebouwing
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