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Hoofdstuk 1  Inleiding

In deze toelichting worden de ruimtelijke consequenties weergegeven van het planologisch mogelijk 

maken van een nieuwe stolpvormige woning met bijgebouw, de omzetting van de huidige 

bedrijfswoning in een (burger)woning en de realisatie van een nieuw bijgebouw bij deze woning op 

het perceel Burchtweg 9 in Sint Maarten met toepassing van de 'Ruimte voor Ruimte-regeling'. De 

noodzakelijke sloop van de aanwezige bedrijfsbebouwing betreft een melkveestal en verwijdering 

van de oppervlakteverharding aanwezig op de locatie. De bestemming van Burchtweg 9 (kadastraal 

bekend als gemeente Harenkarspel, sectie E perceel 1699 en 1700) heeft in het vigerende 

bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Harenkarspel' de bestemming 'Agrarische 

doeleinden'. In het vigerende bestemmingsplan is geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het 

wijzigen van de bestemming 'Agrarische doeleinden' naar 'Wonen' met de mogelijkheid tot het 

realiseren van een extra woning.  Vooruitlopend op het in voorbereiding zijnde nieuwe 

bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel' waarin deze mogelijkheid wel 

is opgenomen, heeft de initiatiefnemer in overleg met de gemeente Harenkarspel ervoor gekozen om 

een bestemmingsplan voor de locatie te laten opstellen waarin de locatie de bestemming 'Wonen' 

zal krijgen. In dit bestemmingsplan wordt de gewenste bestemming voor het perceel Burchtweg 9 in 

Sint Maarten juridisch planologisch vastgelegd. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de 

bestaande melkveestal en bijbehorende verharding te verwijderen en hiervoor een 

compensatiewoning te realiseren. In deze toelichting is aangegeven dat het realiseren van de 

compensatiewoning en het wijzigen van de bestemming een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

oplevert.

1.1  Aanleiding van het project

Aan de Burchtweg 9 in Sint Maarten bevindt zich sinds 1984 een melkveebedrijf met een 

bedrijfswoning. Het melkveebedrijf is sinds enkele jaren niet meer in bedrijf. De totale oppervlakte 

van de bedrijfslocatie is 8.050 m2. Op de locatie bevindt zich 1.300 m2 aan te slopen 

bedrijfsbebouwing in de vorm van de melkveestal en circa 1.900 m2 te verwijderen verharding.

De huidige eigenaar wil de huidige melkveestal slopen en de bedrijfsmatig te gebruiken verharding 

verwijderen. In ruil voor het slopen van de bebouwing en verbetering van de kwaliteit van het 

landschap mag, met toepassing van de provinciale Ruimte voor Ruimte-regeling, één vrijstaande 

stolpvormige woning op de saneringslocatie gerealiseerd worden. De huidige bedrijfswoning blijft 

behouden als (burger)woning.

De Ruimte voor Ruimte-regeling is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het 

landelijke gebied. Dit gebeurt door een nieuwe bestemming aan het gebied te geven en sanering van 

storende en niet passende bebouwing in het landschap. Door de locatie te saneren en her in te 

richten valt ruimtelijke winst te behalen. Aangezien er geen waarschijnlijke alternatieven zijn voor 

het gebruik van de schuur zal het aanwezige bedrijfsgebouw niet voldoende onderhouden blijven en 

is het waarschijnlijk dat deze gebouwen op een gegeven moment in verval raken Dit zal een 

negatieve invloed op het gebied en een ongewenste situatie tot gevolg hebben. 
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Figuur 1. Huidige bedrijfssituatie Burchtweg9 in Sint Maarten (01-05-2005, Aerodata  International 

Survey/Google)

1.2  Huidige planologische regeling

De locatie aan Burchtweg 9 in Sint Maarten valt onder de werkingssfeer van het bestemmingsplan 

'Bestemmingsplan Buitengebied Harenkarspel'. Dit plan is vastgesteld op 27 augustus 2002. Op de 

locatie is de bestemming 'Agrarische doeleinden' van toepassing.

Figuur 2. Plangebied in vigerend bestemmingsplan (bron: plankaart bij 'Bestemmingsplan 

Buitengebied Harenkarspel)
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1.3  Keuze van de procedure

De locatie aan Burchtweg 9 in Sint Maarten heeft de bestemming 'Agrarische doeleinden' met de 

aanduiding van een agrarisch bouwvlak.

Gronden met deze bestemming zijn onder andere bestemd voor de uitoefening van agrarische 

bedrijvigheid. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van 

een nieuwe stolpvormige woning met bijgebouw, de omzetting van de huidige bedrijfswoning in een 

(burger)woning en de realisatie van een nieuw bijgebouw bij deze woning. Dit zal gerealiseerd 

worden middels toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling. Aangezien deze regeling niet tot de 

mogelijkheden behoort in het vigerende bestemmingsplan, wordt er een bestemmingsplan voor de 

locatie met de nieuwe bestemming 'Wonen' opgesteld waarbinnen de gewenste ontwikkelingen 

mogelijk gemaakt worden

1.4  Opbouw toelichting

In deze toelichting worden de ruimtelijke consequenties van het project op de omgeving 

weergegeven. Alle deelaspecten worden beschreven, waarbij de uitwijding per onderdeel is 

aangepast aan de mate waarin het project afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Bij de 

beschrijving van de verschillende deelaspecten is rekening gehouden met de afwijking van het 

bestemmingsplan. De volgende deelaspecten worden beschreven:

In hoofdstuk 2 worden de ruimtelijke en functionele aspecten beschreven. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het planologische beleidskader geschetst op rijks, provinciaal en 

gemeentelijk niveau. Hoofdstuk 4 behandelt de relevante milieu- en omgevingsaspecten. 

In hoofdstuk 5, 6 en 7 komen achtereenvolgens het juridisch (toetsings)kader, de uitvoerbaarheid 

en de juridische toelichting aan de orde. 
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Hoofdstuk 2  Ruimtlijke en functionele 
aspecten

2.1  Huidige situatie

De locatie aan de Burchtweg 9 in Sint Maarten is tot 2007 in gebruik geweest als melkveebedrijf. 

Het bedrijf bestond uit 30 hectare grasland en 75 stuks melkvee. In verband met het wegvallen van 

een van de vennoten en het niet hebben van een bedrijfsopvolger is het bedrijf in 2007 beëindigd. 

De aanwezige melkveestal staat sinds die tijd leeg en deze wordt niet meer agrarisch gebruikt. 

Tevens is het in eigendom zijnde grasland afgestoten en is de locatie in verband met de omvang en 

aanwezige beperkingen niet interessant voor een andere partij om hier het bedrijf voort te zetten.

De locatie bevindt zich in een agrarisch gebied waarin zowel agrarische bedrijvigheid als 

particuliere bewoning aanwezig is. De dichtstbijzijnde bebouwing bevindt zich op een afstand van 

ongeveer 180 meter en betreft een burgerwoning met bijbehorende planologische bestemming. Op 

de planlocatie bevindt zich, naast de bedrijfswoning, 1.300 m2 stal en 1.900 m2 bedrijfsmatige 

verharding.

Toelichting    11

 



 

Figuur 3. Huidige situatie Burchtweg 9, bron: voorlopig ontwerp situatie bestaand, blad VO.30, werknr. 

12-12 (Architectenburo Jan Kramer bv bna)

2.2  Gewenste situatie

Om te voorkomen dat de locatie in verval raakt en te zorgen dat het perceel zal bijdragen aan de 

versterking van het landschap heeft de gemeente Harenkarspel ingestemd met het toepassen van de 

provinciale Ruimte voor Ruimte-regeling op de locatie. Hiervoor zijn een exploitatieberekening en 

een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het rapport 'Beeldkwaliteitsplan ruimte voor ruimte, Burchtweg 

9, Eenigenburg' (Studio Groenburg, 30 maart 2012), is als bijlage aan dit bestemmingsplan gevoegd.

De gewenste situatie betreft het saneren van de aanwezige melkveestal, verwijderen van de 

oppervlakteverharding en het realiseren van een stolpvormige woning met bijgebouw. Het 

heringerichte plangebied bestaat uit 1 nieuwe woonkavel en 1 woonkavel met de bestaande woning. 

Beide woonkavels bevinden zich binnen de bestaande perceelgrenzen. Zowel de bestaande als de 

nieuwe woning zijn vrijstaand en staan op een ruime kavel, zodat in de tuinen voldoende ruimte is 

voor erfbeplanting om de locatie zo goed mogelijk in te passen in het landschap en hierbij te laten 

aansluiten. 
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Figuur 4. Gewenste situatie Burchtweg 9 (bron: Beeldkwaliteitsplan, maart 2012 Studio Groenburg)

Door gebruik te maken van de Ruimte voor Ruimte-regeling voorziet de voorgenomen bebouwing in 

de behoefte om het perceel op een hoogwaardige wijze in het landschap te behouden. De Ruimte 

voor Ruimte-regeling biedt kansen om de karakteristieken van het landschap te versterken. Gezien 

het gegeven dat de agrarische bedrijfsbebouwing al enige jaren niet meer als zodanig in gebruik is, 

ontbreekt het ook aan het benodigde onderhoud. Dit komt de kwaliteit van de bebouwing niet ten 

goede. Door de bedrijfsbebouwing op de locatie aan de Burchtweg 9 in Sint Maarten te saneren en 

her in te richten met een stolpvormige woning valt landschappelijke winst te behalen. Er ontstaat 

een sterke afname van het bebouwde en verharde oppervlak (zichtbaar vanaf de weg) alvorens 

onvermijdelijk verval zal plaatsvinden, en de karakteristieken van het landschap worden versterkt. 

Zoals in het bijgevoegde beeldkwaliteitsplan beschreven, “komt in Noord-Holland een groot aantal 

stolpboerderijen voor. De stolp is een identiteitsbepalend bouwtype in het Noord-Hollandse 

landschap. Voor de nieuwe woning is gekozen voor een woning in de vorm van een stolpboerderij, 

passend bij het karakter van de omgeving. De bijgebouwen bij beide woningen stralen ook een 

landelijke sfeer uit.”

De uitgangspunten voor de nieuwe woning zijn in het beeldkwaliteitsplan als volgt beschreven.

Uitstraling woning:

vrijstaande woning met streekeigen uitstraling;

Exclusiviteit en vakmanschap;
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Vorm woning:

De woning heeft de vormkarakteristiek van een stolp;

Samenhangend stelsel van maatverhoudingen, dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, 

volumes en vlakverdelingen;

De hoofdmassa heeft een eenvoudig en eenduidige vorm;

Oriëntatie woning:

De voorgevel is representatief en georiënteerd op de weg;

De rooilijn van de woning ligt parallel aan de weg en is iets teruggerooid ten opzichte van de 

bestaande woning;

Materiaal en kleurgebruik:

Materialen en kleuren zijn traditioneel, gedekt en afgestemd op de omgeving/omringende 

bebouwing;

Dakbedekking met pannen of riet;

Gevels van baksteen, hout, en/of glas;

Detaillering:

De detaillering ondersteund de vormkarakteristiek;

Fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen zoals kozijnen, dakgoten en daklijsten;

Uitgangspunten bijgebouwen:

Qua architectuur, kleur, materiaal en detaillering afgestemd op hoofdgebouw;

Eenvoudig van (kap)vorm;

Bijgebouwen op een afstand van minimaal 4 meter terugliggend vanaf de voorgevelrooilijn van 

het hoofdgebouw;

Bijgebouwen situeren in de directe nabijheid van het hoofdgebouw (compact bouwen op het 

erf).
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2.3  Ruimtelijke en functionele karakteristiek

Het perceel waarop de ontwikkeling plaats zal vinden omvat ongeveer 8.000 m2. Het totale perceel 

wordt in tweeën gedeeld waarbij de kavelgrens haaks op de Burchtweg als zijnde ontsluitingsweg 

zal zijn gesitueerd. De bebouwing sluit qua schaal en maat aan bij de bebouwing in de omgeving. 

De voorgevels zijn georiënteerd op de straatzijde en de woningen liggen terug van de weg en hebben 

een voor-, zij- en achtertuin. De nieuwe ontwikkeling zal bestaan uit het planologisch mogelijk 

maken van een nieuwe stolpvormige woning met bijgebouw, de omzetting van de huidige 

bedrijfswoning in een (burger)woning en de realisatie van een nieuw bijgebouw bij deze woning. De 

huidige woning is reeds ontsloten op de Burchtweg middels een dam. De nieuwe woning zal een 

eigen dam krijgen met bijbehorende oprit. Het bouwvlak van de nieuwe woning is zo gepositioneerd 

dat de stolpvormige woning op ruime afstand van de bestaande woning komt te staan en de 

aanwezige brede windsingel behouden kan blijven. Door de windsingel rondom te behouden en te 

versterken blijft het karakter behouden van één groot boerenerf. 

De gevellijn van de nieuwe woning zal aansluiten op de gevellijn van woningen in de directe 

omgeving en heeft een iets teruggerooide situering op het perceel ten opzichte van de bestaande 

woning. 

In het 'Beeldkwaliteitsplan Harenkarspel Buitengebied 2008' wordt een kavelbreedte van tenminste 

35 meter aangegeven. Hieraan wordt ruimschoots voldaan door voor kavel 1 een breedte van 

ongeveer 46 meter aan te houden en voor kavel 2 een breedte van ongeveer 48 meter. Het 

voorterrein zal ingericht worden voor oprit en parkeervoorzieningen en zal bestaan uit 

oppervlakteverharding.

2.4  Verkeer / parkeerruimte

Beide percelen zullen worden ontsloten vanaf de Burchtweg met een eigen dam en oprit. Op beide 

percelen is in de beoogde situatie voldoende ruimte om te manoeuvreren en te parkeren. Er zal in 

ieder geval genoeg parkeerruimte beschikbaar zijn voor minimaal 2 auto's per woning, hiermee zal 

worden voldaan aan de door de gemeente gestelde parkeernorm, die volgt uit artikel 2.5.30 van de 

Bouwverordening gemeente Harenkarspel na de 14e serie wijzigingen.

Vanuit het beeldkwaliteitsplan wordt gesteld dat grootschalige verharding op de voorerven 

voorkomen dient te worden. Het verhardingsmateriaal van de opritten zal bij voorkeur bestaan uit 

klinkerbestrating, schelpen, grind of halfverharding. In ieder geval passend bij het landelijke 

karakter. Met de realisatie van de woning en de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen en 

-voorzieningen zal het perceel alleen nog voor particulier vervoer ingezet worden.
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2.5  Landschappelijke inpassing

Voor de geplande ontwikkeling is een beeldkwaliteitsplan opgesteld door Studio Groenburg. Dit 

plan is als bijlage aan deze toelichting toegevoegd. Het beeldkwaliteitsplan concludeert dat de 

Ruimte voor Ruimte-regeling kansen biedt om verrommeling door bedrijfsbeëindiging tegen te gaan 

en de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied te versterken. Door de bedrijfslocatie aan 

Burchtweg 9 in Sint Maarten te saneren en her in te richten met compenserende woningbouw wordt 

landschappelijke winst behaald. Het heringerichte plangebied bestaat uit 1 nieuwe woonkavel en 1 

woonkavel met de bestaande woning.

In het beeldkwaliteitsplan worden de kenmerken van de omgeving beschreven: groene erven in een 

open landschap; een rationele verkavelingsstructuur en karakteristieke stolpboerderijen. Deze 

kenmerken zijn leidend voor de herinrichting van het plangebied.

Zoals in het beeldkwaliteitsplan weergegeven, biedt het project aan de Burchtweg 9 in Sint Maarten 

ruimtelijke kwaliteitswinst op de volgende punten:

veel ruimte voor erfbeplanting; groen en bebouwing vormen een cluster en versterken het beeld 

van groene 'eilanden' in de open polder;

afname bebouwd en verhard oppervlak (zichtbaar vanaf de wegen);

sluit zowel met erfinrichting als bebouwingstypologie aan bij het karakter van een boerenerf;

beplanting aan de kavelranden versterken/ begeleiden het doorzicht naar het achterliggende 

landschap en naar de Westfriese Omringdijk;

plan past in de rationele structuur van het buitengebied van Harenkarspel;

rust en ruimte staan centraal.

Figuur 5. Overzichtsimpressie erf met bestaande woning en nieuw bijgebouw (kavel 1) en de beoogde 

nieuwe bebouwing (kavel 2) bron: 'Beeldkwaliteitsplan Ruimte voor Ruimte, Burchtweg 9 in Sint 
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Maarten ( Studio Groenburg)

Figuur  6. Overzichtsimpressie erf met links de bestaande woning met nieuw bijgebouw en rechts de 

beoogde stolpvormige woning, bron: voorlopig ontwerp perspectieven, blad VO.40, werknr. 12-12 

(Architectenburo Jan Kramer bv bna
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Een van de centrale 

uitgangspunten is de scheiding tussen beleid en normstelling. Het beleid wordt in eerste aanzet 

vormgegeven in een structuurvisie en is juridisch alleen nog bindend voor de rijksoverheid. Naast 

integraal planologisch beleid, kunnen bij Algemene Maatregel van Bestuur regels worden gesteld 

omtrent onder andere bestemmingsplannen. De algemene regels bewerkstelligen dat nationale 

ruimtelijke belangen doorwerken tot op lokaal niveau in die zin dat provinciale inpassingsplannen 

en gemeentelijke bestemmingsplannen daarop moeten worden afgestemd.

De kaders van het nieuwe rijksbeleid zijn opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) die op 13 maart 2012 door de minister van I&M is vastgesteld. Deze visie vervangt de Nota 

Ruimte. In de SVIR zijn 13 nationale belangen gedefinieerd.

Met de structuurvisie wordt een vereenvoudiging van de bestaande regelgeving nagestreefd, waarin 

meer verantwoordelijkheid bij de lagere overheden komt te liggen. Het Rijk streeft naar een 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het Rijk wil inzetten op topsectoren zoals 

logistiek, water, hightech, creatieve industrie, chemie en voedsel en tuinbouw, waar de kracht van 

Nederland ligt ten opzichte van internationale concurrenten. De bereikbaarheid en mobiliteit van 

personen en goederen is daarbij van groot belang. Ontwikkelingen in leefbaarheid en veiligheid 

hangen sterk samen met bevolkingsgroei en in krimp. De veranderende behoeften op het gebied van 

wonen en werken leggen daarbij een extra druk op een markt waar de totale vraag afneemt: 

kwaliteit gaat voor kwantiteit.

Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, leefbaar en veilig te houden voor 

de middellange termijn (2028):

het vergroten van de concurrentiekracht;

het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat;

het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Het Rijk benoemt de rijks doelstellingen gericht op een goed werkende woningmarkt in Nederland: 

de zorg voor voldoende omvang, kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad. Bij het voorzien 

in de woningbehoefte is van belang dat het aanbod ook in kwalitatieve zin aansluit op de vraag.

Voor het bevorderen van zorgvuldig ruimtegebruik bij stedelijke ontwikkeling, waartoe ook 

woningbouw wordt gerekend, wordt een 'ladder' voor duurzame verstedelijking opgenomen in het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze 'ladder' is een procesvereiste en gebaseerd op de 

zogenaamde 'SER-ladder'. Dit houdt in dat bij vaststelling van een ruimtelijk plan wordt 
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gemotiveerd hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt van het ruimtegebruik. Deze werkt met de 

volgende opeenvolgende stappen ('de treden van de ladder'):

1. Beoordeling door betrokken overheden of de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, 

intergemeentelijke vraag voor bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties en andere 

stedelijke voorzieningen. Naast de kwantitatieve beoordeling (aantal hectares of aantallen 

woningen) gaat het ook om kwalitatieve vraag (bijvoorbeeld een bedrijventerrein waar zware 

milieuhinder mogelijk is of een specifiek woonmilieu) op regionale schaal.

2. Indien de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, intergemeentelijke vraag, beoordelen 

betrokken overheden of deze binnen bestaand bebouwd gebied kan worden gerealiseerd door 

locaties voor herstructurering of transformatie te benutten.

3. Indien herstructurering of transformatie van bestaand bebouwd gebied onvoldoende 

mogelijkheden biedt om aan de regionale, intergemeentelijke vraag te voldoen, beoordelen 

betrokken overheden of deze vraag op locaties kan worden ontwikkeld die passend 

multimodaal ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.

Naast de ladder voor duurzame verstedelijking, is ook een goed en bestendig ontwerp onderdeel 

van een gedegen afweging in de planvormende fase. In het voorliggende geval is er sprake van de 

vervanging van bedrijfsbebouwing van een veehouderijbedrijf door woningbouw. 

3.2  Provinciaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland 2040

Op 21 juni 2010 heeft Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland de "Structuurvisie 

Noord-Holland 2040" vastgesteld. Hierin is de visie van de provincie beschreven ten aanzien van 

een verscheidenheid van onderwerpen voor de komende 30 jaar.

Het plangebied bevindt zich in het gebied wat in de Structuurvisie is aangewezen als een gebied 

voor "Grootschalige Landbouw" zoals in onderstaande uitsnede van de detailkaart 'Landbouw' van 

de Structuurvisie is weergegeven. Dit houdt in:

"In de zone voor grootschalige landbouw is ruimte voor schaalvergroting, structuurverbetering 

en(mondiaal) concurrerende productielandbouw, de bijbehorende be- en verwerking, handel en 

distributie en het uitplaatsen van groeiende bedrijven uit stedelijk of kwetsbaar gebied. Voor 

bol-lenteelt en glastuinbouw wijst de provincie Noord-Holland clustergebieden aan. Deze gebieden 

zorgen voor ruimtelijke clustering van bepaalde landbouwsectoren, wat leidt tot economische en 

landschappelijke voordelen. De toeleverende en uitbestedende bedrijven kunnen zich in de nabijheid 

vestigen. Dit levert voordelen op voor milieu en logistiek. De reizende bollenkraam en andere 

grondgebonden teelten behouden de ruimte om een gezonde en duurzame manier van 

vruchtwisseling in stand te houden en zijn hierdoor een belangrijke drager van de melkveehouderij. De 

trend naar schaalvergroting en specialisatie zal zich voortzetten vanuit een economisch perspectief. 

Deze trend brengt ook de behoefte aan grotere bouwpercelen met zich mee. In dit gebied zijn 

agrarische bouwpercelen van 2 hectare mogelijk. Grotere bouwpercelen zijn in dit gebied alleen 

mogelijk met een ontheffing van Gedeputeerde Staten.
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