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1. Inleiding                                                                                                                                                              

1.1 Aanleiding en initiatief                                                                                                                                  

Noordervaart 45 betreft een voormalig agrarisch perceel met daarop een stolpboerderij en diverse   

agrarische bijgebouwen. Het perceel heeft momenteel nog een agrarische bestemming, maar wordt 

al jaren niet meer als zodanig gebruikt. Voortzetting van de agrarische functie is uitgesloten. Ter 

plaatse vinden we naast de stolpboerderij, twee grote vervallen kippen/varkensschuren met een 

oppervlakte van ca. 800 m2 en nog twee bijgebouwen die al grotendeels zijn ingestort. Verder 

resteren op het perceel een aantal betonnen funderingen met poeren, een mestplaat en een gierput. 

De stolpboerderij wordt al jaren als burgerwoning bewoond en verkeert in goede staat. De conditie 

van de overige bebouwing is zeer slecht.  

Op de gronden ten oosten van de stolp stond ruim 1.000 m2 aan zogeheten storende bebouwing. 

Aangezien de schuren voorzien waren van asbestdaken is besloten deze al te slopen en te saneren. 

De eigenaar is voornemens om ook het restant van de nog aanwezige bebouwing te verwijderen.                              

Ter compensatie  wil de eigenaar op de vrijkomende gronden een extra woning toevoegen. 

Daarnaast dient de stolpboerderij in planologische zin van agrarische bedrijfswoning omgezet te 

worden in een burgerwoning met de bijbehorende bestemming. 

De beschreven ontwikkelingen passen niet in het bestemmingsplan, maar de gemeente is bereid 

medewerking te verlenen met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid, als beschreven in artikel 

4.7.1 juncto 4.7.2 van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2014’.                                                      

Het betreft hier een bevoegdheid van het college waarbij de bestemming “Agrarisch”, voor zover het 

gronden betreft binnen het bouwvlak, wordt gewijzigd in de bestemmingen “Wonen en Tuin” en 

waarbij onder voorwaarden een extra woning mag worden toegevoegd met dito bestemming. 
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1.2 Leeswijzer                                                                                                                                                           

In hoofdstuk 2 is een beschrijving van het project opgenomen. Hierin wordt de bestaande situatie 

van het plangebied beschreven en wordt de gewenste ontwikkeling uiteengezet. In hoofdstuk 3 volgt 

het beleidskader en in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de relevante omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 

betreft een toelichting op het juridische systeem. Hoofdstuk 6 behelst de economische en 

maatschappelijke haalbaarheid. Hoofdstuk 7 geeft de reacties van het Hoogheemraadschap en de 

Provincie weer.   

 

2. Projectbeschrijving                                                                                                                                             

2.1 Ligging en huidige situatie                                                                                                                                                            

Het plangebied ligt aan de noordkant van de Noordervaart in droogmakerij de Schermer. De 

droogmakerij beslaat circa tweederde van het landelijk gebied. De hoofdas Noordervaart verdeelt 

het gebied in een noordelijk en een zuidelijk deel. Noord en zuid zijn redelijk vergelijkbaar met 

elkaar. De agrarische bouwpercelen kenmerken het gebied. Het regelmatige en goed behouden 

kavel- en slotenpatroon is hier nadrukkelijk aanwezig. Deze kwaliteit is goed zichtbaar doordat de 

bebouwing langs de assen wordt onderbroken door doorzichten. De Noordervaart is een belangrijke 

provinciale verkeersroute (N243) tussen Alkmaar en de rijksweg A7/Hoorn. De Noordervaart behoort 

ook tot de hoofdontwikkelingszone. Dit is een zone  waar zich agrarische bebouwing bevindt met een 

stedelijke verbondenheid. Het idee hierachter is, dat  de concentratie van niet-agrarische functies 

met een stedelijke uitstraling of verbondenheid zoveel mogelijk beperkt blijft tot deze 

hoofdontwikkelingszone.  

Langs dit deel van de Noordervaart hebben de meeste percelen een bestemming ‘Agrarisch’, 

‘Wonen’ of ‘Bedrijf’. De bebouwing bestaat uit stolpboerderijen, burgerwoningen, bedrijfsbebouwing 

al dan niet agrarisch en doorzichten naar de achter gelegen open polder. 

Noordervaart 45 is, zoals gezegd, een voormalig agrarisch perceel. Het hoofdgebouw wordt gevormd 

door de stolpboerderij aan de westzijde van het perceel. Aan de oostzijde van het perceel bevinden 

zich de beschreven schuren en overige bijgebouwen.   

Het erf is alleen vanaf de Noordervaart te beleven. Tussen de weg aan de voorzijde en het erf ligt een 

fietspad en daarachter een wegsloot. Feitelijk is het perceel gelegen op een eiland. Het erf aan de 

voorzijde van de stolp is representatief en eenvoudig ingericht met gras, bomen en enkele 

sierperken. 

Aan de oostzijde van het erf zien we aan twee kanten van de sloot een bomenrij. Hierdoor is het zicht 

op het erf beperkt. Op dit deel van het erf staan de agrarische vervallen schuren. Dit erfdeel is 

behoorlijk dicht begroeid met bomen. Zie de foto’s hieronder. 
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2.3 Gewenste ontwikkeling                                                                                                                               

Om ter plaatse een fysieke en ruimtelijke kwaliteitsverbetering te realiseren, alsmede een zinvol en 

passend gebruik, wil men de voormalige agrarische bedrijfswoning c.q. stolpboerderij als 

burgerwoning handhaven en op de gronden die door de sloop van de kippen/varkensschuren 

vrijkomen, één nieuwe woning bouwen. Het agrarische bouwvlak zal omgezet worden in een tweetal 

woonbestemmingen. Na wijziging, gelden voor de woonpercelen de standaard bouw- en 

gebruiksregels voor woningen in het landelijk gebied. Het ontwerp en de landschappelijke inpassing 

komen in paragraaf 3.3 aan de orde.  

3. Beleidskader                                                                                                                                                        

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat van invloed is op het voorliggende wijzigingsplan. Gezien de 

kleinschaligheid van de ontwikkeling is het rijksbeleid hier summier opgenomen. Er wordt alleen 

ingegaan op het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid dat specifiek een relatie heeft met de 

genoemde ontwikkeling en/of het plangebied.  Voor een aanvullende uiteenzetting van zowel rijks-, 

provinciaal als gemeentelijk beleid wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting van het 

bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2014’. 

 

3.1 Rijk 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

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

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

De structuurvisie “Nationaal Waterplan” blijft in zijn huidige vorm als uitwerking van de SVIR 

bestaan. In de structuurvisie schetst het Rijk de ambitie voor concurrentiekracht, bereikbaarheid, 

leefbaarheid en veiligheid tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028.  

Het Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 

veilig te houden. Bij deze doelen zijn onderwerpen van nationaal belang benoemd waarvoor het Rijk  

verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken.  

Ten behoeve van het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving heeft de overheid de 

volgende onderwerpen van nationaal belang genoemd: 1. Verbeteren milieukwaliteit (lucht, bodem, 

water), bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 2. Ruimte voor 

waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijk 

(her)ontwikkeling; 3. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten; 4. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor 

het overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten; 5. Ruimte voor militaire terreinen en 

activiteiten.  

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

ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten waarmee dat mogelijk is. • Het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro). Dit besluit geeft de juridische kaders die nodig zijn om het vigerend 

ruimtelijk rijksbeleid te borgen. • Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de 

rijksverantwoordelijkheid voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de 

processen van ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende overheden.  

Het ruimtelijke beleid is in vergaande mate gedecentraliseerd.  
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Het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de hoogte zijn van de actuele 

situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. De gemeente dient af te 

wegen of de gewenste ruimtelijk ontwikkeling niet in strijd is met doelen van nationaal belang. Ten 

aanzien van verstedelijking en verdichting legt het Rijk deze verantwoordelijkheid bij de provincies en 

gemeenten. Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei geënt op het bouwen van 

huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen. Ook als we kijken naar de zogeheten ladder 

voor duurzame verstedelijking, zien we dat dit plan duidelijk voorziet in een behoefte, het voorziet in 

een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte en er wordt tevens een grote hoeveelheid storende en 

asbest bevattende bebouwing gesloopt, waardoor de leefbaarheid en de veiligheid van de locatie 

wordt verbeterd. De locatie krijgt derhalve een invulling die passender is in het aanwezige lint en het 

dorp. Het nationaal belang komt door deze ontwikkeling niet in het geding.  

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

 “Het plan is in overeenstemming met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Het opnemen van de 

wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied (2014)’ houdt in dat het eventuele 

gebruik daarvan in beginsel in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening moet worden 

geacht. Daarbij komt dat wanneer een bestemmingsplan voorziet in niet meer dan 11 woningen die 

gelet op hun onderlinge afstand als één woningbouwlocatie als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, 

Bro, kunnen worden aangemerkt, deze ontwikkeling in beginsel niet als een stedelijke ontwikkeling 

worden aangemerkt.” 

 

Nationaal Waterplan  

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

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

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

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

van andere nationale opgaven en maatschappelijke ontwikkelingen middels gebiedsgerichte aanpak. 

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

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

is de structuurvisie voor de ruimtelijke aspecten.  

Voor (ruimtelijke) ontwikkelingen bestaat sinds 2001 de zogeheten watertoets.  

Het watertoets is wettelijk verplicht bij onder andere wijzigingsplannen. De ontwikkeling heeft door 

zijn kleinschaligheid geen impact op het in stand houden van duurzame en klimaatbestendige 

watersystemen. De verharding op de planlocatie neemt af na uitvoering van dit plan, waardoor er 

geen negatieve invloed op de waterhuishouding zal zijn. 

 
 
3.2 Provincie  
De provinciale belangen zijn vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en verankerd in de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna PRV).  

In juni 2010 werd de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. Deze is 

sindsdien drie keer gewijzigd. De naam van de PRVS is inmiddels veranderd in Provinciale Ruimtelijke 

Verordening. De laatste wijziging dateert van maart 2017. Voor de doorwerking van het in de 

verordening vastgelegde beleid staan de provincie, naast de bekende bestuurlijke middelen als 

subsidies, overleg, convenanten en dergelijke, diverse juridische instrumenten ter beschikking.         
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De PRV is het aangewezen instrument als het gaat om algemene regels omtrent de inhoud van 

gemeentelijke bestemmingsplannen of ruimtelijke onderbouwingen. 

De PRV is ex artikel 3 van toepassing op bestemmingsplannen, beheersverordeningen, wijzigings- en 

uitwerkingsplannen, alsmede op omgevingsvergunningen waarbij wordt afgeweken van 

bestemmingsplannen, als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onderdeel a onder 3 of lid 2 van de Wabo.  

Gelet op het bovenstaande, is in deze casus artikel 15 PRV van belang, dat handelt over ruimtelijke 

kwaliteit. 

Speciale aandacht is derhalve geschonken aan de landschappelijke inpassing en erfinrichting, 

aansluiting op de omgeving en de bebouwingskarakteristieken. De uitwerking hiervan is te lezen in 

paragraaf 3.3. Duidelijk wordt, dat de stolpboerderij en het naastgelegen erf een voor de toekomst 

bestendig gebruik krijgen. Handhaving van de beeldbepalende stolp als burgerwoning, de toevoeging 

van een mooie nieuwe woning en het op vakkundige wijze herinrichten van het erf zullen de 

ruimtelijke kwaliteit als bedoeld in artikel 15 PRV versterken.  

 

Structuurvisie Noord Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid 

Met de structuurvisie "Kwaliteit door veelzijdigheid" (vastgesteld in 2010 en in 2015 heeft de meest 

recente actualisatie plaatsgevonden) wil de provincie Noord-Holland bestaande kwaliteiten verder 

ontwikkelen. Om het gewenste toekomst beeld te realiseren wordt ingezet op de drie 

hoofdbelangen: Ruimtelijke kwaliteit, Duurzaam ruimtegebruik en Klimaatbestendigheid.  

De provincie Noord-Holland wil steden optimaal benutten en de landschappen open houden, maar 

ook ruimte bieden aan de economie en woningbouw. 

Een vitale plattelandseconomie is belangrijk voor de Noord-Hollandse economie en een voorwaarde 

voor de leefbaarheid van gebieden. Het uitgangspunt is een ontwikkelingsgerichte strategie, met de 

ambitie dat daar waar nieuwe economische activiteiten mogen worden ontwikkeld, ook de kwaliteit 

van het gebied toeneemt. 

Nieuwe plannen dienen de ontwikkelingsgeschiedenis, de ordeningsprincipes en 

bebouwingskarakteristiek van het landschap en de inpassing in de wijdere omgeving als uitgangspunt 

te hanteren.  Met handhaving van de voormalige agrarische bedrijfswoning c.q. stolpboerderij als 

burgerwoning en het vervangen van meer dan 1.000 m2 storende bebouwing door één nieuwe 

vrijstaande woning wordt aan de bedoelde uitgangspunten voldaan.  

 

Provinciaal Waterplan 2010-2015 en Watervisie 2021  

Het Provinciaal Waterplan geeft de provincie, haar partners en belanghebbenden duidelijkheid over 

de strategische waterdoelen tot 2040 en de acties tot 2015. De strategische waterdoelen zijn:  

 Met waterschappen en Rijkswaterstaat voldoende bescherming waarborgen van mens, natuur en 

bedrijvigheid tegen overstromingsrisico’s via het principe: preventie (het op orde houden van de 

waterkeringen met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit), gevolgschade beperken (bijvoorbeeld 

waterbestendig bouwen daar waar nodig) en rampenbeheersing (bijvoorbeeld goede vluchtroutes en 

informatievoorziening).  

 Met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat zorgen dat water in balans is en verantwoord 

benut en beleefd wordt door mens, natuur en bedrijvigheid. Het watersysteem en de beleving van 

het water wordt versterkt door deze te combineren met natuurontwikkeling, recreatie en/of 

cultuurhistorie.  

 Met gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven zorgen voor schoon en 

voldoende water, door een kosteneffectief en klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem.  
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 Met gemeenten, waterschappen en belanghebbenden zorgen voor maatwerk in het Noord-

Hollandse grond- en oppervlaktewatersysteem.  

Een belangrijk middel voor het realiseren van deze waterdoelen is het via integrale 

gebiedsontwikkeling pro- actief zoeken naar kansrijke combinaties met veiligheid, economie, 

recreatie, landbouw, milieu, landschap, cultuur en natuur. Het Waterplan heeft voor de ruimtelijke 

aspecten de status van een structuurvisie op basis van de Wet ruimtelijke ordening. In het Waterplan 

staan de ruimtelijke consequenties van het waterbeleid. Alle ruimtelijke opgaven uit het Waterplan 

worden integraal afgewogen bij de vaststelling van de Structuurvisie. Het motto van het Waterplan is 

beschermen, benutten, beleven en beheren van water. De klimaatverandering, het steeds 

intensievere ruimtegebruik in Noord-Holland en de toenemende economische waarde van wat 

beschermd moet worden, vragen om een herbezinning op de waterveiligheid, het waterbeheer en de 

ruimtelijke ontwikkelingen  

Met de Watervisie 2021, zoals vastgesteld op 16 november 2015 geeft de provincie Noord-Holland 

vervolg aan het provinciale Waterplan 2010-2015. De Watervisie is afgestemd met de 

Stroomgebiedbeheerplannen uit de Kaderrichtlijn Water. De Watervisie is een strategisch 

beleidsdocument voor de periode 2016-2021 en beschrijft de ambitie en kaders voor het regionale 

waterbeheer in Noord-Holland richting 2021 met doorkijk naar 2040. De Watervisie is integraal 

onderdeel van het strategisch omgevingsbeleid en heeft een directe relatie met de provinciale 

structuurvisie. In de Watervisie richt de provincie zich op de thema's veilig, schoon en voldoende 

water en werkt die uit in doelstellingen voor onder andere veilige dijken en duinen, robuuste 

inrichting van het achterland, rampenbeheersing bij overstromingen, kwaliteit van het grond- en 

oppervlaktewater, zoetwatervoorziening en het tegengaan van wateroverlast. 

 

Het Waterprogramma 2016 – 2021  

Dit programma geeft aan hoe er voor 'veilige dijken, droge voeten en voldoende schoon en gezond 

water' wordt gezorgd. Het programma is opgebouwd rond vijf effecten: Waterveiligheid, 

wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Het onderhavige plan is 

niet in strijd met het bovenbeschreven beleid.  

 

 
Op de Risicokaart van de provincie is aangegeven dat het plangebied een kleine kans heeft op 

overstromingen. (Bron Atlasomgeving.nl) 
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Men ziet hier de omvang van een overstroming waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat deze tijdens 

een mensenleven zal optreden. Die overstromingskans wordt ingeschat als 0,01 procent per jaar. De 

totale omvang van de overstromingsgebieden die bij die kans horen, wordt getoond. Met daarbij de 

maximale waterdiepten per locatie. Het gaat om beschermde en onbeschermde gebieden. 

Beschermde gebieden overstromen alleen als de waterkering te laag is of als de waterkering 

doorbreekt. In de op de kaart aangegeven overstroomde gebieden die als ‘beschermd’ zijn 

weergegeven, is aangenomen dat gebieden achter keringen pas overstromen na doorbraken van de 

waterkering (ondanks dat de waterkering voor die waterhoogte is ontworpen). 

De gevolgen van een overstroming zijn bepaald door inzicht te geven in de maximale waterdiepte 

tijdens een overstroming en de snelheid waarmee een gebied overstroomt. Het plangebied is 

aangemerkt als liggende in een gebied dat minder snel en ondiep onderloopt. De maximale 

waterdiepte tijdens een overstroming is voor het plangebied in de huidige situatie ingeschat tussen 

0,2 m en 0,5. 

Noch de Watervisie noch het Waterprogramma staan het plan aan de Noordervaart 45 in de weg. 

 

Provinciale woonvisie 2010-2020 ‘Goed wonen in Noord-Holland’  

De provincie streeft met deze woonvisie naar voldoende woningen in een aantrekkelijk woonmilieu 

en met een passende kwaliteit in het jaar 2020. Deze doelstelling wordt mede ingevuld door het 

opstellen van regionale actieprogramma’s (RAP) met de regio’s. Hierin worden afspraken gemaakt 

over de woningbouwprogramma’s. Voor Noord-Holland Noord, waar de regio Alkmaar onder valt, is 

een aantal uitgangspunten gegeven. Er staat een woningbouwopgave van netto 24.800 woningen op 

de agenda tot 2020. Hierbij zijn de veranderingen in de demografie in deze streek van belang en 

duurzaamheid van de woningbouw staat hoog in het vaandel. De consument staat centraal en er 

moet meer ingespeeld worden op de specifieke woonwensen in de markt. Deze punten worden 

nader uitgewerkt in de RAP’s per regio. 

 

 

3.3  Regionaal beleid  

Het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020, regio Alkmaar: de provincie en de Noord- 

Hollandse gemeenten hebben afspraken gemaakt over onder andere het aantal te bouwen 

woningen, de kwaliteit, duurzaamheid en voorzieningen. Deze afspraken staan in de regionale 

actieprogramma’s. Voor de periode 2016-2020 hebben de provincie en gemeenten een nieuwe 

regionaal actieprogramma Wonen opgesteld. De voorgestelde wijziging is in overeenstemming met 

de afspraken die in het RAP 2016 – 2020 zijn gemaakt. 

 

 

3.4 Gemeente 

3.4.1 Bestemmingsplan  

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 2014” vastgesteld  door de 

gemeenteraad  van Schermer op 25 september 2014. In dit vrij nieuwe bestemmingsplan is zoveel 

mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande situatie met daarnaast enige mogelijkheden voor 

uitbreiding en functieverandering. Vanuit het doel om situaties niet te ’bevriezen’, zijn verschillende 

wijzigingsbevoegdheden en afwijkingsmogelijkheden opgenomen.   
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Ter plaatse gelden de navolgende bestemmingen: Enkelbestemming Agrarisch met waarden – 

Cultuurhistorie, dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 en gebiedsaanduiding vrijwaringszone - 

molenbiotoop . 

Voor de realisatie van het onderhavige plan wordt van een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid 

gebruik gemaakt.   

Het betreft hier een wijzigingsbevoegdheid van het college waarbij de bestemming ‘Agrarisch met 

waarden cultuurhistorie’, voor zover het gronden betreft binnen het bouwvlak, wordt gewijzigd in de 

bestemmingen ‘Wonen en Tuin’.   

In navolgende figuur is een fragment van het geldende bestemmingsplan te zien. Het plangebied is met blauwe 

lijn omkaderd. Het bouwvlak is rood.  

 

 

De van toepassing zijnde artikelen worden hieronder beschreven. 

 

4.7         Wijzigingsbevoegdheid 

4.7.1          Algemeen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de 

Wet ruimtelijke ordening te wijzigen in de bestemming Wonen, Bedrijf, Recreatie, Maatschappelijk, waarbij in 

ieder geval de volgende voorwaarden gelden: 
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a                 aangetoond moet worden dat de agrarische bedrijfsvoering op de locatie niet meer levensvatbaar is; 

b                 het gehele agrarisch bedrijf ter plaatse moet definitief zijn beëindigd of worden beëindigd; 

c                 nieuwe niet-agrarische functies mogen geen afbreuk doen aan de bestaande stedenbouwkundige, 

cultuurhistorische of groenblauwe kwaliteiten of karakteristieken van het gebied; 

d                 nieuwe niet-agrarische functies alleen mogen worden gerealiseerd binnen het bouwvlak waarbij het 

bouwvlak dient te worden verkleind ten opzichte van het agrarische bouwvlak en nieuwe bebouwing 

niet is toegestaan; 

e                 nieuwe niet-agrarische functies mogen geen beperking betekenen van bedrijfsvoering en 

ontwikkelingsmogelijkheden van omringende agrarische bedrijven en woonfuncties; 

f                  nieuwe niet-agrarische functies moeten op voldoende afstand zijn gelegen van gevoelige functies 

zoals woningen, om hinder te voorkomen; 

g                 er mag geen onevenredig grote verkeersbelasting op de wegen ontstaan; 

h                 parkeren mag alleen op de bij de betreffende bebouwing behorende gronden plaatsvinden; 

i                  functiewijziging is niet toegestaan voor gronden met de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’. 

4.7.2          Wonen en Tuin 

Voor de wijziging in de bestemming Wonen en Tuin gelden in aanvulling op lid 4.7.1 de volgende voorwaarden: 

a                 de woonfunctie is uitsluitend gesitueerd in de voormalige bedrijfswoning; 

b                 de woonfunctie mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omringende 

agrarische bedrijven en de woonfunctie van omringende woningen niet beperken; 

c                 de eventuele extra parkeerplaatsen worden op het eigen bouwperceel gerealiseerd; 

d                 stolpen mogen gesplitst worden in meerdere woningen  indien geen afbreuk wordt gedaan aan het 

oorspronkelijke karakter van de stolp en per gesplitste woning is een grondoppervlak van ten minste 

100 m² vereist; 

e                 indien alle bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en dit minimaal 1000 m² bedraagt, is één extra woning 

toegestaan; 

f                  het gebruik van op het tijdstip van wijziging aanwezige voormalige agrarische bedrijfsgebouwen ten 

behoeve van hobbymatig gebruik en/of opslag is toegestaan; 

g                 Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing. 

 

3.4.2 Toetsing aan de voorwaarden  

Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid van artikel 4.7.1 juncto 4.7.2 moet aan een aantal 

voorwaarden worden voldaan. De voorwaarden zijn hard.  

Zo mag er geen sprake meer zijn van een agrarisch bedrijf. Zoals al eerder gesteld, is het agrarisch 

bedrijf al lang geleden beëindigd en is voortzetting uitgesloten. Alle bedrijfsbebouwing wordt 

gesloopt en bedraagt meer dan 1000 m2. De woonfunctie en het ontwerp van de extra woning 

sluiten prima aan op de bestaande stedenbouwkundige en historische kwaliteiten. Het geheel speelt 

zich af binnen het bestaande bouwvlak. Het totale bouwvlak zal worden verkleind. Er zijn geen 

belemmeringen op milieugebied en er wordt geen afbreuk gedaan aan de gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden. De bedrijven aan de Noordervaart liggen op voldoende afstand.  

De provinciale weg N243 is de hoofdontsluitingsroute die het gebied doorkruist. De provincie werkt 

als wegbeheerder aan de reconstructie van deze weg om de doorstroming van het toegenomen  

autoverkeer op een veilige manier te garanderen. De reconstructie van de N243 wordt nog door de 

provincie uitgewerkt.  

De provincie is kritisch op ontwikkelingen aan de noordkant van de Noordervaart. Deze percelen 

sluiten direct aan op de provinciale weg. Door transformaties van functies toe te staan, kunnen 

onwenselijke situaties ontstaan. De hier aan de orde zijnde wijziging zal echter niet leiden niet tot 

een onacceptabele toename van verkeersbelasting  of verkeersaantrekkende werking. Parkeren zal 

op eigen grond plaatsvinden. 
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Toepassing van de bovenbeschreven wijzigingsbevoegdheid is derhalve op zijn plaats en 

gerechtvaardigd. 

 

Als hierboven reeds vermeld, geldt ex artikel 31.1 ter plaatse eveneens een vrijwaringszone- 

molenbiotoop.   

Ten behoeve van de bescherming van zicht en vrije windvang van een molen gelden de volgende 
regels: 

a                 binnen  een  afstand  van  100 m  tot  het  middelpunt  van  de  molen  wordt  geen  bebouwing en 

beplanting opgericht hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek; 

b                 binnen een afstand van 100 tot 350 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing 

opgericht met een hoogte die meer bedraagt dan 1/100 van de afstand van het bouwwerk tot het 

middelpunt van de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande wiek; 

c                  het  bevoegd  gezag  kan  bij  een  omgevingsvergunning  afwijken  van  het  bepaalde  in  dit  lid 

onder a en b, indien: 

1.  de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige bebouwing en de windvang 

en het zicht op de molen niet verder worden beperkt vanwege de nieuw op te richten bebouwing; 

2.  toepassing van de in dit lid onder a en b bedoelde afstands- en/of hoogtematen de belangen in verband met 

de nieuw op te richten bebouwing onevenredig zouden schaden; 

d.  indien  op  grond  van  hoofdstuk  2  een  lagere  maximale  bouwhoogte  geldt  dan  de  maximaal 

toelaatbare  bouwhoogte  ingevolge  dit  lid  onder a  t/m  c,  prevaleert  de  maximaal  toelaatbare 

bouwhoogte van hoofdstuk 2.  

De nieuw te bouwen woning zal ten opzichte van de huidige situatie niet leiden tot een 
verslechtering van windvang en zicht  op de molen. Artikel 31.1 sub c is van toepassing. De bedoelde 
aanduiding vormt derhalve geen belemmering voor het onderhavige plan.                                                                                                                                                               
  

3.4.3 Structuurvisie 'Kamers en Linten 2040'  

Op 24 april 2012 heeft de voormalige gemeente Schermer haar Structuurvisie 'Kamers en Linten 

2040' vastgesteld. De centrale doelstelling die daarin is geformuleerd luidt als volgt: 

Rekening houdend met de duidelijke verschillen tussen het veenweidegebied en de droogmakerijen is 

het beleid gericht op behoud en versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en 

natuurwaarden in Schermer, waarbij de landbouw duurzaam met deze waarden wordt verweven, het 

gebied in belangrijke mate recreatief mede gebruikt kan worden en er beperkt mogelijkheden zijn 

voor woningbouw.  

De gemeente gaat verstandig om met haar woningvoorraad en is van mening dat woningbouw in de 

toekomst mogelijk moet blijven, mits goed ruimtelijk inpasbaar en gefaseerd uitgevoerd. Bij 

nieuwbouw zal meer dan in het verleden rekening gehouden worden met de landschappelijke 

context. De ontwikkeling ligt aan de rand van het open landschap. In het ontwerp wordt dan ook 

zorgvuldig rekening gehouden met de waarden van het omringende gebied. Er wordt nauw 

aangesloten bij de omliggende bebouwing qua schaal en uitstraling van de geplande bebouwing. 
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3.4.4  Beeldkwaliteitplan Schermer                                                                                                                  

Het beeldkwaliteitplan Schermer uit 2005 beschrijft het profiel en de strategie voor het landelijk 

gebied. Het landelijk gebied van de gemeente Schermer ontleent zijn identiteit aan de losse 

korrelstructuren, die met name terug te vinden zijn in de grote stolpen met grote groene erven. 

Omdat burgerkorrels een te kleine kavel hebben om landschappelijk groen te realiseren, is het met 

name gewenst om verzamelerven met een grote groene voet, het liefst in de oorspronkelijke 

carrévorm, te realiseren. Bij transformatie moet worden opgelet dat de grote landschappelijke schaal 

wordt versterkt in plaats van schaalverkleining (boerenerven opdelen in kavels) en verlies van 

identiteit. De openheid van het landschap prevaleert. De uitgangspunten kunnen wel worden 

gehanteerd bij de herinrichting van een perceel. Voor de onderhavige herontwikkeling geldt dat deze 

voldoet aan de genoemde criteria. Het carré rond de weliswaar nieuwe stolp wordt nieuw leven 

ingeblazen. Dit geldt ook voor de  erfbeplanting, de bomen, de toegang, feitelijk voor de gehele 

landschappelijke  inrichting van het perceel. 

3.5 Landschappelijke inpassing  en cultuurhistorie                                                                                                                      

De wijziging van het bestemmingsplan kan alleen plaatsvinden wanneer sprake is van een goede 

landschappelijke inpassing, overeenkomstig het Beeldkwaliteitplan Landelijk Gebied (BLG) en de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).  

In het algemeen is de doelstelling van het BLG en de PRV dat nieuwe ontwikkelingen aansluiten op de 

bestaande structuurelementen of dat compenserende maatregelen plaatsvinden die de structuur 

van het gebied versterken.  

Het ontwerp van de nieuwe woning en de inrichting van de erven is van de hand van Bert van Langen 

van Architektenburo Cornelis de Jong bna. Hieronder wordt het plan beschreven en verbeeld. 

Kernwaarden                                                                                                                                                          

Het erf van Noordervaart 45 ligt in droogmakerij De Schermer. Uitgangspunt van het ontwerp is de 

inpasbaarheid in het landschap, aansluiten bij de cultuurhistorie en de vergroting van de 

landschappelijke kwaliteit. De uitdaging in deze is, dat we te maken hebben met een bestaande stolp 

en een nieuw te bouwen woning, die in de plaats komt van een grote hoeveelheid storende 

bebouwing. Het plan van de nieuwe woning moet in samenhang met de stolp leiden tot een 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. 

De kenmerken van de erven in De Schermer                                                                                                     

De Schermer is in 1635 drooggemalen. Het verkavelingspatroon van De Schermer is nog vrij gaaf be-

waard gebleven. De erven in De Schermer zijn bijzonder. Er is onderscheid tussen de eenvoudige, 

kleinere boerenerven en de grote, rijkere boerenerven. De grote, rijk ingerichte erven hebben een 

heel eigen structuur met kenmerkende elementen zoals dubbele sloten (waaronder grachten) en 

singels (strook grond tussen de sloten) en veel beplanting zoals (dubbele) bomenrijen, hakhout(bos) 

en boomgaarden. De kleinere zijn eenvoudig ingericht en hebben soms een lengtesloot die de 

boomgaard afscheid van het overige erf. Daar ontbreken de dubbele slootstructuren.  
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Het Schermer erf kent zeven kernwaarden:  

1. Ligging in de breedte langs de weg, rechthoekige erfvorm, indeling met lengtesloten en de grotere 

erven in rechthoekige kaveltjes omringd door sloten met grachten en singels.                                                  

2. Begrenzing door sloten rondom.                                                                                                                      

3. Traditionele indeling van het erf: (stolp)woning staat voor op het erf en is vanaf de openbare weg 

de blikvanger, bijgebouwen daarachter en een groene, streekeigen en representatieve inrichting van 

het voorerf. Op de eenvoudige erven staat de stolp dicht aan de weg. Op de rijkere erven staat de 

stolp verder naar achteren op het erf.                                                                                                                 

4. Karakteristieke gebouwen op het erf. Op de eenvoudige erven is de stolp een eenvoudige         

uitgevoerd. Op de rijkere erven heeft de stolp een rijke uitstraling en staat deze op een terp.                              

5. Doorzicht over het erfpad.                                                                                                                                       

6. Erfranden met bomenrijen en hakhout of windsingels. Op de rijkere erven dubbele bomenrijen.            

7. Streekeigen erfbeplanting met o.a. een hoogstamfruitboomgaard.  

Op veel erven in De Schermer zijn kernwaarden verdwenen, zoals het doorzicht over het erfpad. Op 

de grotere erven zie je vaak nog restanten van de bijzondere structuur van het dubbele 

slotenpatroon met de grachten en singels. Op de kleinere erven zijn de binnensloten vaak gedempt. 

(Bron De kernwaarden van het Schermer erf staan beschreven in het handboek ‘Ontwerp uw eigen erf, maak van uw erf het visitekaartje 

van De Schermer’, van de gemeente Alkmaar en Landschap Noord-Holland, 2015.  ) 
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(zie ook bijlage 4 erfinrichtingsplan) 

Op het huidige erf zien we nog een aantal kernwaarden terug en met het nieuwe plan zal worden 

geprobeerd nog meer aansluiting te vinden bij de specifieke kenmerken van het Schermer erf. 

Ligging en structuur                                                                                                                                           

Voor de nieuw toe te voegen woning is gekozen om te werken met een aparte kavel op het erf.  Bij 

deze optie maakt de woning onderdeel uit van het bestaande erf, maar krijgt een eigen kavel. Hierbij 

is een goede afstemming op de naastgelegen bestaande stolpboerderij van groot belang.  

In dit geval is er duidelijk sprake van een hoofdgebouw, de stolpboerderij en een meer ondergeschikt 

gebouw, zijnde de nieuwe woning.  

Bij de herinrichting wordt gebruik gemaakt van de kenmerkende ‘kamerstructuur’ van het Schermer 

erf. Elk gedeelte van het erf (‘kamer’) heeft als het ware zijn een eigen functie.  

Beide woningen zullen in deze situatie gebruik maken van dezelfde toegang / uitweg op de 

Noordervaart. Het zogeheten kavelpad komt tussen beide woningen te liggen, maar hoort op het oog 

meer bij het hoofdgebouw.  Het kavelpad biedt doorzicht naar achteren. Aan beide zijden wordt het 

pad  begeleid door een bomensingel.   
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Erfbegrenzing met erfsloten                                                                                                                                

Het gehele erf wordt begrensd met erfsloten. Deze zijn grotendeels al aanwezig. Ook wordt het erf 

voorzien van een zogeheten binnensloot, die middels duikers wordt aangesloten op de erfsloten om 

zodoende een goede doorstroming te bewerkstelligen . Door de sloten wordt de kenmerkende 

carrévorm, zoals dat gebruikelijk was voor de erven in De Schermer, geaccentueerd. Verder is er 

uiteraard gekozen voor  natuurlijke oevers en aan alle zijden bomenrijen.  

Representatief groen ingericht voorerf en traditionele erfindeling                                                                 

Het erf wordt ingedeeld in twee kamers:  

1. De westelijke kamer zal meer als ‘pronkkamer’ worden ingericht met de stolpboerderij als 

blikvanger en een goed zichtbaar voorerf met een streekeigen groene inrichting. Dit is voornamelijk 

gras met enkele sierperken.  

2. In de oostelijke kamer van het erf zal de nieuwe woning worden gerealiseerd, als een meer 

ondergeschikt gebouw ten opzichte van de stolpboerderij. Deze kamer zal door de dichte 

randbeplanting meer besloten blijven. Belangrijk is dat dit gedeelte  een landelijke uitstraling krijgt. 

We onderscheiden een boomgaard met fruitbomen. Aan de achterzijde is een moestuin 

geprojecteerd. Grenzend aan het agrarisch gebied komt een schapenwei met enkele hagen als 

natuurlijke beschutting. Begrenzing van het perceel aan de achterzijde vindt plaats door de 

kavelsloot en een bomenrij.   

Parkeerplaatsen en bijgebouwen zijn gesitueerd achter de stolp en de woning.  

Het is de bedoeling om geen schuttingen te gebruiken. In plaats van schuttingen worden bij voorkeur  

geschoren hagen of stuikbeplanting gebruikt als bijvoorbeeld afscherming rond het terras.  

Gebouwen op het erf: beeldkwaliteit van de nieuwe woning                                                                           

De agrarische linten worden gekenmerkt door een grote verscheidenheid. Er zijn allerlei stolpen, 

bedrijfswoningen en agrarische complexen.                                                                                             

Kenmerken zijn:                                                                                                                                                 

Eenvoudige hoofdvorm met een onopvallende uitstraling;                                                                               

Kap is verplicht;                                                                                                                                                      

Ingetogen kleurgebruik (donker van kleur, donker blauw (RAL 5004 of 5013), donker groen of zwart);  

Openingen in eveneens met een ingetogen kleurgebruik;                                                                             

Daken uitvoeren in donkere kleuren, bij voorkeur antraciet grijs;                                                                       

Gevels uitvoeren met een duurzaam materiaalgebruik.  

Bert Van Langen van Architektenburo Cornelis de Jong heeft vooralsnog een woning voorzien in de 

vorm van een zogeheten koetshuis. Het idee is dat de stolp als hoofdgebouw fungeert en de nieuwe 

woning als een meer ondergeschikt bijgebouw. Of uiteindelijk ook een koetshuis zal worden 

gerealiseerd, zal te zijner tijd met de aanvraag omgevingsvergunning worden bepaald. Wel staat vast 

dat de  woning in een traditionele architectuur dient te worden gebouwd en moet voldoen aan de 

bovenbeschreven kenmerken. Op die manier zal het plan leiden tot een verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit ter plaatse en zeker bijdragen aan de karakteristieke en cultuurhistorische 

uitstraling van het landelijk gebied. 
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4. Omgevingsaspecten                                                                                                                                        

4.1 Inleiding                                                                                                                                                            

Uit de bestaande omgevingssituatie kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of voorwaarden 

voortkomen voor dit wijzigingsplan. Het uitgangspunt is dat er een goede omgevingssituatie 

ontstaat. In de volgende paragrafen zijn de randvoorwaarden die voortvloeien uit de 

omgevingsaspecten beschreven.  

4.2 Milieuzonering                                                                                                                                               

Het milieubeleid en de daarop gebaseerde regelgeving spelen een belangrijke rol bij het ruimtelijke 

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 wijzigingsplan dient aangegeven te worden op welke wijze aan dat 

beleid gestalte wordt gegeven. In de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de VNG wordt de 

richtafstandenlijst voor milieubelastende activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als 

maatschappelijke instellingen als scholen en sportvoorzieningen.  

Per bedrijfstype zijn voor aspecten als geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden 

aangegeven die in de meeste gevallen dienen te worden aangehouden tussen bedrijven en woningen 

om hinder en schade binnen aanvaardbare normen te houden. De grootste afstand is leidend. De 

afstanden zijn richtinggevend, maar met een goede motivering kan hiervan worden afgeweken. 

Het plangebied ligt aan de Noordervaart 45. In de directe omgeving komen vooral 

woonbestemmingen en agrarische bedrijven voor.  Noordervaart 47 betreft een woonbestemming 

en Noordervaart 43a heeft een agrarische bestemming. De afstand tot het bouwvlak van perceel  

Noordervaart 43a bedraagt ongeveer 40 meter. Op basis van de VNG lijst moet een akkerbouwbedrijf 

een minimale afstand hebben van 30 meter tot overige functies. Dit betreft onder andere een 

woning van derden.  

Door dit wijzigingsplan ontstaat er dus geen milieuhinder voor de omgeving. De bedrijven in de 

omgeving zullen niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd. In het plangebied is sprake van een 

verantwoorde milieusituatie en een goed woon-en leefklimaat. 

4.3  Ecologie                                                                                                                                                           

Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden gehouden 

met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 

gebiedsbescherming en soortenbescherming.  

Op 15 januari 2016 heeft Doeglas Water en Milieu Advies in het kader van de Flora‐ en faunawet een 

quick scan uitgevoerd naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het 

plangebied. Het onderzoek heeft bestaan uit een veldbezoek. Hieronder volgt een beschrijving. 

Voor wat betreft de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die zijn 

aangewezen als Natura 2000-gebied en/of om gebieden die zijn aangewezen als onderdeel van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  
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Soortenbescherming                                                                                                                                            

De soortbescherming is uitgewerkt in de Flora- en faunawet. Het beschermt een aantal zeldzame of 

kwetsbare planten- en diersoorten. De Flora- en faunawet is overal in Nederland van toepassing, 

ongeacht het type of de omvang van de werkzaamheden of activiteiten.  

Er worden in de Flora- en faunawet drie verschillende beschermingsniveaus gehanteerd: een lichte, 

een matige en een zware bescherming. Voor soorten met een lichte bescherming geldt een algehele 

vrijstelling van de verbodsbepalingen. Bij matig en zwaar beschermde soorten zijn mitigerende 

maatregelen van toepassing als effecten van de gewenste ontwikkeling niet uitgesloten kunnen 

worden.  

Dit betekent dat ontwerp, planning en/of uitvoering van een project afgestemd moeten worden op 

de beschermde soorten, zodanig dat de functionaliteit van de verblijfplaats van deze soorten 

behouden blijft. Een ontheffingsprocedure treedt in werking als mitigatie niet mogelijk is. 

Een beoordeling op het moment dat de bouwactiviteiten daadwerkelijk aan de orde zijn, geeft het 

meest actuele en beschermingswaardige beeld. Desalniettemin heeft er een onderzoek 

plaatsgevonden in het kader van de Flora- en faunawet. Het volledige rapport is als bijlage 1 

toegevoegd. De conclusies van het onderzoek luiden als volgt: 

Gebiedsbescherming                                                                                                                                            

Het plangebied ligt niet in de directe nabijheid van speciale beschermingszones. Er worden geen 

negatieve effecten van de activiteiten in het plangebied op de flora en fauna, voorkomend in de 

speciale beschermingszones (externe werking), verwacht.  

Flora- en faunawet                                                                                                                                               

Planten                                                                                                                                                                      

Er zijn geen beschermde planten waargenomen, noch worden deze verwacht.  

Amfibieën en reptielen                                                                                                                                                  

Er zijn geen beschermde amfibieën en reptielen waargenomen. Zij kunnen echter wel op het terrein 

voorkomen, maar worden niet door de geplande activiteit bedreigd.  

Zoogdieren                                                                                                                                                                

Bijna alle te verwachten zoogdieren behalve de vleermuizen en de Bruine rat vallen onder tabel 1 en 

3 van de AMvB behorende bij artikel 75 van de Flora- en faunawet.                                                    

Tijdens de inventarisatie zijn sporen van de mol waargenomen.  

Alle vleermuissoorten in Nederland komen voor op tabel 3 van de flora- en faunawet (zie bijlage I). 

Vleermuizen kunnen het terrein gebruiken als foerageergebied. Op het terrein staan een aantal 

grotere bomen met een omtrek tot ca. 200 cm. Deze bomen waaronder verwaarloosde knotwilgen 

bevatten holtes welke mogelijk als zomerverblijf van vleermuizen (Rosse Vleermuis) kunnen dienen 

(zie bijlage II). Voor het uitvoeren van de bouwplannen moet mogelijk een deel van de bomen gekapt 

worden. Indien bomen gekapt moeten worden dient dit te gebeuren in een periode dat vleermuizen 

niet actief zijn en vertrokken naar hun winterverblijven, te weten vòòr 15 maart of na 15 oktober. 

Gezien het gedeelte overblijvende houtsingel en de geplande aanplant van bomen, is er geen sprake 

van vermindering van foerageergebied en zomerverblijf voor vleermuizen.  
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Hoewel zoogdieren kunnen voorkomen op het terrein, biedt het plangebied geen biotoop voor 

beschermde soorten.  

Bomen en Vogels  

Indien (ten behoeve van de verbouwing) aanwezige bomen en of struiken gekapt moeten worden 

dient dit alleen buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) te gebeuren om de flora- en faunawet 

niet te overtreden. Men dient hiervoor een kapvergunning aan te vragen.  

Indien bovenstaande aanbevelingen in acht worden genomen geldt geen verplichting voor de 

aanvraag van een ontheffing in het kader van de Flora-en Faunawet. 

4.4  Archeologie en cultuurhistorie                                                                                                                  

Op grond van het Verdrag van Malta en de daaruit voortvloeiende Wet op de archeologische 

monumentenzorg, dient te worden gekeken naar de archeologische waarden in de projectgebieden.  

Archeologische waarden zijn bijzondere zichtbare en onzichtbare resten van vroegere culturen op 

het land, in de bodem en onder water. Ten aanzien van archeologische waarden wordt voor het  

landelijk gebied gebruik gemaakt van de Archeologienota van 2009.  

Bij deze beleidsnota hoort een kaart waarop de gemeente is verdeeld in zones waarbinnen een hoge 

of middelhoge tot lage verwachting geldt voor het aantreffen van archeologische waarden.  

De archeologiezones zijn als volgt verdeeld: • eerste categorie: meer dan 0 m² (planomvang); • 

tweede categorie: meer dan 50 m² en 35 cm diepte; • derde categorie: meer dan 500 m² en 40 cm 

diepte; • vierde categorie: meer dan 2.500 m² en 40 cm diepte. Bij het vaststellen van de regimes, is 

rekening gehouden met het cultuurhistorisch karakter van de gemeente en ligt de nadruk vooral op 

elementen die hun oorsprong vinden bij de veenontginningen, zoals huisterpen en oude 

kerkplaatsen en bij de waterstaatkundige geschiedenis, zoals dijken, molengangen en molenplaatsen. 

Het bestemmingsplan bevat een regeling die aansluit op de archeologiezones voor zowel bouwen als 

het uitvoeren van werken en werkzaamheden. Dit wordt gerealiseerd middels een 

dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’ voor bouwen en het uitvoeren van 

(grond)werkzaamheden. In geval van grondwerkzaamheden of bouwwerken die de vrijstellingsdiepte 

en oppervlakte overstijgen, geldt dat een omgevingsvergunning verplicht is. Gronden waarop 

regelmatig agrarisch grondgebruik zoals ploegen, spitten en zaaien plaatsvindt, ondervinden geen 

hinder van de beschermende regeling.  

Voor de projectlocatie geldt ex artikel 23 de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 2’.  

Bestemmingsomschrijving 
De  voor  'Waarde  -  Archeologie-2'  aangewezen  gronden  zijn  - behalve  voor  de  andere  aldaar 
voorkomende  bestemming(en) -  mede  bestemd  voor  de  bescherming  en  veiligstelling  van 
archeologische waarden. Waar een basisbestemming, aangegeven op de verbeelding, samenvalt met 
een dubbelbestemming geldt primair het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming. 
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Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd ten behoeve van de bestemming en gelden de volgende 
regels: 

a               op  deze  gronden  mogen  ten  behoeve  van  de  in  lid 23.1 genoemde  bestemming    
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte 
van ten hoogste 3 m; 

b               ten  behoeve  van  de  andere,  voor  deze  gronden  geldende  bestemming(en)  mag  - met 
inachtneming  van  de  voor  de  betrokken  bestemming(en)  geldende  (bouw)regels -  
uitsluitend worden gebouwd, indien: 
1.    de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft 

overgelegd waarin  de  archeologische  waarde  van  de  betrokken  locatie  naar  het  
oordeel  van  het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

2.    de  betrokken  archeologische  waarden,  gelet op  dit rapport,  door de 
bouwactiviteiten  niet worden  geschaad  of  mogelijke  schade  kan  worden  
voorkomen  door  aan  de omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en 
beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de 
bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten 
door een archeologische deskundige; 

c                het bepaalde in dit lid onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan      
betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: . 

1.    vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 
oppervlakte, voor  zover  gelegen  op  of  onder  peil,  niet  wordt  uitgebreid  en  
waarbij  gebruik  wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

2.    een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 50 m²; 
3.    een  bouwwerk  dat  zonder  graafwerkzaamheden  dieper  dan  35 cm  en  zonder         

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. 
 

Het bovenstaande betekent feitelijk dat er archeologische verplichtingen zijn bij bodemingrepen van 

meer dan 50 m2 en dieper dan 35 cm. In dit geval gaat het om het saneren van diverse oude schuren 

en het bouwen van een nieuwe woning. Met het Archeologisch Centrum van de gemeente Alkmaar is 

overleg gevoerd. Er is geconcludeerd dat er geen verdere archeologische verplichtingen zijn behalve 

de wettelijke meldingsplicht bij het doen van toevalvondsten aan de stadsarcheoloog. 

Cultuurhistorie                                                                                                                                                       

Het is zaak dat het onderhavige plan ook op een cultuurhistorisch verantwoorde manier wordt 

ingepast. In paragraaf 3.3 over landschappelijke inpassing en cultuurhistorie is uitgebreid beschreven 

hoe dit is gerealiseerd.  

De archeologische en cultuurhistorische waarden worden met dit wijzigingsplan voldoende 

beschermd. 

4.5  Water                                                                                                                                                              

Het perceel aan de Noordervaart valt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier (HHNK). HHNK is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het deel van  

(bescherming van het land tegen overstromingen), water beheren (regelen van de juiste waterstand), 

water zuiveren en het beheer en onderhoud van waterwegen en wegen buiten de bebouwde kom.  
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Bij het uitvoeren van deze taken streeft het Hoogheemraadschap naar instandhouding en versterking 

van gezonde en veerkrachtige watersystemen in een goed onderhouden, beheersbare infrastructuur, 

waarmee een duurzaam gebruik en duurzame belevingswaarde is en blijft gegarandeerd (tweede 

waterbeheersplan). Voorts is het van belang dat de oppervlaktewatercapaciteit en de 

wateropnamecapaciteit van open grond binnen het beheersgebied blijft gehandhaafd. Dit draagt bij 

aan een duurzaam beheer van het oppervlaktewater. Indien er nieuwe verharding optreedt, dient 

het verlies van de watercapaciteit te worden gecompenseerd. Volgens artikel 4.2. van de keur is voor 

ontwikkelingen die een toename van verhard oppervlak van 800 m² of meer mogelijk maken, een 

vergunning nodig. In casu wordt niet meer dan 800 m² aan verharding mogelijk gemaakt en blijft 

daarmee onder de norm. Per saldo neemt de verharding in het plangebied af. Desalniettemin heeft 

een watertoets plaatsgevonden. Via de Digitale Watertoets (http://www.dewatertoets.nl//) is op 8 

juni 2016 aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op 

het voorliggende plan. De toets en reactie zijn als bijlage 2 toegevoegd.  

Er is sprake van saneren van bestaande bebouwing en nieuwbouw. Per saldo neemt de verharding in 

het plangebied niet toe. De korte procedure is van toepassing. Dit betekent dat de beperkte invloed 

van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. De 

waterhuishouding en/of de afvalwaterketen vormen geen belemmering voor de uitvoering van dit 

plan c.q. de ontwikkeling van het project. 

4.6 Bodem                                                                                                                                                             

Het beleid ten aanzien van de bodemkwaliteit is op nationaal niveau vastgelegd in de Wet 

bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Er wordt gestreefd naar 

een duurzaam bodembeheer. Bij een ruimtelijk plan moet de bodemkwaliteit van het betreffende 

gebied inzichtelijk worden gemaakt. Uitgangspunt wat betreft de bodem in het plangebied is dat de 

kwaliteit ervan zodanig dient te zijn, dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik 

van het plangebied voor de beoogde functie(s).  

Een (verkennend) bodemonderzoek, conform de NEN 5740, moet uitwijzen dat de bodem niet is 

vervuild. Het bodemonderzoek is nodig voor de uiteindelijke goedkeuring van het definitieve 

bouwplan. Als er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging dan wordt de aanvraag 

omgevingsvergunning aangehouden totdat de gemeente heeft ingestemd met de wijze van uitvoeren 

van de bodemsanering of totdat nader onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een 

ernstig geval van bodemverontreiniging. Daarnaast moet bepaald worden of de voorgenomen 

ontwikkeling invloed heeft op de bodemkwaliteit van het plangebied. Het verkennend 

bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te 

stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of  grondwaterverontreiniging aanwezig is, 

teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de bedoelde 

locatie. 

4.7 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. Geluidhinder kan in dit geval veroorzaakt worden door wegverkeerslawaai en 

bedrijvigheid.  
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In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg in principe een geluidszone heeft, behalve: 

- Wegen binnen een als woonerf aangeduid gebied 

- Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 kilometer per uur geldt  

In het plangebied van dit wijzigingsplan is hinder van wegverkeerslawaai niet uit te sluiten. Het 

plangebied ligt namelijk binnen de wettelijke geluidszone van de Noordervaart. Deze weg heeft een 

wettelijke geluidszone omdat hierop een maximumsnelheid van 80 km/uur is toegestaan.  

Met het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wordt bepaald of de woning in de gewenste vorm 

akoestisch inpasbaar is. Hiervoor wordt de geluidsbelasting van de omgeving op de woning bepaald 

en getoetst aan de geldende geluidsnormen. 

Door HGO advies is in juni 2016  een akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 3). Het plangebied 

ligt binnen de invloedssfeer van de Noordervaart (N243), die in het kader van de Wet geluidhinder 

gezoneerd is.  

In het akoestisch onderzoek is onderzocht of de geluidbelasting van deze weg op de nieuwe woning 

voldoet aan de wettelijke eisen. Er liggen geen andere wegen in de nabijheid van het plangebied. De 

berekening van de geluidsniveau's op de woning laat het volgende beeld zien: 

Voor de realisatie van de nieuwe woning dienen na afweging van maatregelen hogere waarden te 

worden vastgesteld. De geluidbelasting ten gevolge van de Noordervaart exclusief de correctie Art. 

110g Wgh bedraagt maximaal 62 dB. Gelet op het vorenstaande zou de voorgevel op zowel de 

begane grond als de verdieping ‘doof’ uitgevoerd dienen te worden. Overwogen wordt de woning 

enigszins naar achteren te plaatsen dan wel de nieuwe woning als vierkant te modelleren waarbij het 

vierkant de uiterste gevelgrenzen aangeven. Variatie binnen dit vierkant kan een lagere 

geluidbelasting tot gevolg hebben. Met dit in gedachten zal een Besluit Hgw worden voorbereid.  

Overigens zij vermeld dat de provincie bezig is met de voorbereiding van een reconstructie van de 

Noordervaart, waarbij mogelijkerwijs geluidarm asfalt zal worden gebruikt. Mocht dit daadwerkelijk 

het geval zijn, zal  de situatie ter plaatse in positieve zin worden  beïnvloed. 

Met betrekking tot de her te bestemmen bedrijfswoning blijkt dat de hoogst berekende waarde ten 

gevolge van het verkeer op de her te bestemmen bedrijfswoning max 60 dB bedraagt op de 

bovenverdieping van de  voorgevel. De overige geveldelen voldoen aan de normering voor 

vervangende nieuwbouw in buitenstedelijke situaties zijnde 58 dB. Op de achtergevel van deze 

woning bedraagt de geluidsbelasting minder dan 48 dB. Hierbij is er sprake van een geluidsluwe 

achtergevel. 

4.8 Luchtkwaliteit                                                                                                                                                . 

De milieukwaliteitseisen omtrent luchtkwaliteit zijn verankerd in hoofdstuk 5 van de Wet 

milieubeheer. De wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te 

pakken als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel 

mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkelingen, ondanks overschrijdingen van de 

Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.   

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0361.BP00132-0201/b_NL.IMRO.0361.BP00132-0201_tb2.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0361.BP00132-0201/b_NL.IMRO.0361.BP00132-0201_tb2.pdf
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De Wet milieubeheer voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).  De programma-aanpak zorgt voor 

een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.  

 

Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet milieubeheer geen belemmering voor ruimtelijke 

ontwikkelingen als: • er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde; • een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit 

leidt; • een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging.   

 

De Wet Luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen kleine en grote ruimtelijke projecten. 

Onder kleine projecten worden projecten verstaan die de luchtkwaliteit ‘niet in betekenende mate’ 

doen verslechteren. Deze projecten worden niet meer beoordeeld op luchtkwaliteit. Ze zijn namelijk 

zo klein dat ze geen wezenlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit.  

Draagt een klein project niet of nauwelijks bij aan luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering 

voor. Het project hoeft dan niet te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit.  

Een project draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging als de 1% grens niet 

wordt overschreden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor woningbouwlocaties van minder dan 500 

nieuwe woningen, waarbij sprake is van één ontsluitingsweg.  

Met dit wijzigingsplan wordt de realisatie van één extra woning mogelijk gemaakt. Een dergelijk 

project draagt niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit, er is dus 

geen luchtkwaliteitsonderzoek noodzakelijk en er zijn vanuit dit aspect dan ook geen belemmeringen 

voor dit wijzigingsplan.   

4.9 Externe Veiligheid                                                                                                                                        

Het doel van de toets op externe veiligheidsaspecten rond ruimtelijke plannen is na te gaan welke 

risico's de voorgenomen ontwikkelingen met zich brengen. Dit om de mogelijkheid te bieden een 

externe veiligheidssituatie te creëren die voldoet aan de behoeften. Daartoe kan het ruimtelijk 

initiatief op specifieke wijze worden ingevuld en kunnen eventuele aanvullende maatregelen worden 

getroffen. Het externe veiligheidsonderzoek richt zich eerst op het plaatsgebonden risico. Dit geeft 

een beeld van de ruimtelijke verdeling van de hoogte van de risico's rond een bron.  

Vervolgens wordt nagegaan wat de hoogte van het groepsrisico is. Dit geeft inzicht in de aantallen 

personen die bij een ongeval kunnen worden betrokken. Voor externe veiligheid zijn van belang de 

vervoerroutes gevaarlijke stoffen over de weg, water of het spoor, de ‘gevaarlijke inrichtingen’ en de 

buisleidingen. Op de risicokaart van de provincie Noord-Holland staan bronnen waarmee rekening 

moet worden gehouden vanuit oogpunt van externe veiligheid. Op de risicokaart staan o.a. 

buisleidingen vermeld, bedrijven en vervoerroutes voor gevaarlijke stoffen. 

 Sinds een aantal jaren is er wetgeving over “externe veiligheid” om de burger niet onnodig aan te 

hoge risico’s bloot te stellen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, het Besluit vervoer 

gevaarlijke stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).   

Overeenkomstig de risicokaart van de provincie Noord-Holland ligt het plangebied niet binnen de 

invloedsfeer van objecten waarvoor een extern veiligheidsrisico geldt, zoals risicovolle inrichtingen 

en overige hoofdgasleidingen.  Wel liggen ten oosten van de locatie meerdere gastransportleidingen 
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in verschillende maten (40 bar en 70 bar) en twee klantleidingen. Vanuit het oogpunt van externe 

veiligheid zijn de aardgastransportleidingen ruimtelijk relevant. De leidingen van 40 bar kennen een 

belemmeringenstrook van 4 meter aan weerszijden vanuit de as van de leiding. De leidingen van 70 

bar kennen een belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijden vanuit de as van de leiding. De 

leidingen en ook de belemmeringstrook valt buiten het plangebied van dit wijzigingsplan. Evenmin is 

er sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen in de directe omgeving met een toetsingszone. Het 

aspect externe veiligheid is geen belemmering voor het wijzigingsplan.   

De risicokaart laat het volgende beeld zien. 

 

Uitsnede risicokaart (bron: www.risicokaart.nl)  

4.10 Kabels en leidingen 

Zowel in het vigerende bestemmingsplan als op de Risicokaart Noord-Holland staan voor het 

plangebied en de directe omgeving daarvan geen kabels en leidingen aangegeven, waar dit 

wijzigingsplan rekening mee dient te houden. De hoofdkabels en huisaansluitingen dienen voor 

aanvang van de bouwwerkzaamheden door middel van een KLIC-melding te worden 

geïnventariseerd. 

Gelet op het bovenstaande blijkt dat er geen belemmeringen zijn in het kader van de zogeheten 

omgevingsaspecten om medewerking te verlenen aan het onderhavige wijzigingsplan aan de 

Noordervaart 45 te Stompetoren. 

5. Juridische planopzet                                                                                                                                       

5.1 Algemeen                                                                                                                                                        

Het wijzigingsplan bestaat uit een ruimtelijke verbeelding van het plan, een toelichting en een 
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juridische regeling. Uitgangspunt voor dit plan is het op een zodanige manier inpassen van de nieuwe 

ontwikkeling dat recht wordt gedaan aan de aanwezige kwaliteiten van het gebied.  

Dit wijzigingsplan wijzigt alleen de ruimtelijke verbeelding van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 

2014. De regels van het bestemmingsplan blijven ongewijzigd van toepassing.  

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

hoofdstuk 1 staan de inleidende regels. Hoofdstuk 2 geeft de geldende enkel –en 

dubbelbestemmingen weer. In hoofdstuk 3 staan de algemene regels en hoofdstuk 4 geeft de 

overgangs- en slotregels weer. 

De bestaande stolp en de nieuwe woning krijgen de bestemmingen Tuin, Water, Wonen, Waarde-

Archeologie -2 en Waarde-Cultuurhistorie. Voor de stolp en de nieuwe woning is een 

bestemmingsvlak opgenomen met een bouwvlak. Sloop van de bedrijfsbebouwing alsmede de 

landschappelijke inpassing zijn via de gebruiksregels in dit wijzigingsplan vastgelegd. 

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 wijzigingsplan doorloopt de procedure zoals vastgelegd in artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro). Door het voeren van de genoemde procedure, met de daarbij horende 

zienswijzen-, c.q. beroepsprocedure, wordt de maatschappij betrokken bij het plan.  

De vaststelling van het wijzigingsplan wordt door het College van Burgemeester en Wethouders 

bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Tegen het besluit is beroep mogelijk bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 

6.2 Economische uitvoerbaarheid 

Voor de uitvoerbaarheid van dit wijzigingsplan is het ook van belang te weten of het economisch 

uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van de 

plannen (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente 

(grondexploitatie). 

 

Bij wijzigingsplannen die bouwplannen mogelijk maken, is de grondexploitatieregeling uit de Wet 

ruimtelijke ordening van toepassing.  

De vaststelling van een exploitatieplan bij dit wijzigingsplan is in principe verplicht. Via dit 

wijzigingsplan wordt een bouwplan, zoals genoemd in het Besluit ruimtelijke ordening, mogelijk 

gemaakt. Van de vaststelling van een exploitatieplan kan worden afgezien wanneer onder meer het 

kostenverhaal anderszins verzekerd is.  

Bij dit wijzigingsplan is de vaststelling van een exploitatieplan niet nodig omdat het kostenverhaal op 

een andere manier verzekerd is.  

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt een overeenkomst gesloten, waarin de te verhalen 

kosten zijn geregeld. In deze overeenkomst is ook vastgelegd dat eventuele planschade voor 

rekening van de initiatiefnemer is. Op basis hiervan kan de economische uitvoerbaarheid van het 

wijzigingsplan in voldoende mate gewaarborgd worden geacht.   

 



 

VMA Vof,  075-6174168, vma.vermeulen@kpnplanet.nl, www.vma-oostzaan.nl 
 

29 

7. Overleg 

 

Bijlagen bij de toelichting: 

Bijlage 1 Rapport inzake flora en fauna 

Bijlage 2 Watertoets 

Bijlage 3 Akoestisch onderzoek 

Bijlage 4 Erfinrichtingsplan en ontwerp 
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Te slopen bebouwing 
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