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TOELICHTING 
 

HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

In het buitengebied van de gemeente Koggenland op het perceel Beetskoogkade 7 te 
Oudendijk, is een woonperceel gevestigd. De eigenaren van het woonperceel zijn voor-
nemens om in het bestaande bijgebouw bij de woning een maatschappelijke functie in 
de vorm van een Boeddhistische tempel te gaan beginnen. Ten behoeve van voldoende 
parkeergelegenheid wordt ten zuiden van het perceel een parkeerterrein aangelegd.  
 
De gewenste ontwikkeling kan niet op basis van het geldende bestemmingsplan worden 
gerealiseerd. De gemeente Koggenland wil toch medewerking verlenen aan de ontwik-
keling. Om deze juridisch-planologisch mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opge-
steld. 

1.2  Plangebied 

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt gevormd door de huidige begrenzing 
van het perceel Beetskoogkade 7 te Oudendijk. De plangrens is bepaald door het eigen-
dom. Noordelijk langs het plangebied ligt de Beemster Uitwatering, ten westen de pro-
vinciale weg N247. Op enige afstand ten oosten de spoorlijn tussen Amsterdam-Hoorn. 
De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1 Ligging van het plangebied  

1.3  Planologische regeling 

Het plangebied is geregeld in het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente 
Koggenland, dat is vastgesteld op 27 juli 2013. Het huidige woonperceel valt onder de 
bestemming 'Wonen'. Het oprichten van een maatschappelijke functie in de vorm van 
een tempelis binnen de bestemming niet mogelijk.  
 
Ook heeft het plangebied de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 5' en 'Waarde 
- Landschap verkaveling'. De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 5' is opgenomen 
voor het behoud van archeologische en cultuurhistorische waarden. Bij bodemingrepen 
groter dan 10.000 m2 en dieper dan 40 cm dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te 
worden. 
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De dubbelbestemming 'Waarde - Landschap verkaveling' is opgenomen voor de be-
scherming en versterking van de bijzondere, onregelmatige blokverkaveling. Het dem-
pen en/of graven van sloten is niet toegestaan. Voor een aantal grondroerende werk-
zaamheden, zoals het aanleggen van nutsvoorzieningen, moet een omgevingsvergun-
ning worden aangevraagd. Deze kan pas worden verleend als er geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de 
polder. Toetsingskader vormt het Beeldkwaliteitplan Landelijk Gebied. 
 
Tot slotte ligt op het gebied de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijken'. In het plan-
gebied geldt deze voor het Oudelandsdijkje. Hierbij is een vrijwaringszone van 200 me-
ter opgenomen. Binnen deze aanduiding is in principe geen bebouwing mogelijk. Hier-
door worden de dijken binnen het plangebied beschermd en wordt er geen bebouwing 
gerealiseerd die eventuele toekomstige aanpassingen aan de dijken in de weg kunnen 
zitten.  

1.4  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het initiatief nader beschreven. Daarbij komt de huidige situatie 
aan bod en wordt vervolgens ingegaan op de toekomstige situatie. Hoofdstuk 3 schetst 
het relevante beleidskader voor het plan. Daarbij wordt ingegaan op het relevante rijks-, 
provinciaal, en gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 4 worden de omgevingsaspecten be-
handeld, waaraan de beoogde ontwikkeling wordt getoetst. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
juridische aspecten van het plan. In hoofdstuk 6 worden de maatschappelijke en eco-
nomische uitvoerbaarheid van het plan toegelicht.  
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HOOFDSTUK 2  PROJECTBESCHRIJVING 

 
In dit hoofdstuk wordt het initiatief nader beschreven. Daarbij komt de huidige situatie 
aan bod en wordt vervolgens ingegaan op de toekomstige situatie.  

2.1  Huidige situatie 

Omgeving plangebied  
Het perceel is in de huidige situatie in gebruik als woonfunctie. De locatie is gelegen, ten 
zuiden van Oudenzijk, naast de kruising van de N247 en de Beetskoogkade langs de 
Beemster Uitwatering. Langs de Beemster is sprake van een bebouwingslint, bestaande 
uit bedrijfs-, agrarische-, horeca- en woonfuncties en is omgeven door een grootschalig, 
open landschap bestaande uit weiland en bouwland.  
 
De bebouwing van het lint Oudendijk ligt voornamelijk aan de noordkant van de Beem-
steruitwatering. Aan de zuidkant komt weinig bebouwing voor. Een uitzondering hierop 
vormt de omgeving ter plaatse van de kruising van de N247 met de Beetskoogka-
de/Dorpsweg. Hier komt wel bebouwing aan de zuidkant voor, waaronder de bebou-
wing van het plangebied. 
 
Het plangebied ligt in de polder Beetskoog. Samen met de polder Mijzen behoort dit tot 
de zeer open, waterrijke veenontginningslandschappen. Deze polders liggen ten zuiden 
van de Westfriese Omringdijk en vormen de noordrand van een groot achterliggend 
veenweidegebied. De polders Beetskoog en Mijzen onderscheiden zich door hun ecolo-
gische, cultuurhistorisch en landschappelijke waarde.  
 
Het plangebied  
Vooraan op het perceel in de noordwesthoek staat een woning. Direct ten zuidoosten 
hiervan staat een bijgebouw in het verlengde van de inrit van de kavel. Achter de wo-
ning is een tuin gelegen waarvan de hoek gemarkeerd wordt door een enkele boom. Dit 
deel van de woonkavel bevindt zich op één weide van het slagenlandschap.  
De oostzijde van de woonkavel is gelegen in het verlengde van een andere weide. Hier 
ligt een boomgaard met een omheining. Vooraan op het terrein staat een klein bijge-
bouw. In figuur 2 is een overzicht van de bestaande situatie weergeven. Figuur 3 geeft 
een vooraanzicht op het plangebied.  
 



20170185   blz 5  

Bestemmingsplan Oudendijk - Beetskoogkade 7   
Status: Ontwerp / 04-10-2017  Rho Adviseurs B.V.  

 
Figuur 2 Luchtfoto van het plangebied  
 

 
Figuur 3 Vooraanzicht plangebied  
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2.2 Voorgenomen initiatief 

Het initiatief betreft het in gebruik nemen van het bestaande bijgebouw voor een maat-
schappelijke functie in de vorm van een tempel. De bestaande woning wordt hierbij als 
bedrijfswoning in gebruik genomen door de monniken van de tempel. Daarnaast is voor 
enkele momenten per jaar behoefte aan een groot aantal parkeerplaatsen. In de 
omgeving is voldoende ruimte om aan de benodigde parkeerbehoefte te kunnen 
voldoen. Paragraaf 2.3 gaat nader op de parkeerbehoefte in. 

Aan de erfinrichting van het bestaande perceel wordt, buiten de bouwwerken, 
weinig gewijzigd. De tuin rondom de woning verkeert in goede staat. Hetzelfde geldt 
voor de boomgaard ten oosten van het plangebied. Rondom staan hier wilgen. Naast 
de sloot staat één wilg. Het hekwerk bij de entree van het erf blijft behouden. Tot slot 
wordt het kleine bijgebouw aan de noordoost kant van het perceel naar achter 
geplaatst.  

Voor het verplaatsen van het kleine bijgebouw zal plaatselijk de verharding 
opnieuw worden aangesloten op de bebouwing. Ter hoogte van de oude positie van 
het kleine bijgebouw wordt de verharding iets vergroot. Dit vergemakkelijkt het 
rijden langs het bijgebouw naar het parkeerterrein. Figuur 4 geeft een overzicht 
van de toekomstige situatie weer.  
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Figuur 4 Overzicht toekomstige situatie 

De activiteiten 
De tempel zal in de toekomst in hoofdzaak worden gebruikt voor de volgende activitei-
ten:  
1. Het wekelijks organiseren van gezamenlijke diensten, gebeden, (speciale) bijeen-

komsten, Mahayana Boeddhistische lessen en schriftstudie onder leiding van gekwa-
lificeerde religieuze leraren (voornamelijk in de Vietnamese taal). Deze bijeenkom-
sten zijn vrij toegankelijk voor ieder die geïnteresseerd is (er is geen sprake van lid-
maatschap of een verplichte bijdrage).

2. Organiseren van de jaarlijkse Boeddhistische vieringen (Nieuwjaar, verjaardag van
Boeddha, Viering om alle ouders te eren en te bedanken).



blz 8 20170185  

Bestemmingsplan Oudendijk - Beetskoogkade 7 
Rho Adviseurs B.V. Status: Ontwerp / 04-10-2017 

3. De monniken in de tempel staan in dienst van de gemeenschap om individuen te
ondersteunen en begeleiden bij persoonlijke problemen, familie problemen, ge-
zondheidsproblemen en diverse andere privé-gerelateerde problemen.

2.3 Verkeer en parkeren 

Parkeren 
Voor de berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt gebruik gemaakt 
van de handreiking 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' (CROW, oktober 2012, 
publicatie 317).  

Activiteiten tempel 
Voor een religiegebouw zijn in de handreiking parkeernormen opgenomen, met uitzon-
dering van parkeernormen in het buitengebied. Op basis van ervaring wordt uitgegaan 
van 11 reguliere parkeerplaatsen voor de wekelijkse activiteiten. Uit ervaring blijkt dat 
de tempel 4 tot 6 bezoekers per dag krijgt. In de praktijk zijn 11 parkeerplaatsen daarom 
ook ruim voldoende om aan de parkeerbehoefte te kunnen voldoen. Op het eigen ter-
rein is hiervoor voldoende ruimte.  

Daarnaast organiseert de tempel een aantal keer per jaar een aantal vieringen (onder 
andere Viering van de geboortedag van Buddha, Viering om alle moeders te eren, Viet-
namees nieuwjaarsviering). Deze vieringen genereren een extra 
verkeersaantrekkende werking. Deze verkeersdrukte wordt tijdelijk opgevangen op de 
wegen in de omgeving (Beetskoogkade en de parallelweg langs de provinciale weg). 
Hier is voldoende ruimte om in de be-hoefte te voorzien. 

Woonhuis 
Voor het woonhuis geldt een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen (eigen erf). Hiervoor 
is op het voorerf voldoende ruimte beschikbaar.  

Verkeersafwikkeling 
De ontwikkeling mag niet leiden tot knelpunten of tot onveilige situaties in de 
verkeers-afwikkeling. Het plangebied is direct ontsloten via een bestaande 
ontsluiting op de Beetskoogkade. Deze heeft ruim voldoende capaciteit voor de 
toekomstige situatie. De verkeerssituatie ter plaatse is overzichtelijk. Er is namelijk 
sprake van een rechte weg met een maximumsnelheid van 60 km/uur, die een directe 
ontsluiting op de N247 heeft. Op die weg geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur. 
Vanuit de inrit en de ontsluiting op de N247 is voldoende zicht op deze wegen. 

De verkeersgeneratie die met de activiteiten gepaard zijn, zijn gering en leiden niet 
tot problemen in de verkeersafwikkeling. 
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2.4 Beeldkwaliteit 

Van belang is dat nieuwe functies en bebouwing op een goede manier worden ingepast 
bij de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Daar het slechts 
om een functie wijziging gaat en het perceel in de huidige situatie al landschappelijk is 
ingepast, worden geen wijzigingen aan de landschappelijke kenmerken aangebracht. De 
bestaande situatie blijft derhalve gehandhaafd.  

Geconstateerd wordt dat er sprake is van een goede ruimtelijke en landschappelijke 
inpassing. 
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HOOFDSTUK 3  BELEIDSKADER 

3.1  Rijksbeleid 

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister 
vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelij-
ke beleid. Om de bestuurlijke drukte te beperken brengt het Rijk de ruimtelijke ordening 
zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het meer over aan gemeenten en provin-
cies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. Het Rijk kiest voor een meer 
selectieve inzet van rijksbeleid op slechts 14 nationale belangen. Voor deze belangen is 
het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 14 belangen hebben 
decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van ontwikkelingen.  
 
In de SVIR is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder is ook 
als procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Omdat dit pro-
ject geen stedelijke ontwikkeling behelst hoeft er niet te worden getoetst aan de ladder 
van duurzame verstedelijking. Er is namelijk slechts sprake van functie toevoeging in 
bestaande bebouwing en daarom geen sprake van extra ruimtebeslag.  

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels over de 14 aange-
wezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR). Dit bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in het 
Barro. 
 
De beoogde ontwikkeling raakt geen Rijksbelangen. Er is geen strijdigheid met de SVIR of 
het Barro.  

3.2  Provinciaal beleid 

3.2.1  Structuurvisie Noord-Holland 2040 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland is vastgelegd in de Structuurvisie 
Noord-Holland 2040 (vastgesteld op 21 juni 2010 en geactualiseerd op 28 september 
2015). In de structuurvisie geeft de provincie een toekomstbeeld, waaruit het provinci-
aal belang volgt. Het toekomstbeeld is als volgt gedefinieerd: De Provincie Noord-
Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal concurrerende 
provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duur-
zaam ruimtegebruik. 
 
Om het geschetste toekomstbeeld ruimtelijk te realiseren, heeft de Provincie provinciale 
belangen benoemd. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden 
met de ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid.  
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De provincie wil steden optimaal benutten, landschappen open houden en ruimte bie-
den aan economie en woningbouw. 
 
In dit geval gaat het om de oprichting van een maatschappelijke functie. In de volgende 
paragrafen wordt de aanvaardbaarheid hiervan aangetoond.  

3.2.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening 
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV, geconsolideerde versie 1 maart 2017) 
zijn regels verbonden aan de provinciale hoofdbelangen. Het plangebied ligt in het lan-
delijk gebied. Het in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte parkeerterrein valt gedeel-
telijk binnen Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) en gedeeltelijk buiten BSG. De PRV geeft 
aan dat onder BSG wordt verstaan: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebou-
wing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, 
alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk 
groen en infrastructuur'. 
 
Hoofdstuk 4 van de verordening gaat over regels met betrekking tot het landelijk gebied. 
In het algemeen wordt verstedelijking niet toegestaan in het landelijk gebied (zie artikel 
5a). In artikel 5c worden regels gegeven voor het toestaan van een kleinschalige ontwik-
keling buiten bestaand stedelijk gebied. Deze mag uitsluitend binnen een bestaand 
bouwblok dat al voorziet in een stedelijke functie. Het aantal woningen mag hierbij niet 
toenemen.  
 
Onder kleinschalige ontwikkeling verstaat de verordening het volgende: nieuwe bebou-
wing voor stedelijke functies die gelet op de kleinschaligheid en beperkte ruimtelijke ge-
volgen niet wordt aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, 
eerste lid onder i, van het Besluit ruimtelijke ordening.  
 
Onder stedelijke functie verstaat de verordening het volgende: functies die verband 
houden met wonen, bedrijven, voorzieningen, stedelijk water en stedelijk groen. 
 
Zoals in paragraaf 3.1.1 wordt de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt 
niet aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling. Er is slechts sprake van een functiewij-
ziging. Daarnaast wordt de huidige woonfunctie van het perceel aangemerkt als een 
stedelijke functie.  
 
Aan artikel 5c kan derhalve toepassing worden gegeven. Geconcludeerd wordt dat de 
ontwikkeling in overeenstemming is met de regels uit de Provinciale Ruimtelijke Veror-
dening. 
 
Daarnaast ligt het plangebied volgens de verordening niet in een weidevogelleefgebied. 
De ontwikkeling doet dan ook geen afbreuk aan weidevogelleefgebieden.  
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3.3  Gemeentelijk beleid 

3.3.1  Structuurvisie 2009 -2020 
De gemeenteraad heeft het ruimtelijk beleid voor de gemeente op 12 oktober 2009 
vastgesteld in de Structuurvisie 2009 – 2020 en in het bestemmingsplan 'Landelijk Ge-
bied' van 2013. Het ruimtelijk beleid geeft richting aan ontwikkelingen in de gemeente. 
Koggenland is primair een groene gemeente, waar de ruimtelijke opgaven samenhangen 
met de doorontwikkeling van de eigen kernen en het bouwen voor een kwantitatieve en 
kwalitatieve vraag van de eigen bevolking. Daarnaast is er ook sprake van ruimtelijke 
opgaven voor het landelijk gebied.  
 
In dit bestemmingsplan wordt een maatschappelijke functie in een bestaand bijgebouw 
gerealiseerd. In hoofdstuk 4 is beschreven dat deze functie passend is, is in de directe 
omgeving. De functie vormt geen belemmering voor de woonfuncties in de nabijheid 
van het plangebied. De ruimtelijke inpassing is gebaseerd op de huidige situatie. Hier-
mee voldoet het plan aan de Structuurvisie van de gemeente.  

3.3.2  Beeldkwaliteitplan Landelijk Gebied Koggenland 
Voor het Landelijk gebied van de gemeente Koggenland is een beeldkwaliteitplan opge-
steld. Nieuwe ontwikkelingen worden hieraan getoetst. In het beeldkwaliteitplan zijn 
vanuit de verschillende landschapstypen binnen de gemeente Koggenland zes gebieden 
onderscheiden. Deze gebieden zijn op basis van het bestaande grondgebruik en het 
vastgelegde beleid globaal begrensd.  
 
Voor de ontwikkeling en het behoud van het landschap wordt ingezet op het op een 
goede manier inpassen van nieuwe ontwikkelingen in het landschap. In dit geval is 
slechts sprake van een functiewijziging op een perceel waar in de huidige situatie al 
sprake is van een goede landschappelijke inpassing. Derhalve hoeft geen apart beeld-
kwaliteitsplan opgesteld te worden. Bij eventuele toekomstige ontwikkelingen wordt 
rekening gehouden met de eisen zoals in het beeldkwaliteitplan.  

3.3.3  Bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' 
In het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 
binnen de bestemming 'Wonen' een bestaand woonperceel te verdiepen met maximaal 
30 meter. Met dit bestemmingsplan wordt het perceel met circa 30 meter verdiept. Aan 
de wijzigingsbevoegdheid kan echter geen toepassing gegeven worden, omdat de be-
oogde functie niet in overeenstemming is met de gebruiksmogelijkheden binnen de 
bestemming 'Wonen'. De ontwikkeling is derhalve wel in lijn met het vergroten van 
bouwpercelen in het buitengebied.  
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HOOFDSTUK 4  TOETSING OMGEVINGSASPECTEN 

Voor de beoogde ontwikkeling is het van belang dat tijdens de uitvoering en in de nieu-
we situatie sprake is van een goede omgevingssituatie. Deze omgevingstoets gaat in op 
de relevante milieuaspecten (bodem, water, milieuzonering en externe veiligheid) en 
om andere sectorale regelgeving (bijvoorbeeld archeologie en cultuurhistorie, ecologie). 

4.1  Bodemkwaliteit 

Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het bestemmingsplan, is dat de kwaliteit er-
van zodanig dient te zijn dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik 
van het plangebied voor de gewenste functie. 
 
De activiteiten van de tempel vinden in bebouwing op een bestaand woonperceel 
plaats. Er worden geen (nieuwe) verblijfsruimten voor mensen gerealiseerd. Risico's 
voor de volksgezondheid zijn niet aan de orde daar de nieuwe functie in de bestaande 
(leef)ruimte wordt gesitueerd. Nader onderzoek naar het aspect bodem is niet noodza-
kelijk. Het aspect bodem vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan.  

4.2  Geluid 

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger 
dan 30 km/uur, spoorwegen en inrichtingen die ''in belangrijke mate geluidhinder ver-
oorzaken'', een geluidzone. Bij ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten bin-
nen deze geluidzones of bij bepaalde veranderingen aan de weg zelf (zoals het verhogen 
van de maximumsnelheid of het uitbreiden van het aantal rijstroken) moet akoestisch 
onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd.  
 
Bestaande woning  
De bestaande woning valt binnen de geluidszone van de Beetskoogkade, de provinciale 
weg N247 en de spoorlijn ten oosten van het plangebied. Op basis van art. 76 lid 3 Wgh 
hoeft de geluidsbelasting van een aanwezige weg en spoorlijn (waar geen wijzigingen 
optreden) op bestaande woningen niet getoetst te worden aan de grenswaarden. Hier-
onder valt het omzetten van een reguliere woning naar een bedrijfswoning. Geluidsge-
voelige ruimten komen niet dichter op de weg dan in de huidige situatie.  
 
Tempel 
Een tempel betreft een niet-geluidsgevoelige functie. Daarnaast is het geen inrichting 
die in belangrijke mate geluidhinder veroorzaakt. De Wet geluidhinder is daarom niet 
van toepassing.  
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4.3  Archeologie 

In 2012 is door de gemeenteraad van Koggenland de gemeentelijke archeologische be-
leidsadvieskaart vastgesteld. Deze archeologische kaart is in 2012 vervaardigd door Ar-
cheologie West-Friesland. Op deze kaart is aangegeven waar de bekende archeologische 
waarden zich bevinden en welke archeologische verwachtingszones er zijn in de catego-
rieën (zeer) hoog, middel en lage verwachting. De verwachting is gecombineerd met een 
beleidsadvies per archeologische verwachtingszone.  
 
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Koggenland uit 2012 valt het plan-
gebied binnen de zone met een Waarde – Archeologie 5. Hierbij moet het aspect arche-
ologie bij ingrepen van 10.000 m2 en groter worden meegewogen als de grondroerende 
werkzaamheden dieper dan 35 cm beneden maaiveld zullen reiken. Dit bestemmings-
plan voorziet niet in bodemingrepen groter dan 10.000 m2. Archeologisch onderzoek is 
daarom niet noodzakelijk.  

4.4  Cultuurhistorie 

De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegeno-
men. Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld 
worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke 
eisen aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk moeten cultuurhistori-
sche waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daarmee veelal een 
sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening. 
 
In het bestemmingsplan Landelijk gebied worden cultuurhistorisch waardevolle elemen-
ten beschermd. In het plangebied zelf komen echter geen cultuurhistorisch waardevolle 
objecten voor.  
 
Ook wordt het landschap, dat als geheel een cultuurhistorische waarde kent, zoveel 
mogelijk in het bestemmingsplan Landelijk gebied beschermd. Deze zijn beschermd met 
de dubbelbestemmingen Waarde - Aardkundig en Waarde - Landschap verkaveling. Pol-
der Beetskoog, waarin het plangebied ligt, is van een dermate cultuurhistorische waarde 
dat daarvoor een dubbelbestemming is opgenomen.  
 
In dit geval is slechts sprake van een functiewijziging. De landschappelijke en cultuurhis-
torische waarden van de bijzondere onregelmatige blokverkaveling in de polder Beets-
koog wordt hiermee niet aangetast. Om deze waarden in de toekomst ook te bescher-
men wordt in dit bestemmingsplan de dubbelbestemming 'Waarde - Landschap verkave-
ling' ook weer opgenomen.  
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4.5  Ecologie 

Bij elk ruimtelijk plan dient met het oog op de natuurbescherming rekening te worden 
gehouden met de gebiedsbescherming en soortenbescherming. Sinds 1 januari 2017 zijn 
beide aspecten geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). Hierbij moet worden 
aangetoond dat als gevolg van de geplande activiteiten de gunstige staat van instand-
houding van waardevolle dier- en plantensoorten niet in het geding komt. 
 
Gebiedsbescherming 
Met betrekking tot gebiedsbescherming is de ligging van de aangewezen Natura 2000-
gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) 
en van belang. 
 
Natura 2000-gebieden 
Met de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt gaat geen oppervlakte aan 
Natura 2000-gebied of Beschermd Natuurmonument verloren. Gelet op de ruime af-
stand (1 kilometer) en de barrièrewerking van de tussenliggende spoorlijn, zijn effecten 
voor Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten (15 kilometer) in het 
kader van de externe werking door verstoring (maximaal enkele honderden meters) uit 
te sluiten.  
 
NNN 
De voorgenomen ontwikkelingen vinden plaats buiten de begrenzing van NNN-gebied 
maar binnen de begrenzing van weidevogelleefgebied. Zolang de voorgenomen werk-
zaamheden buiten de begrenzing van NNN-gebied plaatsvindt, is nadere toetsing in de 
vorm van een ‘Nee, tenzij-toets’ niet aan de orde. 
 
Weidevogelleefgebied  
Tot slot ligt grenst het plangebied volgens de verordening aan een Weidevogelleefge-
bied. In artikel 25 van de PRV is de regeling opgenomen met betrekking tot deze gebie-
den. Hierin is onder meer opgenomen dat nieuwe ontwikkelingen niet mogen voorzien 
in de mogelijkheid van nieuwe bebouwing, anders dan een bestaand bouwblok of een 
uitbreiding daarvan en ook niet in de mogelijkheid van aanleg van nieuwe weginfrastruc-
tuur.  
 
In dit bestemmingsplan is slechts sprake van een kleinschalige ontwikkeling. Gezien de 
kleinschallige ontwikkeling in relatie tot de bestaande planologische mogelijkheid wor-
den negatieve effecten op het weidevogelleefgebied niet verwacht. Er is geen sprake 
van een ingreep in dit gebied waardoor sprake is van 'netto verstoring' ofwel extra ver-
storing. 
 
Soortenbescherming 
In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen; soorten die worden beschermd in de 
Vogelrichtlijn, soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn en daarnaast de ove-
rige soorten.  
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Het plangebied is momenteel in gebruik als gronden voor de woonfunctie. Daarom 
wordt redelijkerwijs aangenomen dat geen beschermde soorten in het gebied aanwezig 
zijn. Daarnaast is geen sprake van sloop van bebouwing, kappen van bomen en/of het 
dempen van sloten.  
 
Er zijn geen belemmeringen vanuit de soortenbescherming voor het bestemmingsplan.  

4.6  Bedrijven en milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezig-
heid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals bijvoorbeeld wo-
ningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrij-
ven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en (nieuwe) 
milieugevoelige functies in voldoende mate mee te nemen, wordt in deze rapportage 
gebruikgemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-publicatie 
Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de 
afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelij-
kerwijs kan worden uitgesloten. Voor de richtafstanden wordt onderscheidt gemaakt 
tussen rustige woongebieden/rustige buitengebieden en gemengde gebieden. 
 
Het plangebied is te kenmerken als een rustig buitengebied. Bij de beoogde ontwikke-
ling worden bedrijfshindergevoelige en -veroorzakende functies gerealiseerd, te weten 
een maatschappelijke functie in de vorm van een tempel. 
 
Wat betreft de te ontwikkelen bedrijfshindergevoelige functie is de (eventuele) aanwe-
zigheid van bedrijven in de directe omgeving van belang. De dichtstbijzijnde bedrijfshin-
der veroorzakende functie buiten het plangebied betreft de horecafunctie ten noord-
westen van het plangebied. Deze bevindt zich op circa 80 meter afstand. Hier zijn hore-
cabedrijven tot milieucategorie 2 mogelijk. De richtafstand bedraagt hiervoor 30 meter. 
Geconcludeerd wordt dat ten behoeve van de maatschappelijke functie sprake is van 
een goed verblijfsklimaat voor de gebruikers.  
 
Een tempel is ook aangemerkt als bedrijfsmatige activiteit. De bedrijvigheid moet daar-
om ook getoetst worden aan zijn effecten op de omgeving. Een tempel valt onder mili-
eucategorie 2. Hiervoor geldt een richtafstand van 30 meter. De dichtstbijzijnde woning 
ligt op ruim 75 meter. De tempel bevindt zich dus op gepaste afstand ten opzichte van 
gevoelige objecten in de omgeving.  
 
Vanuit de milieuzonering bestaan er dan ook geen belemmeringen voor de ontwikkeling. 
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4.7  Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. De normen voor externe veiligheid zijn vastge-
legd in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit exter-
ne veiligheid transportroutes en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Onderzoek 
Risicorelevante inrichtingen 
Uit de risicokaart voor Nederland blijkt dat in de nabije omgeving van het plangebied 
geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn.  
 
Vervoer gevaarlijke stoffen 
Er zijn geen (spoor)wegen in de omgeving van het plangebied die zijn aangewezen voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
Buisleidingen 
Er zijn geen buisleidingen in de omgeving van het plangebied aanwezig die zijn aange-
wezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

4.8  Kabels en leidingen 

Voor planologisch relevante kabels en leidingen geldt in het algemeen een belemmerin-
genzone waarmee in de ontwikkeling van een plangebied rekening moet worden ge-
houden. 
 
In het plangebied en in de directe nabijheid van het plangebied liggen geen hogedruk 
aardgasleidingen, rioolwater transportleidingen, drinkwatertransportleidingen, of hoog-
spanningsleidingtracés. Planologische relevante kabels en leidingen vormen daarom 
geen belemmering voor de vaststelling van dit plan.  
 
Conclusie 
De eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen vormt geen belemmering voor de 
beoogde ontwikkeling.  

4.9  Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de 
negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtver-
ontreiniging, aan te pakken.  
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Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het 
aantal verkeersbewegingen in een gebied. Een ontwikkeling dat slechts in zeer beperkte 
mate bijdraagt aan luchtverontreiniging is op grond van het besluit 'niet in betekenende 
mate' vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Een plan komt hiervoor in aanmer-
king als het voor minder dan 3% van de grenswaarden voor NO2 en PM10 bijdraagt aan 
de verslechtering van de luchtkwaliteit. 
 
Alleen bij een toename van enkele honderden verkeersbewegingen per dag wordt hier 
niet aan voldaan. De beoogde activiteiten op het perceel hebben een dergelijke toena-
me niet tot gevolg. Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is dan ook niet 
noodzakelijk. 

4.10  Water 

Vanwege het grotere belang van het water in de ruimtelijke ordening, worden van wa-
terschappen een vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een verplicht onderdeel in de ruimtelijke 
ordening geworden.  
 
Wateradvies 
Het plan is aangemeld op de website www.dewatertoets.nl. Omdat het plangebied  op-
gegeven zijn is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige invloed heb-
ben op de belangen van het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK) dat 
de normale procedure moet worden gevolgd. Dit betekent dat het hoogheemraadschap 
in overleg met de initiatiefnemers van het plan wil bespreken hoe in dit plan rekening 
kan worden gehouden met deze waterhuishoudkundige belangen. Op basis van de inge-
voerde gegevens is een voorlopig en een aanvullend wateradvies gegenereerd, (zie bij-
lage 1 en 2). Onderstaand is een vertaling van de uitgangspunten naar het voorliggende 
plan gemaakt. De belangrijkste aandachtspunten uit het advies zijn: 
 
Regionale waterkering 
De Beetskoogkade betreft een regionale waterkering. Daarbij moet rekening gehouden 
worden met een standaard vrijwaringzone van 100 meter uit de teen van de waterke-
ring (Keur, 2009). Met dit bestemmingsplan vinden geen ingrepen aan de regionale wa-
terkering plaatst. Er wordt namelijk geen bebouwing gerealiseerd die eventuele toe-
komstige aanpassingen aan de dijken in de Beetskoogkade kunnen zitten. Vanwege de 
ligging in de zone waterstaatswerk wordt er voor het plan een watervergunning bij het 
HHNK aangevraagd. 
 
DEEL II  
De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening 
(WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water 
(NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet af aan 
mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: 
waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & 
onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.  
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Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 'Van veilige dij-
ken tot schoon water' bepalend voor het waterbeleid binnen het beheersgebied. Dit 
plan beschrijft het waterbeheer en vormt de basis voor de watertaken die het water-
schap heeft: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast 
beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2009. Hierin staan de 
geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor 
het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in 
of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels. 
 
Waterkwaliteit en riolering  
In het plan wordt het hemelwater wordt afstromend hemelwater van verharde opper-
vlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage. Binnen het plan is 
geen sprake van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar 
het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden be-
schouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuive-
ringsinrichting (rwzi). Het hoogheemraadschap adviseert voor de nieuwe ontwikkeling 
om een gescheiden stelsel aan te leggen. Het hoogheemraadschap adviseert om met het 
oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en 
zink zoveel mogelijk te voorkomen. Met voorgenoemde adviezen wordt bij de uitvoering 
van het plan rekening gehouden.  
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HOOFDSTUK 5  JURIDISCHE TOELICHTING 

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

5.1  Algemeen 

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan is de 
toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP 
maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn 
opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP2012 is toegespitst op 
de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro moe-
ten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw en de ver-
beelding van het bestemmingsplan, digitaal en analoog. De regels van dit bestemmings-
plan zijn opgesteld volgens deze standaarden. 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bouwregels van de gronden in het plange-
bied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de 
verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestem-
ming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.  

5.2  Toelichting op de bestemmingen 

In het bestemmingsplan worden de volgende bestemmingen opgenomen: 
 
Maatschappelijk 
Overeenkomstig de systematiek van het bestemmingsplan Landelijk Gebied zijn functies 
zoals een kerk bestemd onder de bestemming 'Maatschappelijk'. Onderhavig functie is 
een tempel en daarom ook als zodanig bestemd.  
 
Binnen het bestemmingsplan Landelijk Gebied is binnen de bestemming 'Maatschappe-
lijk' de bestaande bebouwing vastgelegd. Uitbreiding van de bestaande maatschappelij-
ke voorzieningen wordt niet direct mogelijk gemaakt. De initiatiefnemers hebben echter 
het voornemen om in de toekomst de bebouwing eventueel uit te breiden. Derhalve 
wordt de systematiek van de bouwregels voor zowel hoofdgebouwen als bijgebouwen 
van de bestemming 'Wonen' in dit bestemmingsplan toegepast. Dit houdt in dat op het 
perceel (groter dan 300 m2) de toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken 
maximaal 250 m² is, bij een bedrijfswoning die eveneens 250 m2 oppervlakte mag heb-
ben. Deze gezamenlijke oppervlakte van 500 m2 biedt de ruimte om te voldoen aan de 
benodigde oppervlakte bedrijfsgebouwen behorende bij de tempel. Daarnaast moet de 
bebouwing binnen het bouwvlak gebouwd worden. Door deze te situeren rondom de 
bestaande bebouwing wordt eventuele verspreidde bebouwing over het perceel in de 
toekomst voorkomen.  
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Binnen de 500 m2 oppervlakte voor alle gebouwen en overkappingen is een bedrijfswo-
ning van maximaal 250 m2 met maximaal 80 m2 aan bijbehorende bouwwerken toege-
staan. 
 
Waarde - Archeologie 5 
Ter bescherming van archeologische waarden in het plangebied blijft de dubbelbe-
stemming 'Waarde - Archeologie 5' van toepassing op de gronden van het plangebied.  
 
Waarde - Landschap verkaveling  
Voor het behoud, het herstel en de uitbouw van de landschappelijke en cultuurhistori-
sche waarden van de bijzondere onregelmatige blokverkaveling in de polder Beetskoog 
in het plangebied blijft de dubbelbestemming 'Waarde - Landschap verkaveling ' van 
toepassing op de gronden van het plangebied.  
 
Vrijwaringszone - dijken  
Voor het doelmatig en veilig functioneren van de waterkeringen zijn voor de dijken in 
het buitengebied  
de aanduiding 'vrijwaringszone - dijken' opgenomen. Binnen deze aanduiding is in prin-
cipe geen bebouwing mogelijk. Hierdoor worden de dijken binnen het plangebied be-
schermd en wordt er geen bebouwing gerealiseerd die eventuele toekomstige aanpas-
singen aan de dijken in de weg kunnen zitten.  
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HOOFDSTUK 6  UITVOERBAARHEID 

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Inspraak en overleg 
In het kader van de inspraak is het voorontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken 
ter inzage gelegd. Tijdens deze periode van terinzagelegging werd een ieder in de gele-
genheid gesteld op het plan te reageren. Daarnaast is het bestemmingsplan in het kader 
van het vooroverleg toegezonden aan de overlegpartners, waaronder in ieder geval 
provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  
 
In dit kader heeft enkel de provincie op het plan gereageerd. De reactie heeft betrekking 
op de eerdere plannen om ten zuiden van het plangebied een parkeerterrein van onge-
veer 30 parkeerplaatsen te realiseren. Het parkeerterrein was bedoelt om de piekmo-
menten bij de grotere vieringen op te vangen. De provincie heeft aangegeven dat de 
parkeerplaats in strijd is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening, aangezien het par-
keerterrein in weidevogelleefgebied aangelegd zou worden. Derhalve zijn de plannen 
aangepast. Het parkeren wordt op het eigen erf en bij het nabijgelegen restaurant opge-
lost.  
 
Zienswijze 
Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gele-
gen. Tijdens deze periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze 
in te dienen (artikel 3.8 Wro). De uitkomsten hiervan kunnen nieuwe niet voorziene 
uitgangspunten voor het bestemmingsplan geven. 
 
Vaststelling 
Het bestemmingsplan wordt vervolgens, al dan niet gewijzigd, vastgesteld. Het besluit 
tot vaststelling wordt gepubliceerd en het bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. 
Tijdens die periode bestaat de mogelijkheid beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State in te dienen tegen het besluit en het plan. 

6.2  Economische uitvoerbaarheid 

Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te weten of het economisch uit-
voerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploita-
tie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal 
van de gemeente (grondexploitatie). 
 
Financiële haalbaarheid 
De ontwikkeling betreft een particulier initiatief, waarin de gemeente geen directe fi-
nanciële rol of belangen heeft. De particulier kan het project volledig financieren. Er zijn 
voldoende financiële middelen beschikbaar. Daarmee is de financiële haalbaarheid vol-
doende gewaarborgd. 
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Grondexploitatie 
Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen grondexploitatieregeling 
is het bieden van ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van 
meer sturingsmogelijkheden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de publiek-
rechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van 
overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels 
stellen voor de desbetreffende gronden, (woning)bouwcategorieën en fasering. Bij de 
privaatrechtelijke weg worden dergelijke afspraken in een (anterieure) overeenkomst 
vastgelegd. 
 
De beoogde ontwikkeling die in dit bestemmingsplan centraal staat is niet als 'bouwplan' 
als bedoelt in de grondexploitatieregeling aangemerkt. De gemeente maakt verder geen 
kosten die niet met leges worden gedekt. Het opstellen van een exploitatieplan of -
overeenkomst is daarom niet aan de orde. Wel wordt een planschadeovereenkomst 
opgesteld.  
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datum 7-3-2017
dossiercode    20170307-12-14781

Project: Bestemmingsplan Beetskoogkade 7 te Oudendijk
Gemeente: Koggenland
Aanvrager: J. Posthumus
Organisatie: Rho Adviseurs voor de leefruimte

Geachte heer/mevrouw J. Posthumus,

Voor het plan Bestemmingsplan Beetskoogkade 7 te Oudendijk heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op 
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige
invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap dat de normale procedure moet worden gevolgd. Dit betekent
dat wij in overleg met u willen bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.

Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd concept
wateradvies. Dit conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke
onderwerpen nader overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de
onderwerpen die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen
kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te
geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande
waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582
8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies
kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het algemeen: 
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.

LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op  https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

CONCEPT Wateradvies
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Bestemmingsplan Beetskoogkade 7 te Oudendijk. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er voor één
of meerdere wateraspecten nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij in het
eerste deel van dit concept wateradvies. In het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte invloed
hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard
maatregelen. Dit deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

DEEL I



Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:

Het ingetekende plangebied heeft de volgende zoneringen (kaartlagen) geraakt:
- Zonering regionale waterkering

U heeft aangegeven dat er binnen of rondom het plangebied sprake is van (grond)wateroverlast. (Grond)wateroverlast is een
subjectief begrip. Als de initiatiefnemer in of rond het plangebied echter overlast ervaart, wil het hoogheemraadschap met zijn
kennis graag helpen die overlast inzichtelijk te maken, te verminderen of op te lossen.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande
waterbelangen.

DEEL II
Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke
onderbouwing.

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening
(BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet
af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit,
waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie)
en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen
waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en
uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de
thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende
klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer
mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de
ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een
dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te
worden.

Waterkwaliteit en riolering
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Dit komt
overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te
scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt
afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

De WaterToets 2014
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Op 7 maart 2017 heeft u een verzoek om watertoets ingediend via de digitale watertoets voor het 

plan aan de Beetskoogkade 7 te Oudendijk. De reactie in het kader van deze digitale watertoets 

(ons registratienummer 17.28899) is bijgevoegd bij deze e-mail. In deze digitale watertoets is 
aangegeven dat een zogenaamde normale procedure moest worden gevolgd, vanwege het raken 
van de zonering regionale waterkering en omdat u heeft aangegeven dat er binnen of rondom het 
plangebied sprake is van (grond)wateroverlast. Hierbij mijn reactie als aanvulling op de genoemde 
digitale watertoets. 
 

Het plan behelst de functietoevoeging in bestaande bebouwing en uitbreiding parkeerterrein. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied is gelegen in peilgebied 5010-1 in de polder Beetskoog. Het ter plaatste geldende 
streefpeil is NAP –2,45 meter. Het gebied watert af middels een stelsel van primaire waterlopen 
naar het gemaal Beetskoog. Daar wordt het water via dit gemaal op de Schermerboezem 

uitgeslagen. 
 
Waterkwantiteit 
U heeft aangegeven dat binnen of rondom het plangebied sprake is van (grond)wateroverlast. Het 
is ons echter niet duidelijk wat deze overlast behelst. Ook uit de door u geleverde aanvullende 

gegevens over het plan werd dit ons niet duidelijk. We kunnen op dit moment daarom niet 
beoordelen wat de oorzaak zou kunnen zijn van deze overlast, en welke maatregelen hier 

eventueel tegen te nemen zouden zijn. Indien daadwerkelijk sprake is van (grond)wateroverlast, 
vragen wij u hierover aanvullende gegevens en toelichting naar ons te sturen. Zo nodig kunnen we 
dan een aanvullend advies daarover sturen. 

Waterkering 
Het plangebied ligt langs een regionale boezemwaterkering (tevens tweede kering tegen de meren) 
en wordt gezien als een dijkstrekking met incidentele bebouwing. 

Bij vernieuwbouw ter plaatse van incidentele bebouwing bekijkt het hoogheemraadschap allereerst 
of verplaatsen van de bebouwing tot buiten de contouren van het bebouwingsvrije profiel 2067 
mogelijk is. Het nieuwe plan voldoet hieraan. Het losse bijgebouw komt verder vanaf de 
waterkering te staan, buiten het profiel van vrije ruimte. De overige bebouwing kan nu niet 
eenvoudig worden verplaatst naar achteren. Verbouw van één bijgebouw is dus reëel.  
 

Hierbij gaan wij er onder meer vanuit dat geen diepe ontgravingen plaats zullen vinden, 
bijvoorbeeld ten behoeve van de aanleg van een kelder. Bij de door of namens de initiatiefnemer 
aan te vragen watervergunning dient dit duidelijk te worden aangegeven. 

 
Vanwege de ligging in de zone waterstaatswerk dient er voor het plan wel een watervergunning bij 
het HHNK te worden aangevraagd. 

Vergunningen en ontheffingen 

Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en wegen in 
het beheer van het hoogheemraadschap en het aanleggen van ≥800 m² verharding is een 
watervergunning of ontheffing van het hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk van de complexiteit 
van aanvraag en/of werken is het belangrijk om hierover in een vroeg stadium overleg te starten, 
zodat onderzoeken tijdig kunnen worden gestart en wordt voorkomen dat onnodige onderzoeken 

worden gedaan. Houdt u rekening met de noodzakelijke proceduretijd die hiermee is gemoeid. 
 
Meer informatie over vergunningen en ontheffingen en het aanvragen daarvan kunt u vinden op 
www.hhnk.nl. Voor een voorspoedige afhandeling van de aanvraag adviseren wij u om de 
formulieren zo volledig mogelijk in te vullen. Denkt u in het bijzonder aan de goedkeuring van 
eventuele belanghebbenden die gehoord moeten worden voor het verlenen van de 
vergunning/ontheffing. Voor extra vragen betreffende het indienen van een ontheffings- en/of 

vergunningsaanvraag kan contact worden opgenomen met het cluster Vergunningen. Wij adviseren 
u om ruim voordat u van plan bent met de werkzaamheden te beginnen contact met hen op te 
nemen. 
 
Tot slot 
Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoek ik u vriendelijk me een geactualiseerde versie 
toe te sturen. 

 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Als u nog vragen heeft kunt u contact 
met me opnemen. 

http://www.hhnk.nl/


 

Met vriendelijke groet, 

 
Ruud Wagenaar 
Beleidsondersteunend medewerker A 
Afdeling Watersystemen 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

 
Bezoekadres: 
Stationsplein 136 
1703 WC Heerhugowaard 
Postadres: 
Postbus 250 

1700 AG Heerhugowaard 
 
t.    072-5827231 
m.  0610932095 
e.   r.wagenaar@hhnk.nl 

w.   www.hhnk.nl 

 
 

mailto:r.wagenaar@hhnk.nl
http://www.hhnk.nl/
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan Oudendijk - Beetskoogkade 7 van de gemeente Koggenland; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1598.BPLGBeetskoogkade7-on01 met de bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlage; 

1.3  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevol-
ge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van 
deze gronden;  

1.4  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5  ander bouwwerk:  
een bouwwerk, geen gebouw, geen bijbehorend bouwwerk en geen overkapping zijnde; 

1.6  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken; 

1.7  bedrijfsgebouw: 
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.8  bedrijfsmatige activiteiten in woonhuizen: 
het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van (ambachtelijke) bedrij-
vigheid, geheel of overwegend door handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een 
woning en daarbij behorende aan- en bijbehorende bouwwerken, met behoud van de 
woonfunctie, kan worden uitgeoefend; 

1.9  bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het 
gebouw of het terrein noodzakelijk is; 

1.10  beroepsuitoefening aan huis: 
het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep of het beroepsmatig verlenen van 
diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig 
en/of technisch dienstverlenend gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet 
zijnde detailhandel en prostitutie, waarbij de woning in hoofdzaak haar woonfunctie 
behoudt; 
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1.11  bestaand: 
ten aanzien van de aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden, en het overige gebruik: 
 bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan; 

1.12  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.13  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.14  bijbehorend bouwwerk: 
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of 
overkapping;  

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

1.16  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

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

1.18  bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

1.19  bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en andere bouwwerken, zijn toegelaten; 

1.20  bouwwerk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden; 

1.21  cultuurgrond: 
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet wor-
den gebruikt ten behoeve van een agrarische bedrijfsvoering; 

1.22  cultuurlandschappelijk waardevol terrein: 
een terrein met een toegekende waarde, ontstaan door het gebruik van dat terrein in de 
loop van de geschiedenis door de mens; 
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1.23  detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 
het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor 
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of be-
drijfsactiviteit; 

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

1.25  evenement: 
elk voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, enkel- of meerdaags, als 
bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Koggenland; 

1.26  extensief dagrecreatief medegebruik: 
een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de func-
tie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wande-
len, fietsen, paardrijden, kanoën, een vissteiger, een picknickplaats, of een naar de aard 
daarmee gelijk te stellen medegebruik; 

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

1.28  hogere grenswaarde: 
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelas-
ting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in 
een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het 
Besluit geluidhinder; 

1.29  hoofdgebouw: 
één of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlij-
king van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer pan-
den of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belang-
rijkst is; 

1.30  kampeermiddel: 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel 
enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is 
bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtver-
blijf;  

1.31  kampeerterrein: 
een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht om daarop gelegenheid te geven 
tot het plaatsen dan wel geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van re-
creatief nachtverblijf;   
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1.32  kwetsbaar object: 
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grens-
waarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die 
in acht genomen moet worden; 

1.33  landschappelijke waarden: 
waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van 
waarneembare structuren en/of elementen in dat gebied; 

1.34  maatschappelijke voorzieningen: 
educatieve, medische, sociaal-medische, culturele, religieuze, kunstzinnige en levenbe-
schouwelijke voorzieningen, alsmede voorzieningen ten behoeve van de openbare 
dienstverlening; 

1.35  natuurlijke waarden: 
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige 
en biologische elementen voorkomende in dat gebied. Onderdeel van de natuurlijke 
waarden vormt steeds een beoordeling van de soortbescherming op basis van de Flora- 
en faunawet; 

1.36  normaal agrarisch gebruik: 
het gebruik dat, gelet op de bestemming, regelmatig noodzakelijk is voor een goede 
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering en een goed grondgebonden agrarisch ge-
bruik van de gronden; 

1.37  normaal natuurbeheer: 
het onderhoud en beheer, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor 
een goede instandhouding van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden van de natuurgebieden; 

1.38  normaal onderhoud: 
het onderhoud dat, gelet op de bestemming, regelmatig noodzakelijk is voor een goed 
beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming 
behoren; 

1.39  overkapping: 
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel 
met ten hoogste één wand; 

1.40  peil: 
a. indien op het land wordt gebouwd: 

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

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

van de bouw; 
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3. voor gebouwen, gesitueerd op een dijk of talud, indien de voorgevel van een 
gebouw wordt gesitueerd binnen een afstand van 5,00 meter uit de grens van 
een bestemming 'Verkeer', de kruin van de dijk; 

4. voor gebouwen gesitueerd langs een dijk of talud, indien de voorgevel van een 
gebouw gelegen is binnen een afstand van 5,00 meter uit de grens van de be-
stemming 'Verkeer', de bovenkant van de weg; 

b. indien op of in het water wordt gebouwd: 
1. de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabijgelegen punt waar het 

water grenst aan het vaste land; 

1.41  perceelsgrens: 
de grens van een perceel; 

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

1.43  relatie: 
een figuur dat twee afzonderlijk weergegeven bestemmingsvlakken met elkaar verbindt, 
zodanig dat voor toepassing van de regels sprake is van één bestemmingsvlak; 

1.44  seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een om-
vang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen 
van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk 
geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische-massagesalon, 
een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet 
in combinatie met elkaar; 

1.45  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden dan wel een naar de aard daarmee gelijk te stellen groep personen; 

1.46  woonhuis: 
een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of 
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijnings-
vorm als een eenheid beschouwd kan worden; 
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Artikel 2  Wijze van meten 
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

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

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

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

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neer-
waarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk; 

2.6  de afstand tot de (bouw)perceelgrens: 
tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwper-
ceel voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is; 

2.7  de bouwhoogte van een windturbine: 
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine; 

2.8  de doorvaarthoogte: 
tussen het bouwwerk en het hoogste toegestane waterpeil, waar deze afstand het 
kleinst is; 

2.9  de doorvaartbreedte: 
tussen het bouwwerk en enig ander onderdeel daarvan, dan wel het talud of enig ander 
werk, en tussen het maximaal respectievelijk minimaal toegestane waterpeil, waar deze 
afstand het kleinst is. 
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Maatschappelijk 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een maatschappelijke voorziening; 
b. evenementen met een aaneengesloten periode van ten hoogste 5 dagen. 
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. kleinschalige duurzame energiewinning; 
d. wegen en paden; 
e. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor beroepsuitoefening aan huis c.q. bedrijfsmatige activi-
teiten; 

g. tuinen, erven en terreinen; 
h. andere bouwwerken; 

3.2  Bouwregels 

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de ge-
bruiksregels aan de bestemming zijn toegevoegd. 

3.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van de in lid 3.1. onder a. bedoelde gebouwen en overkappingen gel-
den de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve 

van de ter plaatse gevestigde maatschappelijke voorziening worden gebouwd; 
b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak bedragen; 
c. de gebouwen en overkappingen zullen uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van 

de aanduiding 'bouwvlak',  
d. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoogste 

500 m2 bedragen; 
e. de afstand van bedrijfsgebouwen en overkappingen ten opzichte van de zijdelingse 

perceelgrenzen zal ten minste 5,00 m bedragen;  
f. bedrijfsgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 meter achter de voorge-

vel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd; 
g. bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter 

de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden ge-
bouwd; 

h. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal verder voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld: 
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Functie van een 
gebouw 

Maximale oppervlakte* Goothoogte 
in m 

Dakhelling in ° Bouwhoogte in 
m 

 per ge-
bouw 

gezamenlijk max. min. max. max. 

Bedrijfsgebouw of 
overkapping 

- - 7,00 15 60 10,00 

Bedrijfswoning* 250 m² - 6,00* 45* 60* 10,00* 
Bijbehorende 
bouwwerken bij de 
bedrijfswoning 

- 80 m² 3,00# - 60 6,50+ 

 
* met inachtneming van het bepaalde onder d. 

+ tenzij de bestaande bouwhoogte meer bedraagt, in welk geval de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken  

 ten hoogste de bestaande bouwhoogte zal bedragen 

# Geldt alleen voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken. Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt dat de goot-

hoogte  

 ten hoogste de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning zal bedragen, vermeerderd met 0,25 m. 

 

3.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. er zullen geen andere bouwwerken ten behoeve van paardrijbakken worden ge-

bouwd; 
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten behoeve van kleinschalige duurzame 

windenergiewinning zal ten hoogste 10,00 m bedragen, tenzij het ander bouwwerk 
wordt geplaatst op een dak in welk geval de bouwhoogte ten hoogste 5,00 m zal 
bedragen;  

c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, 
met dien verstande dat de bouwhoogte van toegangspoorten ten hoogste 3,00 m 
zal bedragen en de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorge-
vel van de bedrijfswoning of de bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedra-
gen; 

d. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 7,00 m bedragen;  
e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedragen. 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

 

3.3.1  Afstand tot de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 
onder g in die zin dat de afstand van een bijbehorend bouwwerk tot de naar de weg(en) 
gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan wordt verkleind, 
indien de bouwmogelijkheden op het perceel bij handhaving van de afstand van 3,00 m 
in onevenredige mate worden aangetast, mits: 
a. het vrijliggende karakter van de zijgevel van de bedrijfswoning niet in onevenredige 

mate wordt of kan worden aangetast; 
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b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horecadoeleinden anders dan 

ondergeschikte horeca ten dienste van de maatschappelijke functie; 
c. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning ontstaat of 

er meer dan één huishouden in de bedrijfswoning woonachtig is; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van beroepsuitoefening 

aan huis c.q. bedrijfsmatige activiteiten in bedrijfswoningen en bijbehorende bouw-
werken, tenzij: 
1. de bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van een beroepsuitoefening aan huis 

c.q. bedrijfsmatige activiteiten minder bedraagt dan 30% van de begane grond-
vloeroppervlakte van de bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken binnen 
een bestemmingsvlak, met een maximum oppervlakte van 100 m²; 

2. de woonfunctie behouden blijft; 
3. degene die de activiteiten uitvoert, bewoner van de bedrijfswoning is; 
4. er geen detailhandel plaatsvindt; 
5. de activiteiten niet meldingplichtig of vergunningplichtig zijn ingevolge de Wet 

milieubeheer respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
6. de verkeers- en parkeerdruk in de naaste omgeving niet onevenredig toeneemt; 

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 
doeleinden, met dien verstande dat overnachtingen ten behoeve van de maat-
schappelijke functie niet als verblijfsrecreatie wordt aangemerkt; 

f. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning voor 
bewoning;  

g. het gebruik van de gronden ten behoeve van een paardrijbak; 
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 5 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 

4.2  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) worden 
in of op deze gronden geen bouwwerken gebouwd, met uitzondering van: 
a. bouwwerken met een oppervlakte van 10.000 m² of minder; 
b. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 10.000 m², maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,35 m onder het maai-
veld;  

c. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken al dan niet in combinatie 
met een uitbreiding, waarbij de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken niet 
meer dan 10.000 m² bedraagt; 

d. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken al dan niet in combinatie 
met een uitbreiding, waarbij de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken meer 
bedraagt dan 10.000 m², maar waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaats-
vinden dieper dan 0,35 m onder het maaiveld. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2 in die zin 
dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen en/of 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits: 
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet on-

evenredig worden geschaad, dan wel; 
c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden ver-
stoord: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeo-

logische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting 
tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het 
terrein van de archeologische monumentenzorg. 
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4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn-
de, of van werkzaamheden 

4.4.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht 
het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en), een omgevingsvergun-
ning vereist: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden; 
c. de aanleg van verhardingen; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren 

van drainage; 
f. het in de grond brengen van voorwerpen; 
g. het verrichten van graafwerkzaamheden; 
h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of tele-

communicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur. 

4.4.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in 4.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het 

vervangen van drainagewerken; 
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 
c. een oppervlakte van niet meer dan 10.000 m² en een diepte van niet meer dan 0,35 

m betreffen. 

4.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits: 
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamhe-

den niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig 
kunnen worden verstoord: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeo-

logische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting 
tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige 
op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 
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4.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming  'Waarde - 
Archeologie 5' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 
onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen ar-
cheologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Artikel 5  Waarde - Landschap verkaveling 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Landschap verkaveling' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 het behoud, het herstel en de uitbouw van de landschappelijke en cultuurhistori-

sche waarden van de bijzondere onregelmatige blokverkaveling in de polder Beets-
koog.  

5.2  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
 het dempen en/of graven van sloten en/of andere waterlopen en/of -partijen. 

5.3  Afwijken van de gebruiksregels 

5.3.1  Werken en werkzaamheden 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2 in die 
zin dat sloten en/of andere waterlopen en/of -partijen worden gedempt en/of gegraven, 
mits: 
a. het om een zeer beperkte ingreep gaat die wordt uitgevoerd ten behoeve van een 

landbouwkundige noodzaak; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gaafheid van het gebied zoals dat 

is voorzien van de dubbelbestemming 'Waarde - Landschap verkaveling'. 

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn-
de, of van werkzaamheden 

 

5.4.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
 het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse hoofdtransport-, energie- en/of 

telecommunicatiekabels en/of -leidingen. 

5.4.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in lid 5.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds rechtmatig in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit 

plan; 
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning. 
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5.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien hierdoor geen onevenre-
dige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van 
de bijzondere onregelmatige blokverkaveling.  
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel 
 
Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
 
Een eenmaal als bedrijfswoning gerealiseerd bouwwerk blijft bij de toepassing van deze 
regels aangemerkt als bedrijfswoning.  
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Artikel 7  Algemene bouwregels 

7.1  Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen mogen in afwijking van de bouwregels in de gebiedsbestemmingen en 
de overige bestemmingen uitsluitend worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, helling-

banen, funderingen, balkons, serres, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de 
overschrijding niet meer bedraagt dan 1,50 m; 

b. tot de voorgevels van gebouwen behorende erkers onder de volgende voorwaar-
den: 
1. de afstand tot de naar de weg gekeerde perceelgrens zal ten minste 2,00 m be-

dragen; 
2. de horizontale diepte van een erker zal ten hoogste 1,50 m bedragen; 
3. de oppervlakte van een erker zal ten hoogste 10,00 m² bedragen; 
4. de breedte van een erker zal ten hoogste 75% van de breedte van de voorgevel 

van het gebouw waar tegen aan wordt gebouwd bedragen; 
5. de goothoogte van een erker zal ten hoogste de bouwhoogte van de eerste ver-

diepingsvloer van het gebouw waar tegen aan wordt gebouwd bedragen; 
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer 

bedraagt dan 1,00 m. 
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels 

8.1  Gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 
b. gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting of het 

uitoefenen van straatprostitutie; 
c. het gebruik van gebouwen ten behoeve van het (doen) exploiteren van een seksin-

richting, een escortbedrijf of (het laten uitoefenen van) raamprostitutie; 
d. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en/of bouwmateri-

alen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan in het 
kader van de bedrijfsvoering dan wel de uitvoering van krachtens de bestemming 
toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden; 

e. het storten van puin en/of afvalstoffen; 
f. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- 

en/of vliegtuigen; 
g. het kennelijk ten verkoop stallen en opslaan van bruikbare en niet aan het oor-

spronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen, anders dan ten behoe-
ve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten verkoop; 

h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van het beproeven van 
voertuigen, de beoefening van motorsport en de gemotoriseerde modelsport, het 
houden van wedstrijden met motorvoertuigen of bromfietsen, het racen of crossen 
met motorvoertuigen of bromfietsen; 

i. het gebruik van de gronden en bouwwerken als standplaats voor doeleinden van 
(detail)handel of bedrijf alsmede als standplaats voor wagens geschikt en bestemd 
voor de uitoefening van (detail)handel ter plaatse; 

j. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor het plaatsen, doen plaatsen en/of 
geplaatst hebben van handelsreclame en andere commerciële uitingen, tekens 
en/of afbeeldingen. 
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Artikel 9  Algemene aanduidingsregels 

9.1  vrijwaringszone - dijken 

 

9.1.1  Aanduidingsomschrijving 
De voor 'vrijwaringszone - dijken' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor de be-
scherming van het doelmatig en veilig functioneren van de waterkeringen. 
 

9.1.2  Bouwregels gebouwen en andere bouwwerken 
In afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse voorkomende bestemming(en) mogen 
op of in deze gronden geen gebouwen en andere bouwwerken, worden gebouwd, an-
ders dan ten behoeve van deze gebiedsaanduiding. 
 

9.1.3  Bouwregels overige andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken, geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van andere bouwwerken, ten behoeve van deze aanvullende be-

stemming, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en re-
geling van het verkeer te water, zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 

 

9.1.4  Afwijken van de bouwregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 9.1.2 in 
die zin dat in de daar voorkomende bestemmingen genoemde gebouwen en andere 
bouwwerken worden gebouwd, mits: 
a. vooraf advies wordt ingewonnen van het waterschap; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bescherming, ophoging, verbre-

ding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen 
waterkering. 

 

9.1.5  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 
'vrijwaringszone - dijken' ter plaatse wordt verwijderd, mits: 
 het definitieve tracé van de reserveringszone is vastgesteld en de algemene aandui-

dingsregel aan dit tracé wordt aangepast. 
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels 
 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken: 
 de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van 

de oppervlakte- en inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en per-
centages; 
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Artikel 11  Overige regels 

11.1  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de landschap-
pelijke waarden, de natuurlijke waarden, de cultuurhistorische waarden, het bebou-
wingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, zódanig dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de genoemde 
criteria. 

11.2  Voldoende parkeergelegenheid  

a. Bij het bouwen van bouwwerken en bij functiewijzigingen dient te worden voorzien 
in voldoende parkeergelegenheid. Ten behoeve van de toets of aan deze verplich-
ting wordt voldaan, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
1. de parkeercijfers zoals die zijn vastgelegd in het gemeentelijk beleidsstuk Ge-

meentelijk Verkeer en Vervoerplan in bijlage 5 of het daarvoor in de plaats ko-
mend beleid. 

b. De uit sub a voortvloeiende parkeerbehoefte dient in eerste instantie te worden 
gerealiseerd op het bouwperceel. Indien op het bouwperceel onvoldoende ruimte 
is, kan worden aangetoond dat dit niet leidt tot een onaanvaardbare verstoring van 
de parkeerdruk ter plaatse, worden uitgeweken naar de openbare ruimte; 

c. Bij een omgevingsvergunning kan gemotiveerd worden afgeweken van het bepaalde 
in sub a en worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid 
wordt voorzien. 
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 12  Overgangsrecht 

12.1  Overgangsrecht bouwwerken 

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

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet ge-
gaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 12.1 onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouw-
werk als bedoeld in 12.1 onder a met maximaal 10%. 

c. 12.1 onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 
in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling 
van dat plan. 

12.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerking-
treding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, 
behoudens voor zover uit de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke ha-
bitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde 
van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 12.2 
onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig ge-
bruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt ver-
kleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in 12.2 onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden 
dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. 12.2 onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan. 
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Artikel 13  Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het 
bestemmingsplan Oudendijk - Beetskoogkade 7 
van de gemeente Koggenland. 
 
Behorende bij het besluit van ......... 
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